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2003 YILI KLAZOMENAİ KAZISI

Güven BAKIR*
Yaflar ERSOY

Bekir ÖZER
Kozan UZUN

Melike ZEREN

Klazomenai kazısının 2003 yılı çalışmaları, 1 Temmuz-1 Ekim günlerinde ger-
çekleştirilmiştir1. Bu kampanyada Limantepe Höyüğü’nün güney eteğinde, M.Ö. 4. yüz-
yıl ve daha erken döneme ait olan tabakalar ile yerleşmenin güneybatısındaki Akropo-
lis tepesi ve çevresinde çalışılmıştır. Arazi çalışmalarına ek olarak 2001 yılında kazısı
tamamlanan Akropolis güney yamacı sektöründeki su kuyusunda açığa çıkarılan vazo-
ların da restorasyonu bitirilmiştir.

KAYA ELMALI SEKTÖRÜ ÇALIfiMALARI
Melike ZEREN

1998 yılında araştırılmaya başlanan Protogeometrik Döneme ait apsidal plânlı
yapının bulunduğu Limantepe höyüğünün güneyindeki Kaya Elmalı Tarlası’nda çalış-
malara 2003 yılında devam edilmiştir. 2002 sezonunda bu yapının güneye doğru olan
gelişimi araştırılmak istendiğinde, Protogeometrik Döneme ait başka bir yapı ile birlik-
te daha geç dönemlere tarihlenen bazı yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştı2. 2003 yılında-
ki hedef, yapıların plânlarını ve bunların birbirlerine göre olan tabakalanmalarını anla-
mak olmuştur. Bu amaçla güneye doğru yeni bir genişleme yapılmıştır. Bu yeni sektör-
de, ilk olarak M.Ö. 4. yüzyıla tarihli kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve açma sınır-
ları dahilinde 3.50 m. genişliğe, 3.0 m. uzunluğa sahip olan bir mekân açığa çıkarılmış-
tır. Sözü edilen birimin tek taş sırası korunan duvarı doğrudan toikhobat blokları üzeri-

* Prof. Dr. Güven BAKIR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Yaşar E. ERSOY, Bilkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bilkent-Ankara/TÜRKİYE.
Bekir ÖZER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Kozan UZUN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Melike ZEREN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE.

1 Sağladıkları destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Ser-
maye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM), Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, InterGen-Enka, İzmir Elektrik Üre-
tim Limited Şirketi’ne teşekkür ederiz. Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Funda Körpe ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nden
Nuray Çırak Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmışlardır. Kazı ekibinde ayrıca Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. İsmail Fazlıoğlu ve Arş.Gör. İlkan Hasdağlı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Bilge Hürmüzlü, Ege
Üniversitesi’nden Arkeolog Günsel Özbilen ve bölüm öğrencileri yer almıştır. Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek
Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı’ndan iki stajyer öğrenci de seramik buluntularının onarımını
gerçekleştirmiştir.

2 Bakır, G, et. al., "2002 Klazomenai Kazısı", 25. KST 1, Ankara 2004s. 101-105.
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ne oturur. Yapının batı bölümünde toikhobat blokları, daha erken tarihli Arkaik Dönem
duvarlarını temel olarak kullanmıştır. Bu birimin kuzeydoğusunda ise, erken dönemler-
de boş olduğu anlaşılan alanda büyük boyutlu taşlar ile yapılan yoğun bir dolgu vardır.
Mekân, sıkıştırılmış ve killi toprak ile oluşturulmuş bir taban düzlemine sahiptir. Ancak
şu aşamada söz konusu birimin sektörün daha batısında ayrıntıları ile araştırılan ve ız-
gara plânına göre inşa edilen evler ile hem plân hem de yönlendirme açısından nasıl
bir bağ taşıdığını söylemek mümkün değildir. Yapıyı bağlayan mimarî elemanların ve
taban düzleminin antik dönemlerde tahribata uğramış oluşu net bir tarih önermemizi de
engeller (Resim: 1, 2).

Alanın batısında yapılan derinleşme çalışmaları sırasında ise üç farklı Arkaik Dö-
nem yapısı ile karşılaşılmıştır. Bunlardan en geç tarihli olan ve A2 olarak isimlendirilen
örnek apsidal plânlıdır. Bu birimin tek bir taş sırasından oluşan temeli, kendisinden da-
ha erken tarihli bir başka yapının duvarları üzerine oturur. Yapının taban düzleminden
elde edilen sınırlı seramik buluntular tarih olarak M.Ö. 6. yüzyılın ikinci çeyreğini işaret
eder. A3 olarak isimlendirilen ikinci Arkaik Dönem yapısı, daha derin kodlarda olup
A2’nin altında yer alır. M.Ö. 4. yüzyılda yoğun tahribata uğrayan bu yapının duvarları
düzensiz taşlardan inşa edilmiştir. Çok küçük bir bölümü izlenen ve orta büyüklükteki
plâka taşlardan oluşan düzenek muhtemelen bir döşemeye ait olmalıdır. Bu döşeme
üzerinde, ince bir kum tabakası içinde çeşitli seramik parçaları elde edilmiştir. Araların-
da tek kulplu bir kadeh ve kuşlu kâse örneklerinin bulunduğu bu malzeme sayesinde
A3 yapısı, M.Ö. 7. yüzyılın sonu-6. yüzyılın başına tarihlenebilir3 (Resim: 3). A4 yapı-
sı, A3’ün hemen doğusundaki komşu yapıdır. 2003 yılı çalışmalarında söz konusu biri-
min ancak birbirine dik olarak bağlanan iki duvarı açığa çıkarılabilmiştir. Ancak A3 ör-
neğinde olduğu gibi ne yazık ki A4 yapısının da doğu bölümü, İ.Ö. 4. yüzyılda yoğun
tahribat görmüştür. Ama buna rağmen hem konumlanması hem de inşa tekniği açısın-
dan bu örnek, kronolojik yönden A3 yapısı ile çağdaş olmalıdır. A3 ile A4 arasında so-
kak izlenimi veren ve1.65 m. genişliğe sahip olan bir taş döşeme bulunur. Orta büyük-
lükteki kayrak taşlarından yapılan bu döşeme, her iki mekân ile organik bir ilişki içeri-
sindedir. Taş döşemenin üzerindeki sıkıştırılmış kil zeminden dağınık olarak elde edi-
len ve M.Ö. 6. yüzyılın başlarına tarihlenen Khios kadehi parçaları, hem bu sokağın
hem de sokağı bağlayan yapıların M.Ö. geç 7.-erken 6. yüzyıla tarihlenmesini sağlar4. 

A3 ve A4 mekânları arasındaki sokak döşemesinin yaklaşık 0.25 m. altında, yön
birliği gözetilmeden yan yana yerleştirilen iki çömlek mezar bulunmuştur. Söz konusu
mezarların ne içinde ne de çevresinde bunların tarihlenmesine yardımcı olabilecek her-
hangi bir küçük buluntu elde edilememiştir. Ancak bu mezarların üzerindeki geç 7. -er-
ken 6. yüzyıla tarihlenen taş döşeme, söz konusu çömlek mezarlar için terminus ante
quem sağlar. Mezarlar, kod itibarıyla Kaya Elmalı sektöründe daha önceki yıllarda
araştırılan İ.Ö. 8. yüzyıl tabakası ile ilişkilidir. Bu nedenle, hem buluntu durumları hem
de benzer örnekleri göz önüne alındığında bu çömlek mezarların Geç Geometrik Dö-
neme tarihlenmeleri doğru olacaktır5. Klazomenai nekropolislerinde yürütülen çalışma-
larda bugüne dek karşılaşılan en erken tarihli bebek gömüleri M.Ö. 7. yüzyılın ortası-
na aittirler. Protogeometrik Dönemde ise bebek ve çocukların yerleşim alanı içerisine
gömüldükleri bilinmektedir. Söz konusu iki çömlek mezar, bizlere Klazomenai’de intra-

2

3 Taban üzerinde bulunan kuşlu, kâse serinin son örneklerindendir. Klazomenai nekropolislerinde ve yerleşmede bu
grup, M.Ö. 7. yüzyılın sonuna tarihlenen kontekstlerde ele geçirilir. Bezeme alanını sınırlayan bandın ortadan kalktı-
ğı bu tür kuşlu kâseler, Coldstream tarafından IV No.lu grup altında toplanmış ve M.Ö. 615 tarihinden sonraya tarih-
lenmişlerdir: J.N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and their Chronology, Londra,
1968, 300-301. Ayrıca bkz.: P. Alexandrescu, Histria IV. La céramique d’époque archaique et classique (VIIe - IVe s.),
Bucharest 1978, 58, lev. 21.200, 208. Taban üzerinde bulunan tek kulplu fincana ait dip parçasının benzerleri, Empo-
rio’da M.Ö. 7. yüzyılın sonuna tarihlenen tabakalardan gelir: J. Boardman, Excavations in Chios 1952-1955. Greek
Emporio, Oxford, 1967, 125, 127 no. 338, fig. 76.

4 Kulplar arasındaki basit çizgisel motifler dışında herhangi bir bezeme taşımayan ve 7. yüzyılın son çeyreğine tarihle-
nen benzer erken tip Khios kadehi örnekleri için bkz.: A.A. Lemos, Archaic Pottery of Chios. The Decorated Styles,
Oxford, 1991, 11-13, lev.3.34.

5 M.Ö. 8. yüzyılın sonuna tarihlenen benzer Atina örnekleri için bkz.: E.T.H. Brann, The Athenian Agora Volume VIII.
Late Geometric and Protoattic Pottery, Mid 8th to late 7th century B.C, Princeton, N.J., 1962, 54, lev. 11.195-196.



mural gömü geleneğinin Geometrik Dönemde de devam ettiğini ve bebeklerin ancak
M.Ö. 7. yüzyılın ortasından itibaren yetişkinler ile birlikte yerleşme yerinden ayrı ve ba-
ğımsız mezarlık alanlarına gömülmeye başlandığını gösterir (Resim: 4).

Kaya Elmalı sektöründe 2003 yılında araştırılması hedeflenen Protogeometrik
Dönem tabakalarına ne yazık ki ulaşılamamıştır. Ancak yine de bu yılki çalışmalar, Li-
mantepe Höyüğü’nün güney eteklerinde, M.Ö. 4. yüzyıl yerleşmesi ile Protogeometrik
Dönem düzlemleri arasında kalan tabakaların kısmen mimarî ile de desteklenerek da-
ha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.

AKROPOL‹S ÇALIfiMALARI
Bekir ÖZER

Arkaik Dönem Klazomenai yerleşiminin güneybatısında yer alan Akropolis tepe-
sinin güney yamacında 1982-2001 yıllarında aralıklarla kazılar yapılmış ve bu alanda
net bir şekilde iki yapı evresinin varlığı tespit edilmiştir. M.Ö. 7. yüzyılın ortalarından 6.
yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte Akropolis tepesinin güney ve güneydoğu yamaç-
larının çömlekçiler tarafından kullanıldığı, ortaya çıkarılan seramik fırınları ile net ola-
rak anlaşılmıştır. Orientalizan üslupta da seramik üretmiş olan bu fırınlar, M.Ö. 6. yüz-
yılın ortalarında, ilk Pers işgali sırasında terk edilmişlerdir. Alanda, kentin yerleşim alan-
ları ve nekropolisleri ile tekrar canlandığı M.Ö. 520’lerde, seramik fırınların enkazları
kısmen tesviye edilerek dörtgen plânlı mekânları kullanan yeni işlikler faaliyete geçer.
Bu dönemde ana kaya da işlenerek yeni mekânlar yaratılmış ve bunlar yağhane ya da
kemik alet işliği olarak hizmet görmüşlerdir (Resim: 5). Bu dönemde işlik kompleksleri-
nin birbirinden bağımsız birimler olarak depolama alanları da düşünülerek organize
edildikleri anlaşılmaktadır6. Söz konusu sisteme, su ihtiyacını karşılayan ve 2002 yılın-
da kazısı tamamlanan kuyu da dahildir. 2003 yılında Akropolis sektöründe üç ayrı nok-
tada çalışılmıştır:

H Alan›
Akropolis’in güney yamacında tüm sınırları belli olan işlikler kompleksinin kazı-

sı, bazı küçük alanlar dışında geçen yıllarda yürütülen çalışmalar ile tamamlanmıştı.
Bu işliklerin avlusunun bulunduğu güney bölümde, küçük bir alanın kazısı ise (H ala-
nı), M.Ö. geç 6. yüzyıl yürüme düzlemine ulaşıldıktan sonra sonlandırılmıştı. Hâlihazır-
da sürmekte olan ve Akropolis güney yamacındaki Antik Dönem etkinliklerinin tek ba-
şına sunulacağı yayın çalışmaları, H alanı olarak isimlendirilen avlunun güney kısmı-
nın da kazılmasını zorunlu kılmıştır. Kuzeyde yer alan, kısmen ana kaya işlenerek el-
de edilmiş olan işlik mekânlarının önünde, doğu-batı doğrultusunda uzanan avluda, do-
ğu yarıda çeşitli amaçlar için hizmet gören pithoslar ve su ihtiyacını karşılayan kuyu yer
alır. İşlik kompleksinin güneyinde, avlu ile daha güneyde yer alan ve doğu-batı yönün-
de uzanan sokağın arasında küçük, dörtgen plânlı bir dizi mekân bulunur.

2003 yılı çalışmalarında H alanında, M.Ö. geç 6. yüzyıla tarihlenen ve ufalanmış
ana kaya parçalarının üzerine ince toprak yayılarak oluşturulan ikinci bir taban düzle-
mi 14.00/13.95 m. kodlarında ortaya çıkarılmıştır. Bu taban üzerinden basit, küçük terra
cotta kandiller, siyah firnisli Attika üretimi C tipi kyliks parçaları ve dönemin bantlı gün-
lük kullanım kaplarından örnekler (Resim: 6) elde edilmiştir7. Bu tabanın altında ana

3

6 2001 yılında Akropolis güneydoğu yamacında yürütülen kazılarda bulunan fırınlar ve bunların terki ardından aynı
alanda Geç Arkaik Dönemde yaratılan işlikler, Akropolis’in güney yamacında birbirinden bağımsız işlik alanlarının he-
nüz bilemediğimiz mesafelerle kente doğru yayıldığını gösterir: Bakır, G. et.al., "2001 Yılı Klazomenai Kazısı", 24.
KST 1, Ankara 2003, 207-210.

7 Basit küçük kandiller, hem yerleşimde, hem de işliklerde Geç Arkaik Dönemde en yaygın kullanılan kandil tiplerinden
biridir. Siyah firnisli Attika üretimi C kyliksler için: Sparkes, B. A. - Talcott, L., The Athenian Agora XII, Black and Pla-
in Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B. C, Princeton, N.J. 1970, 91-92, 263, fig. 4.398; Roberts, S. R., "The
Stoa Gutter Well: A Late Archaic Deposit in the Athenian Agora", Hesperia 55, 1986, 7, 10, fig. 3.6.



kaya parçaları ve küçük boyutlu taşların kullanıldığı taban altı tesviye dolguları yer alır
(Resim: 7). Avluyu güneyden sınırlandıran ve daha güneydeki mekânı da avludan ayı-
ran doğu-batı doğrultulu duvara sağlam bir temel oluşturmak için büyük boyutlu taşlar-
dan yapılan temel altı dolgusu ise kazılan alanın güney bölümünde bulunur. Taban al-
tı dolgularından çoğunluğu M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait olan bantlı ve dalgalı çizgili
günlük kullanım kaplarına ait parçalar, yerli ticarî amphora örnekleri ve az sayıda Ori-
entalizan üslupta bezeli seramikler elde edilmiştir. Aynı malzeme arasında 1987 yılın-
da kazısı yapılan seramik fırınının içinden elde edilen koyu zeminli fırın seramiklerine
ait parçalar da bulunmaktadır8. Geç Arkaik Dönemde yapılan dolgunun içinde, fırınlara
ait yapı elemanları arasından özellikle ızgara parçaları yer alır. 1987 yılında açığa çı-
karılan seramik fırını kazılan alanın hemen güneybatısında konumlanır. Anlaşıldığı ka-
darıyla Akropolis güney yamacının M.Ö. 520 yıllarında tekrar organize edilmesi sırasın-
da, fırıncılar dönemine ait olan enkazların durumuna göre yeni yapılanmaya gidilmiştir.
Fırınların enkazı kısmen yerinde bırakılmış, elde edilmek istenen yürüme düzlemlerini
yaratmak için de fırınların çevresinde, fırınlar faaliyette iken kullanılan ana kaya zemin
ile yüzeyin koduna göre, kalınlığı değişen yoğun bir dolgu işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
dolgunun diğer alanlara göre en kalın olduğu kısım, avluda H alanının bulunduğu orta
kesim ve onun güneyindeki G mekânıdır. Kazılan alanda kalınlığı 0.30 m. ile 0.60 m.
arasında değişen dolgu, ana kaya üzerinde yer alan M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait fı-
rıncılar dönemi yürüme düzlemini de yer yer tahrip etmiştir. Ancak yine de ana kaya
üzerinde bazı noktalarda, seramik fırınları dönemine ait olan bozulmamış yürüme ge-
zinme düzlemi ile karşılaşılmıştır. Bunun üzerinden orientalizan üslupta bezeli seramik-
ler ile sağlama yakın bir kandil, rozetli kâse ve bantlı seramik parçaları elde edilmiştir
(Resim: 8)9. Kazılan alanın batısında ise ana kayaya oyulmuş direk yuvaları ile karşı-
laşılmıştır (Resim: 9). Bu direk yuvaları, 1982 ve 1983 yılı kazılarında ortaya çıkarılan-
larla birlikte, fırıncılar döneminde yaratılan yarı açık mekânlarla bağlantılı olmalıdır.

Sur
Akropolis tepesini kuşatan sur duvarında 1982 ve 1983 yıllarında yürütülen ça-

lışmalar, bu duvarın M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini göstermiştir. Sur dolgu-
sundan elde edilen en geç tarihli buluntuların M.Ö. 5. yüzyılın başına ait olması, sur du-
varının muhtemelen İyonya İhtilâli’nin hemen öncesinde ya da bu politik karmaşa sıra-
sında alelâcele yapılmış olduğunu akla getirir. Elde edilen bu sonucu tekrar test etmek
amacıyla işliklerin kuzeyinde sur dolgusunun nispeten iyi korunduğu küçük bir alanda
2003 yılında çalışılmıştır. Bu kesimde sur duvarının ancak temel seviyesindeki en alt
sıra taşları korunabilmiştir. İç dolgu ise zaman içinde büyük oranda güneyde yer alan
işliklerin enkazının üzerine akmıştır. Özellikle 1996 yılında işlikler alanında yürütülen
kazılarda üst seviyelerde sur dolgusunu hatırlatan dolgular kazılmıştır.

Yaklaşık 2.0 m. genişliği olan sur duvarının dış yüzünde büyük boyutlu, iç yüzün-
de ise küçük boyutlu taşlar kullanılmıştır (Resim: 10). Dış yüzde bloklar ana kayanın
hemen üzerindeki ince bir toprak tabakasının üzerine yerleştirilmiştir. İç yüz taşları ise
ana kaya üzerinde bulunan 0.25-0.30 m. kalınlığındaki toprak tabakasının üzerine otu-
rur. Yoğun taşlı ve seramikli sur iç dolgusu ana kaya üzerine kadar devam eder. Sur
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8 Koyu renk firnisli seramikler, 1987 yılında kazılan fırının içinde bol sayıda temsil edilirler. Fırınlarda M.Ö. 6. yüzyılın
ortalarına doğru, Orientalizan seramiklerin yanı sıra Lydia’da örneklerini bulduğumuz koyu renk firnisli seramiklerin de
üretildiği anlaşılmaktadır: Ersoy, Y. E., "Pottery Production and Mechanism of Workshops in Archaic Clazomenae",
Schmaltz, B.- Söldner, M. (ed.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Sympo-
sions in Kiel vom 24. bis. 28. 09. 2001, Münster, 2003, 254-257.

9 Kandil için bkz: Boardman, J.-Hayes, J., Excavation at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits I, London, 1966, 140-
141, fig. 68.1438; Brann, E., "A Well of the Corinthian Period found in Corinth", Hesperia 25, 1956, 353, 372, lev.
59.92-93; Howland, R. H., The Athenian Agora IV, Greek Lamps and Their Survivals, Princeton, N.J. 1958, 26-27,
lev. 3.76-78. Kapağın dış yüzünde bulunan lotus tomurcuk bezemesinin benzerleri Kuzey İyonya, Geç Orientalizan
üsluptaki vazolarda ve tabaklarda sıklıkla karşımıza çıkar: Walter-Karydi, E., Samische Gefäße des 6. Jahrhunderts
v. Chr. Landschaftsstile ostgriechischer Gefäße, Samos VI 1, Bonn, 1973, 79-82, 85, lev. 114.938, 123.1003; Dehl-
von Kaenel, C., Die archaische Keramik aus dem Malophorosheiligtum in Selinunt, Berlin, 1995, 366-367, lev.
65.3553, 3561, 3563a.b.



dolgusunda çoğunlukla büyük boyutlu kaplara ait parçalar kullanılmıştır. Tarihlenebilen
buluntular arasında M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına ait Klazomenai amphorası parçaları ve
bantlı lekane parçaları yer alır. Bu veriler daha önceki yıllara elde edilen sonuçları te-
yit eder. Ancak bütün bunların yanı sıra elde edilen buluntular arasındaki M.Ö. 4. yüz-
yıl stroterlerini anımsatan bir örnek, bizlere her halukârda temkinli olmak gerektiğini
gösterir. Bu yüzden belki de ileriki yıllarda daha net ve anlaşılır bir sonuç için geniş bir
alanda kazı yürütülmelidir.

Tepe Üzerinde Yürütülen Çal›flmalar
İşliklerin kuzeyinde yer alan ve bir sur duvarı ile çevrelenmiş olan Akropolis üze-

rinde bugüne kadar herhangi bir kazı yapılmamıştır. İşliklerin su ihtiyacını karşılamak
amacıyla işlik kompleksinin güneyinde G mekânının doğusunda yer alan ana kaya içe-
risine açılmış olan su kuyusunda 2001 yılında gerçekleştirilen kazılarda, kapatma dol-
gusundan bir zamanlar muhtemelen tepe üzerinde bulunan dinî yapılara ait mimarî
bloklar elde edilmiştir10. Söz konusu örnekler dışında Akropolis güney yamacında ger-
çekleştirilen kazılarda bazı graffitolu seramik parçaları ile pişmiş toprak adak kalkanla-
rının ele geçirilişi, tepenin Arkaik Dönemde J.M. Cook’un da vurguladığı üzere dinsel
bir işlev taşıdığını kanıtlar11. Gerek daha geç dönemlerdeki tarımsal faaliyetler ve ge-
rekse geçen yüzyıllarda çevrede inşa edilen yapıların taş ihtiyacının tepe üzerindeki
kalıntılardan karşılanmış olması, akropolde ciddî tahribata neden olmuştur. Alçak ve
yayvan bir görünüme sahip olan tepe üzerinde aslında ana kaya yüzeyde birçok nok-
tada izlenir. Çoğu zaman inişli çıkışlı hâliyle doğal görünüme sahip olan ana kayanın
bazı noktalarda gerek duvar yatağı ve gerekse düz zeminler elde etmek amacıyla iş-
lendiği de dikkat çeker. Ana kaya zemin özellikle tepenin en yüksek noktasında bir plat-
form görünümüne sahiptir. 2003 kampanyasında Arkaik Döneme ait olan kullanım izle-
rini görebilmek amacıyla işliklerin kuzeyinde, sur duvarı ile tepe arasında kuzey-güney
doğrultulu iki açmada kazı yapılmıştır.

I. ve II. Açmalar
Tepenin güneyinde yer alan bu açmalarda yüzeyin hemen altında ana kaya ze-

min ile karşılaşılmıştır (Resim: 11). Bu kazılarda Arkaik Dönemden günümüze kadar
olan süreçlerle bağlantılı çok az sayıda ve oldukça aşınmış buluntu elde edilmiştir. Ana
kaya zeminin hemen üzerinde ise herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. İkinci aç-
manın kazıldığı alanda da ana kaya zemin yüzeyde yer yer görülebilmektedir.

Kuyu
Akropolis’te yürütülen çalışmalarda I. açmanın sınırları içinde, doğu kenarda

doğrudan ana kayaya açılmış olan bir kuyu ile karşılaşılmıştır. Bu kuyunun 2003 yılın-
da ağızdan itibaren yaklaşık 10 m.lik bir bölümü kazılmıştır. Kuyunun üstte 1.50 m. olan
ağız çapı, kazı çalışmasını bıraktığımız 10.00 metrede 2.35 m.ye genişler. Şimdiye ka-
dar kazılan bölüm dahilinde kuyu, yoğun taşlı ve seramikli bir dolgu ile kapatılmıştır.
Dolguda genellikle yonga şeklindeki ufak taşlar kullanılmıştır, ancak bunların yanısıra
çok sayıda alçıtaşından nispeten düzgün kesilmiş ve duvar taşı olarak kullanılmış blok-
ların da kuyuya dolgu malzemesi olarak atıldığı gözlenmiştir. Dolgudan elde edilen se-
ramikler genellikle büyük boyutlu kaplara ait olan ve küçük boyutta korunan parçalar-
dır. Kapatma dolgusundan elde edilen buluntuların çoğunluğu Arkaik Döneme aittir. An-
cak bunların yanı sıra bazı M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebilecek örnekler
(Resim: 12), kapatma işleminin İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarında ya da daha geç bir tarihte
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10 Akropolis güney yamacı kazılarında su kuyusundan elde edilen buluntular için bkz.: Bakır, G., et.al., "2001 Yılı Klazo-
menai Kazısı", 24. KST 1, Ankara 2003, 209-210, 216 resim 8-11.

11 J.M. Cook, "The Topography of Klazomenai" AEphem 1953-1954 B, 152-153.



yapıldığını gösterir12. Seramik buluntuların büyük bir kısmının gerek çok küçük oluşu
ve gerekse çok aşınmış durumda elde edilişleri, bunların 2001 yılında kazılan güney-
deki su kuyusu içinden elde edilen örneklerin aksine, kullanım gördükleri dönemden
çok sonra, uzun bir süreç boyunca açıkta kalmaları ardından, dolgu malzemesi olarak
kuyuya atıldıklarını akla getirmektedir. Bu kuyudaki kapatma dolgusundan son derece
az sayıda bezemeli veya bantlı seramik elde edilmiştir. Pithos, amphora ve lekane par-
çaları ise en çok karşılaşılan örnekler arasında yer alırlar. Arkaik Döneme ait buluntu-
lar arasında ise hemen hemen her seviyeden parçaları elde edilen ve M.Ö. 6. yüzyılın
sonlarına tarihlenmesi gereken kabartmalı bir küvete ait çok sayıda parça dikkat çeker.
Eser üzerinde dans eden kadınlar, koşan çıplak erkekler, keklik ve horoz sıraları, ara-
ba yarışı, Triton ve yunuslar gibi konular ayrı kuşaklar içinde tasvir edilmişlerdir (Resim:
13). İçte, ağız pervazının hemen altında ise lotus-palmet zinciri bulunur. Aslında Yunan
dünyasında pek sık karşılaşmadığımız bu eserin yakın bir benzeri Pantikapaion’dan bi-
linir ve bu örnek de Akropolis buluntusu gibi M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına aittir13. Bu kü-
vete ait olan ve daha iyi durumda korunan parçalar Akropolis güney yamacındaki işlik-
ler alanındaki su kuyusunun kapatma dolgusunda da ele geçirilmiştir.

Kazısı henüz tamamlanmadığı için kuyunun orijinal kullanım tarihi hakkında şu
an için kesin bir öneride bulunmak sakıncalıdır. Ancak Akropolis üzerinde söz konusu
su kuyusu ile karşılaşılmış olması tepenin kuyunun kullanım gördüğü dönemdeki faali-
yetleri için yepyeni bir veri olarak dikkat çeker. Bu kuyunun kapatma dolgusundan el-
de edilen sınırlı sayıdaki M.Ö. 4. yüzyıla tarihli buluntular, kentin bu kesiminin, yani Ak-
ropolis ve civarının söz konusu dönemde kullanılıp kullanılmadığına dair sorulara ne
kadar yanıt verebilir, şu an için şüphelidir. Kaldı ki özellikle vurgulamak gerekirse, Ak-
ropolis güney yamacında bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yüzeyden ya da tarım
toprağından elde edilen birkaç örnek dışında M.Ö. 4. yüzyıla ait herhangi bir ciddî ve-
ri de söz konusu değildir.

2003 yılında kazısına başlanan, Akropolis tepesi üzerindeki bu yeni kuyu ile iş-
likler alanında karşılaşılan ve 2001 kampanyasında kazısı tamamlanan su kuyusu kar-
şılaştırıldığında, karşımıza şöyle bir resim çıkar: Tepe üzerindeki kuyu, işlevi sona er-
dikten sonra, uzun bir süre kapatılmadan açıkta kalmış olmalıdır. Gerek dolgusundan
elde edilen aşınmış buluntular ve gerekse ilk 2.0 m.lik bölümdeki ana kaya yüzeyin son
derece yıpranmış olması bunun kanıtı olarak gösterilebilir. İşlikler alanındaki kuyu ise
bunun aksine kullanım gördüğü sırada, aniden gelişen bir olay sonucunda su kaynağı
olarak kullanım görmemek üzere bilinçli bir şekilde kapatılmıştır ve üst dolgusunda el-
de edilen buluntular da kullanım dönemi örnekleri ile çağdaştırlar14. Kabartmalı küvete
ait parçalara her iki kuyuda da rastlanıyor olması, Geç Arkaik Döneme ait bir enkazın
uzun bir süre tepe üzerinde bulunduğuna ve açıkta kaldığına işaret eder. Kaldı ki bu
enkazın içinde yer alan ve son derece zengin bezemeye sahip küvetin, güney yamaç-
taki işlikler tarafından kullanılan su kuyusunda ele geçirilen muhtemel adak eşyası ola-
bilecek buluntularla birlikte, tepe üzerindeki tapınım gören tanrı ya da tanrılara sunulan
adaklardan biri olduğunu söylememek için de hiçbir sebep yoktur.
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12 Kâse ve amphora parçaları dışında M.Ö. 4. yüzyıla ait buluntular arasında mortar ve çatı kiremidi parçaları da yer alır.
Kâse için bkz: Sparkes, B. A.-Talcott, L., The Athenian Agora XII, Black and Plain Pottery Pottery of the 6th, 5th and
4th Centuries B. C., Princeton, N.J. 1970, 131-132, 295-296, fig. 8.835, 837; Py, M.-Sabattini, B., "La céramique at-
tique du IVe s. à Lattes (Hérault)" La céramique attique du IVe siècle en Méditerranée occidentale. Actes du colloque
international d’Arles (1995), Naples, 2000, 176-178, fig. 10.1393.

13 Pantikapaion küvetinde dışta araba yarışı sahnesi vardır: Tolstikov, V. P., "Pantikapaion Ein archäologisches Porträt
der Hauptstadt des Kimmerischen Bosporus" Fornasier J.-Böttger, B., (ed.), Das Bosporanische Reich: der Nordos-
ten des Schwarzen Meeres in der Antike, Mainz am Rhein, 2002, 48-50, fig. 11a-b.

14 Bu kuyunun dolgusunda süslü mimarî blokların yer alışı, kapatma işleminin bir defada gerçekleştirilmiş olması ve bu
dolgu malzemesinin M.Ö. 5. yüzyılın başına tarihlenmesi, kuyunun Klazomenai halkını cezalandırmak amacıyla İyon-
ya İhtilâli sırasında Persler tarafından kapatıldığını akla getirir.



AKROPOL‹S 2001 KUYUSU RESTORASYON ÇALIfiMALARI
Kozan UZUN

1988 yılında Akropolis’in güney yamacındaki işliklerin bulunduğu alanda açığa
çıkarılan ve kısmen de kazılan bu su kuyusu, 2001 yılı çalışmalarında tamamen temiz-
lenmiştir. Kuyu, İ.Ö. 6. yüzyılın sonu – 5. yüzyılın başında çevredeki ve Akropolis üze-
rindeki yapıların kalıntıları kullanılarak doldurulmuş ve kullanımdan çıkarılmıştır15. Ku-
yunun en alt seviyesinde yaklaşık 1.0 m. kalınlığında homojen bir seramik birikinti ile
karşılaşılmıştır. Bu tabaka, kuyudan su çekmekte kullanılırken, kuyuya düşen çeşitli va-
zoların parçalarından oluşur. Bu birikinti içinden binlerce seramik parçası elde edilmiş-
tir. Kuyunun bu malzemesinin değerlendirilmesine 2001 yılında kazı tamamlandıktan
hemen sonra başlanmış ve bu çalışma 2003 sezonu sonunda tümüyle sonlandırılmış-
tır. Üçüncü yılın sonunda kuyunun dip birikintisi içerisinde yaklaşık 80 adet bütüne ya-
kın vazonun bulunduğu anlaşılmıştır. Kuyunun orijinal birikintisi içindeki vazoların yak-
laşık % 60’ı, 2 ile 5 litre arasında kapasiteye sahip olan oinokhoelerdir (Resim: 14).
Bunların büyük çoğunluğu alışılmışın dışında üç kulpa sahip örneklerdir16. Bunların
yanı sıra, aynı birikintide, benzer kapasitelerde stamnoslar ve bunlara ait olan kapak-
lar, masa tipi amphoralar, hydrialar ve olpeler gibi çeşitli taşıma ve servis kapları da yer
alır17. Dip birikintisi içinde ayrıca Khios, muhtemelen Kuzey Yunanistan ya da merkez
Ege ve Klazomenai kökenli beş adet ticarî amphora da bulunmuştur. Kuyu buluntuları-
nın 2002 kampanyasında restorasyonu tamamlanan beş, 2003 yılında ise ondört örne-
ği İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Bu vazolar şu anda İzmir Kültürpark içeri-
sinde yer alan yeni müze binasında teşhir edilmektedirler. Kuyunun kullanım tabaka-
sında elde edilen vazoların büyük çoğunluğu "Dalgalı Çizgili ve Bantlı Seramik" gele-
neğine aittir ve bu türün günümüze kadar açığa çıkarılan en büyük toplu buluntu gru-
bunu oluşturur. Hem buluntu durumuyla, hem de ait olduğu tarihsel çerçeve içerisinde-
ki yeriyle bu örnekler, Kuzey İyonya’nın gündelik amaçlı olan dalgalı çizgili ve bantlı se-
ramiklerinin hem kronolojisine ve hem de tipolojisine büyük katkı sağlarlar.

15 Akropolis güney yamacındaki su kuyusunda yürütülen kazılar ve elde edilen buluntular için bkz.: Bakır, G., et.al.,
"2001 Yılı Klazomenai Kazısı", 24. KST 1, Ankara 2003, 209-210, 216 resim 8-11.

16 Klazomenai kökenli benzer örnekler için bkz.: CVA Münih 6, 50, lev. 305.1-3.
17 Su kuyusundan elde edilen diğer bantlı ve dalgalı çizgili seramiklerin benzerleri için bkz.: G.C. Nordquist, "East Gre-

ek vases in the Collections of Greek and Roman Antiquities", M. Blomberg (ed.), From the Gustavianum Collections
in Uppsala 3 (The Collection of Classical Antiquities) Acta Universitatis Upsaliensis, Boreas 22, Uppsala, 1993, 64-
65 fig.8a-b, 68 fig.16-17.
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Resim 1: K. Elmalı Tarlası Arkaik Dönem yerleşmeleri ve M.Ö. 4. yüzyıl yapısı

Resim 2: K. Elmalı Tarlası Arkaik Dönem yerleşmeleri ve güneyde M.Ö. 4.
yüzyıl yapısı
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Resim 3: K. Elmalı Tarlası A3 yapısı içerisinde ele geçirilen taban seramikleri. (Çizim:
Günsel Özbilen)

Resim 4: K. Elmalı tarlası
sokak döşemesi
altında ele geçiri-
len çömlek mezar-
lar

Resim 5: Akropolis sektörü, güneybatıdan genel görünüm
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Resim 6: Akropolis sektörü
H alanı M.Ö. Geç 6.
yüzyıl tabanında
ele geçirilen sera-
mikler. (Çizim: Gün-
sel Özbilen)

Resim 7: Akropolis sektörü H
alanı taban altı tesviye
dolgusu

Resim 8: Akropolis sektörü H alanı,
M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait
seramikler. (Çizim: Günsel
Özbilen)
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Resim 10: Akropolis sektörü sur duvarı ve dolgusu

Resim 11: Akropolis sektörü I ve II No.lu açmaların kuzey-
den görünümü

Resim 9: Akropolis sektörü H
alanı batısındaki ana
kayaya oyulmuş direk
yuvaları



12

Resim 12: Akropolis sektörü I No.lu açmadaki
kuyuda ele geçirilen M.Ö. 4. yüzyı-
lın ikinci yarısına ait seramikler.
(Çizim: Günsel Özbilen)

Resim 13: Akropolis sektö-
rü I No.lu açma-
daki kuyuda ele
geçirilen üzerin-
de dans eden ka-
dınlar bulunan
küvet parçası

Resim 14: İzmir Kültür-
park fuar
alanındaki
müze salo-
nunda ser-
gilene Akro-
polis güney
yamacı 2001
kuyusunda
ele geçirilen
restorasyo-
nu tamam-
lanmış sera-
mikler
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yim A.Ş., maddî katkıda bulunmuşlardır. 

* Yücel KİPER, Aksaray Müze Müdürü; Arkeolog, Aksaray/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Sevil GÜLÇUR, İstanbul Üniversitesi,  Edebiyat Fakültesi Prehistorya Ana Bilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
Güvercinkayası 2003 kazısı ekip üyeleri, başta İ.Ü. Rektörlüğü BilimselAraştırma Projeleri, İ.Ü. Öğrenci Harç Sayman-
lığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aksaray İli Valilik Makamı İl Daimi En-
cümeni ve Sayın Hans-Peter Heinstein’ın şahsında Mercedes-Benz Türk A.Ş. olmak üzere çalışmalarımıza destek sağ-
layan Sayın Tahir Gürsoy’a (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO; Mithat Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Sayın Tufan Dar-
baz’a (CEO; Doğan Şirketler Gurubu Holding A.Ş.), Sayın Cemalettin Perek’e (Perek Giyim A.Ş.) şükranlarını sunar.
Kazı Başkanı: Yücel Kiper (Aksaray Müze Müdürü; Arkeolog) 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevil Gülçur (İ.Ü. Ed. Fak. Prehistorya A.D.)
Yabancı katılımcılar: Dr. Hijlke Buitenhuis (Groningen Üniversitesi Arkeoloji Bölümü/Hollanda, Zoolog), Hendrik Wold-
ring (Groningen Üniversitesi Arkeoloji Bölümü/Hollanda, arkeobotanist), Elsa Kleine (Groningen Üniversitesi/Hollan-
da, arkeobotanik öğrencisi), Dr. İvan Pavlu (Prag Üniversitesi/Çek Cumhuriyeti, arkeolog, sürtme taş alet uzmanı), Dr.
Daniel Stolz (Prag Üniversitesi/Çek Cumhuriyeti, arkeolog, sürtme taş alet uzmanı), Jaroslav Ridky (Orta Bohemya
Müzesi/Çek Cumhuriyeti, arkeolog)
Yardımcı Arkeolog Üye: Ayşe Öztop
Tasarımcı: Banu Uğurlu (ODTÜ, Yerleşim Arkeolojisi)
Fotoğrafçılar: Kadri ve Nilgün Kaya 
Yardımcı öğrenciler: Çisem Çağlayan, Esra Çakmak, Serkan Demirsu, Elif Doğuş, Funda Keskin, Arzu Kılınç, Hakan
Öz, Şengül Ovalıoğlu, Sina Nevay, Burçin Onatoğlu, Soner Pişkin, Arzu Toksoy, Fulya Tuğtepe, Esin Vural (İ.Ü. Arke-
oloji, Hititoloji ve Taşınabilir Kültür Varlıkları Bl.). 
Çalışma süresi:  04. 08 - 03. 10. 2003.

1 Güvercinkayası 1996-2002 kazıları için bkz: S. Gülçur,"Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", Arkeoloji ve
Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; "Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanato-
lien", Anatolica XXIII, 1997, 85-110; "Güvercinkayası 1997", Anatolica XXV, 1999, 53-85; "Güvercinkayası", Atlas 88,
2000, 174-176, "Güvercinkayası Kazıları", Aksaray 3, 6-7; "Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", O. Belli
(ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi  (1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-102;  "Kentleşme Yolunda", M.
Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen  (Hzrl), Köyden Kente. Yakindoğu’da İlk Yerleşimler 2, Ufuk Esin’e Armağan,
İstanbul, 2003,  491-508 içinde; "Güvercinkayası the Black/Dark Burnished Pottery: A General Overview", TÜBA-AR
7, 2004, 141-164; "Güvercinkayası", ARKEO-Atlas 3, Mayıs 2004, 144-145.
S. Gülçur-M. Endoğru, "Güvercinkayası 1996 Kazıları", XIX. Kaz› sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 26-30 Mayıs 1997
(1998), 85-111; "Güvercinkayası 1997 Kazısı", XX. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-
99, S. Gülçur, M. Endoğru, D. Kara, "Güvercinkayası 1998 Kazısı", XXI. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 24-28
Mayıs 1999 (2000), 55-70; S. Gülçur-M. Endoğru, "Güvercinkayası 1999 Kazısı", XXII. Kazı sonuçları Toplantısı I, İz-
mir 22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru, F. Demir, "Güvercinkayası 2000 Kazısı", XXIII. Kaz› So-
nuçlar› Toplant›s› II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. Gülçur-G. Sağır, "Güvercinkayası 2001
Yılı Kazısı", XXIV. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 27-31 Mayıs 2002 (2003), 49-58; S. Gülçur-Y. Kiper, Güvercin-
kayası 2002 Yılı Kazısı", XXV. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 26-31 Mayıs 2003, 425-440. 
R. Christidou, "The Güvercinkayası Project. The Bone Industry", XXIII. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 2, Ankara 28 Mayıs-
01 Haziran 2001 (2002), 106-108, 110.
K. ve N. Kaya, "Güvercin Kayası: 6000 yıllık yerleşim", Ulusoy Travel 66, 2002, 68-72. 
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Mercedes Benz Türk A.Ş., kazının tüm temel gıda ve temizlik malzemelerini sağ-
lamış ve donanım desteği sağlamıştır. Müessese Müdürü Hans-Peter Heinstein’ın bu
yardımları sayesinde kazı evi bahçesi içinde bulunan eski tohum temizleme binası,
önümüzdeki yıllarda kullanılmak üzere, malzeme ve restorasyon atölyesi olarak düzen-
lenebilmiştir.  

İki fotoğrafçı ve çok sayıda öğrencinin katıldığı 2003 arazi çalışmaları, Çatalsu
Köyü’nden (Gülağaç-Aksaray İli) 10 işçi ve bir alan bekçisinin desteğinde yürütülmüştür.

Arazi çalışmalarının yanı sıra Groningen Üniversitesi (Hollanda) uzmanlarından
Dr. H. Buitenhuis, Aşıklı Höyük ekip üyesi, Arkeozoolog  B. Öksüz’ün asistanlığında, Gü-
vercinkayası hayvan kemiklerini incelemeyi sürdürmüş, kazı evini kısa süreli üs olarak
kullanan Arkeobotanist H. Woldring ise öğrencisi E. Kleine ile birlikte çevrede bulunan
göllerden polen analizlerinde kullanılmak üzere burgulama yöntemiyle karot almıştır.

Öğütme taşlarını inceleyen Dr. Ivan Pavlu, yakında Prag Üniversitesi (Çek Cum-
huriyeti) öğretim üyeliği görevinden emekli olacaktır. 2003 sezonunda da büyük özveriy-
le yürüttüğü çalışmalarında sürekliliği sağlamak amacıyla, iki genç meslektaşını, Dr. Da-
niel Stolz ve Jaroslav Ridky’yi bilim ekibimize kazandırmıştır. Bu iki genç uzmandan Ja-
roslav Ridky, önümüzdeki yıllarda Güvercinkayası sürtme taş âlet ve nesnelerini yeni bi-
limsel metotlar doğrultusunda inceleyerek teknoloji transferine de yardımcı olacaktır.

Güvercinkayası 2003 kazı çalışmalarında ağırlık, 5- 6/İ-J, 7 İ-K, 7-8 H ve 7-8 İ
plân karelerine verilmiştir (Plân: 1-2). 

6 İ-J karelerinde, kesit çizimleri tamamlanan, iki birimi birbirinden ayıran geçit
kontrollu olarak kaldırılmış ve 5- 6/İ açmalarında detay çalışmalarına devam edilmiştir. 

Yeni kazı alanı olarak seçilen 7 İ-K açmaları, yerleşmenin kayalığın doğal yapı-
sından kaynaklanan güney sınırı boyunca uzanmaktadır. Kuzey etek ve doğu terasta-
ki kadar olmasa da, bu bölüm de su erozyonundan nasibini almıştır. 

Yanıklı alan olarak bilinen 7-8 H ve 7-8 İ açmalarında yapılan çalışmalarsa üç
ayrı hedefe yöneltilmiştir. İlk olarak 7-8 H silo alanı M4, doğuya, alanı sınırlayan yük-
sek kayalıklara kadar genişletilmiş (7-8 İ Batı), bu sırada yanıklı alanın merkez odası
içinde M1b, cüruf altında kilitli kalmış çanak çömlek ayıklanarak tümlenmek üzere kal-
dırılmış ve kuzey kesidi boyunca uzanan M6 odası içinde derinleşilmiştir. 

7 ‹, J ve K Açmalar›, (Plân: 1-2)
Arkasını yüksek kayalıklara vermiş, kuzeye bakan yassı höyüğün dolgu kalınlı-

ğı, yerleşmenin doğal sınırını çizen 7 İ-K açmalarına doğru giderek azalır. Alan, kültür
dolgularının inceliği göz önünde tutularak,  bir bütün olarak ele alınmıştır. 

En dışta yer alan ana kaya yüzeyine, öncü evreyi belgeleyen, yarı işlenmiş ve
işlenmiş dikme sokuları serpiştirilmiştir. 6 İ-K açmaları güney kanat yapılarının devamı
niteliğindeki kültür kalıntılarıysa, kuzey profili boyunca izlenebilmiştir (Resim: 1). 

Uzunluğu ± 15 m.yi bulan alan, doğudan ve batıdan birer kaya çıkıntısıyla sınır-
lanmıştır. Doğudaki kaya çıkıntısı, Güvercinkayası kazılarının ilk dönemlerinde incelen-
mesi büyük ölçüde tamamlanan 6 K/M5 mekânı içine kadar uzanmaktadır. Gene o yıl-
larda gerçekleştirilen kazılarda, bu odanın güney kesiminde bir fırının (Tn.5) yer aldığı
ve çok iri bloklardan oluşan bir taş dizisinin alanı batıdan sınırlandırdığı anlaşılmıştı. Bu
taş dizisinin bir diğer benzeri, doğu geçidinin üst evre dolguları içinde de gözlemlen-
mişti. 

Bu yılki çalışmalarda, odanın 6-7 K plân kareleri ayırımında kalan, son parçası
da aydınlığa kavuşturuldu. Buna göre iri taş bloklu dizi, güneye doğru devam etmeyip
önceden plâna alınan son taş hizasında kesilmektedir. Doğrudan ana kaya üzerinde
yükselen eski evre duvarıysa, altta açıkça izlenebilmiştir. Ağzı kuzeye bakan, en az 9
yenileme tabanlı Tn.5 ise, mekânın güneybatı köşesine oturtulmuştur. Mekânı güney-
den kapattıktan sonra batıya yönlenen  ± 0. 60 m. kalınlığındaki duvar, diğer konutla-
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rınkine oranla daha geniş tutulmuştur. Dik bir kaya kütlesinin kenarı boyunca yükselen,
7 J açması dış duvarı da benzer özelliktedir. Arada oldukça uzun bir kopukluk bulunma-
sına rağmen 7 K ve 7 J örneklerinin, en dıştaki konutların ortaklaşa kullandıkları ve bir
anlamda yerleşmeyi de dışa kapatan, arka duvarın parçaları olduğu düşünülmektedir.

Duvarın kesintiye uğradığı bölümde, kültür toprağı da büyük ölçüde akmıştır. Bu-
rada saptanabilenler, 6 J’den devam eden M8 odası batı duvarının en alt sırasıyla, bir
kaya çıkıntısı üzerine yerleşmiş kavisli taş dizisidir. Kavisli dizi 7 J/M1’i doğudan sınır-
lamaktadır. Bu iki yapı öğesi arasında ve eski bir taban kalıntısı izlenimi bırakan dolgu
içinde, bazı hayvan kemikleriyle  çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. 

Kayalık, 7 İ açmasının doğu kesiminde yüzeye doğru iyice taşmıştır. Bu neden-
le 7 İ Doğu ve 7 J açmaları birlikte değerlendirilmiştir (Resim: 1 ön plân). Son çalışma-
larda, batı yönünde genişleyen M3 odasının 7 İ açması içindeki uzantısında, ağızı gü-
neye bakan, ikinci bir fırın kalıntısı (Tn.1) daha saptanmıştır. Odanın doğu ucunda yer
alan fırının (7 J/Tn.1) kuzeye bakan ağızı, 6 J’den devam eden M2 odasının güney du-
varı altına girmektedir. Odanın bitişiğindeki Tn.2,  sonradan ilâve edildiği sanılan M3
doğu duvarı altında kalmıştır. Tabakalanmayı saptamak amacıyla M3 doğu duvarı ve
ona geniş açıyla bitişen duvar parçası kaldırıldığında, 7 J/Tn.2’nin uzun arka duvarı
platform olarak kullandığı belirlenmiştir. 

7 İ açmasının doğu çeyreğinin kazı alanına katılmasıyla, ana parçası 6 İ’de ka-
lan (6 İ/M.1, M2; 6 J/M.9, M10) bir konutun, kuzey profili altında kalan dar şerit dışın-
da, güney bölümleri de açıklık kazanmıştır. 

Konutun girişi, ± 0.90 cm. genişliğindeki cümle kapısıyla M3 yönündendir. M3’ün
batı uzantısındaki fırın (7 İ/M1.Tn.1), girişi kısmen bloke etmiştir. Oda içinde, kapının
hemen önünde ve biraz çaprazında, taban üzerinde, yerinde kırılmış, siyah açkılı, iki
çömlek (Resim: 2) ve bir öğütme taşı bulunmaktadır. Odanın güneydoğu köşesine ya-
kın kesimde de at nalı biçimi bir depolama ünitesinin yer aldığı belirlenmiştir.  

7 İ-J alanından elde edilen veriler değerlendirildiğinde 7 J/M3 odası içindeki
Tn.1’le eş zamanlı arka duvar, büyük olasılıkla yerleşmenin en alt, birinci, 6 İ-J’den de-
vam eden konutsa ikinci yapı katını yansıtmaktadır. 7 İ/ Tn.1 ve 7 J/Tn.2, büyük olası-
lıkla üçüncü yapı katı kalıntılarındandır. Tn2’nin üzerinden geçen duvar parçasıysa,
şimdilik kaydıyla, üçüncü yapı katı içinde bir yenileme evresi olarak yorumlanmıştır. 

5-6/‹-J Açmalar›, (Plân: 1-2)
Bu açmalarda bir yandan detay çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan da do-

kümantasyonu tamamlanan 6 İ ve 6 J açmalarını birbirinden ayıran ara geçit kaldırıl-
mıştır. Ara geçidin kaldırılması, bu dar alandan (9.50x1.00 m.) hiç umulamayacak dü-
zeyde önemli sonuç ve buluntulara götürmüştür. 

5 İ ve 5 J açmalarını birbirinden ayıran ara geçit, bir evvelki yıllarda kazılmış ve
kuzey girişini doğudan sınırlayan bir duvar parçası plâna alınmıştı. Duvarın altından
gelen çanak çömlek akıntısı, yerleşmenin eski evrelerini yansıtan bir yaşam düzlemi-
nin varlığını olası kılmıştı. Duvar parçasının kontrollu şekilde sökülmesi, taban üzerin-
de yerinde kırılmış kap parçaları ve yuvarlak bir ocağın kalıntılarıyla bu varsayımı doğ-
ruladı. 

5 İ açmasında yürütülen detay çalışmalarında, M 5 ve M6 mekânlarına ait alt ev-
re taban kalıntıları temizlenmiş, M5 odasında bulunan büyük fırının (Tn.6/2) ve at nalı
biçimi közlüğün (Mtz.3) yenileme evreleri belirlenmiştir. 

M5 odasını M6’dan ayıran bölme duvarı önündeki son taban katları bertaraf edil-
diğinde, ana kayanın doğal bir basamak oluşturduğu saptanmıştır. Bu basamağın üze-
rinde, yerleşmenin öncü evresini yansıtan, yan yana açılmış, dikme sokuları göze çarp-
maktadır. M5 odasına açılan M6 kiler hücresinde ana kaya üzerine aplike edilmiş kil-
den halkaysa, geçmiş yıllarda açığa çıkarılan, konik dipli, siyah açkılı depo kabının
(ç.ç. 4) içine oturtulduğu kap sokusu olmalıdır (Resim: 3). 
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6 İ plân karesi, hem mimarî hem de küçük buluntular açısından ilginç sonuçlara
götürmüştür. Kalıntıların, günümüze değin iyi durumda ulaşabilmesi, Güvercinkaya-
sı’nın tabakalanma sorunlarını da ışık tutmakta ve alt evre donanımlarının daha detay-
lı incelenmesine de olanak sağlamaktadır. 

Yerleşmeye girişi sağlayan doğu geçidini güneyden sınırlayan 6 İ/M3 odası, 6
J/M14’le birleşerek ± 5.70x4.00 m. boyutlarında, iç donanım yönünden de zengin, bü-
yük bir baş oda görünümü almıştır (Resim: 4). Odanın üst evre girişi, sokağa açılma-
yıp batıdandır. Kapı açıklığının yer aldığı dar kenardaki kavisli duvar, bir fırın komplek-
sinin (Tn.2 ve Mtz.3) üzerinden aştığına göre, sonradan eklenmiştir. Bu duvarın hemen
altında, ancak son sırası belirlenebilen ve gene kavisli, alt evre duvarı uzanmaktadır.
Kapı civarında, farklı seviyelerde bulunan kapı mili taşları ve mekân içi ocak kalıntıla-
rıyla fırına, Tn.2’ye bitişen olası bir obsidiyen işliği, M3’ün değişik kullanım evrelerinin
yanı sıra, günlük aktivite alanları hakkında da fikir vermektedir. 

Bu bağlamda, 6 İ ve 6 J açmalarını birbirinden ayıran ara geçidin kaldırılması sa-
yesinde, odanın kuzeydoğu köşesinin, birbirine ulanmış iki aşırt (Ptk.3, Ptk.14) ve aşırt-
ların önüne yerleştirilmiş çifte öğütme sekisiyle besin üretimine ayrıldığı öğrenilmiştir
(Resim: 5). İki kişinin rahatça çalışmasına olanak sağlayacak biçimde konumlandırıl-
mış öğütme sekileri, orijinal pozisyonlarındaki alt taşlarıyla ele geçirilmiştir. Alışılagel-
miş tarzda, amaca uygun seçilmiş plâka ve devşirme taşlar öğütme sekilerinin iskele-
tini oluştururken, dış yüzeyler özenle çamur sıvalıdır. Aşırtların içinde ve öğütme seki-
sinin yakın çevresinde, yerinde kırılmış kap parçalarıyla el taşları da gözlemlenmiştir. 

Önceki yıllarda 6 İ/M3’e güneyden bitişen M2 ve M1 odalarını ayıran ince duva-
rın altından, büyük olasılıkla yerleşmenin birinci katını temsil eden bir fırın (6 İ/Tn.3) ka-
lıntısının geldiği saptanmıştı. Bölme duvarının ve ara geçidin kaldırılması, doğuda 6
J/M2, 9-10, güneyde 7 İ/M1 ve 7 J/M2 açmaları içine kadar uzanan, ± 6.50x5 00 m. bo-
yutlarında bir mekânın elde edilmesini sağlamıştır (Plân: 1- 2). 

Ara geçidin üst evre dolguları içinde ele geçirilen, pişmemiş topraktan, ufak bo-
yutlu, yarı oturur biçimde, abartılı kalçalı iki adet stilize kadın figüriniyse Güvercinkaya-
sı’nın ilklerindendir (Resim: 10-11). Bu figürinlerin benzerleri, Köşk Höyük’ün (Niğ-
de/Bor) 1. tabakasından da bilinmektedir. 

Büyük mekânın 6 İ ve J açmaları içinde kalan bölümleri (6  İ/M1 alt), tek bir üni-
te şeklinde toplanmıştır. Odanın 6 J’den devam eden ve M10 olarak belirlenmiş kuzey-
doğu köşesinin, birden fazla kullanım evreli, ufak bir hücre şeklinde düzenlendiği gö-
rülmüştür. Hücrenin düzgün sıvalı girişi, ilk kullanım evreleri ardından, oda yönünde
yerleştirilmiş irice bir taş plâkayla kapatılmıştır (Resim: 6). Kapı geçidi kullanım dışı kal-
dıktan sonra, hücre duvarının bitiştiği kuzeydoğu köşeye, siyah açkılı, iki depo kabı bı-
rakılmıştır. Tümlenmek üzere kaldırılan depo kaplarının altında, hücre duvarının üze-
rinden aştığı, muntazam sıvalı bir fırın tablası (M1 alt/Tn.4) belirlenmiştir (Resim: 5
ön(Resim: sol). M1 ve M2 odalarını birbirinden ayıran, üst evre bölme duvarının altın-
dan gelen fırın tablası (Tn.3) ise kuzey duvarının önüne doğru, iyice genişlemiştir. Fı-
rın tablasının hemen batısında, olası bir közlüğün (Mtz.4) iyice bozulmuş kalıntıları, gü-
neyinde de içi taşlarla doldurulmuş, yuvarlak bir ocak (Oc.6) bulunmaktadır. Alt evre
buluntularının tümü, ana kaya yüzeyine çok yakındır. 

7-8/G, H ve ‹ Açmalar›, (Plân: 1-2)
Güvercinkayası 2003 çalışmalarının önemli bir bölümü, yanıklı alan (7-8 H) ve

çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede, üst evresi silolarla depolama ünitelerine ay-
rılmış 7-8 H/M4 odasının, yüksek kayalıklarda son bulan, doğu uzantısının araştırılma-
sına başlanmıştır (7-8 İ Batı). 

İlk saptanan, alanı güneyden kapatan kayalıkların hemen önünden başlayarak
odanın içine doğru akan, irili ufaklı taşlı yıkıntı molozudur. Bu uzun ve geniş odayı yer-
leşme yönünde kapatması gereken duvarın önündeyse, üst evre yaşam düzleminden
kalma, çanak çömlek yoğunlukları saptanmıştır. Moloz dolgu altında beliren iri taşlar,
bu kesimde bir zamanlar kalın bir duvarın bulunduğu izlenimini yaratmıştır.
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Kuzey duvarıysa, odayı doğudan sınırlayan kayalığa doğru, kavis yaparak uzan-
maktadır (Resim: 7 sol üst, arka plân). 

Kültür dolgususunun zayıflığı, buluntu yoğunluğunu da etkilemiştir. 
Odanın bu bölümünde, neredeyse doğrudan ana kaya yüzeyine sıvanmış ince

taban katları, çanak çömlek ve obsidiyen dışında, kayda değer bir bulguya rastlanma-
mıştır. 

Yanıklı alanda (7-8 H) sürdürülen çalışmalarda iki değişik hedef gözetilmiştir.
Merkezî odanın güney kesimi (M1b), çanak çömlek restorasyonuna yönelik detay ça-
lışmalarına ayırılırken M2 odası içindeki Tn.2 kaldırılmış, M6 odası içinde de iyice de-
rinleşilmiştir (Resim: 7). 

Ağır bir yangının izlerini taşıyan merkezî odada, yerinde kırılmış, çok sayıda kap
kacağın, neredeyse taşlaşmış kalın yangın cürufu altında kilitli kaldığı bilinmekteydi.
Bunlar, iki ayrı grup halinde, fırınların çevresinde yoğunlaşmaktaydı. Bu bağlamda,
odanın güneybatı köşesinde yer alan (M1b/Fr2) fırının önünü kapatan cüruf kütlesi,
kontrollu biçimde sökülmüş, altından çıkan kap parçaları tümlenmek üzere belirli bir dü-
zen içinde toplanmıştır. Cüruf yığını altında, önceden belirlenen tablanınsa Fr.2’nin
uzantısı olmadığı anlaşılmıştır. Çapı ± 1 m.yi bulan yuvarlak tabla, geleneksel şekilde,
mekân döşemesiyle birlikte onarılarak yükseltilen bir ocağa aittir. Ocağın hemen yakı-
nında, kömürleşmiş, olası bir ahşap dikme kalıntısı, bunun da biraz çaprazında taşına-
bilir bir dikme sokusu yer almaktadır. Oda içinde sürdürülen detay çalışmaları, gelecek
kazı sezonlarında da sürdürülecektir. 

Yanıklı alanı(7-8 H) kuzeyden kuşatan, savunma sistemi benzeri yapılaşmanın
nasıl geliştiğini anlamak için, Güvercinkayası yerleşmesinin son yapı katını temsil etti-
ği önerilen sekmeli kerpiç duvar kaldırılmıştır. Kerpiç duvarın üzerine oturtulduğu, bu-
luntu vermeyen moloz dolgu, çok aşağılara kadar inmektedir (en az ± 2.00 m.). Taş yı-
kıntının giderek seyrekleştiği, yüzeyden ± 1.80 m. derinlikte, yoğun çanak çömlek akın-
tılarıyla belirlenen bir yaşam düzlemine varılmıştır (M6a) (Resim: 8). Moloz dolgunun
arkasında yükselen kavisli dış duvarsa, bu düzleme kadar, hiç kesintisiz devam etmiş-
tir (Resim: 7-8). Kavisli duvarın en üst seviyesinde belirlenen olası kapı açıklığının, bir
süre sonra, taş doldurularak kapatıldığı sanılmaktadır. Çanak çömlek akıntısıyla bera-
ber gelen ve kapının hemen önünde açığa çıkarılan, çift oyuklu mil taşı da bu savı des-
teklemektedir. 

Savunma sistemine yönelik bir diğer önemli bulgu, kuzey yarısı sekmeli kerpiç
duvarın altında kalmış, M2 odasından gelmiştir. Sekmeli kerpiç duvarla birlikte, önce
odanın içindeki fırın (7-8 H/M2-Tn.2) kaldırılmış, ardından da kerpiç duvarın altında ka-
lan bölüm temizlenmiştir. Ortaya çıkan, kalın dış duvara batıdan bitişen, büyük olasılık-
la içten bölmeli, yuvarlak plânlı (ø ± 3.60 m.) bir yapıdır (M2a) (Plân: 1-2, Resim 7,9).
Önemli bir bölümü batı profili altında kalan yapının dış duvar kalınlığı, ± 1.00 m.yi bul-
maktadır. Savunma sistemiyle birlikte ele alınan yapının araştırılmasına, önümüzdeki
yıllarda devam edilecektir. 

8 G-H açmasının güney kesiminde, yükselen ana kaya kütlesi üzerindeki kültür
dolgusunun kalınlığı ancak birkaç santimi bulmaktadır. Bu olumsuzluğa rağmen, sağ-
lam alt zemin nedeniyle, duvarların en alt sıralarıyla taban, fırın ve ocak kalıntılarının
plânları alınabilmektedir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen detay çalışmalarında, M5 oda-
sını batıdan sınırlayan duvar parçasıyla, erozyon sonucu açığa çıkan ocak ve fırınlar
belgelenmiştir (Plân: 1-2). 

Küçük Buluntular
Mekân içi, in situ buluntular, Güvercinkayası çanak çömlekleri üzerine bilinenle-

ri daha da pekiştirmiştir.Yoğunluk, gene siyah açkılı depo kaplarındadır. 
Yanıklı alanın (7-8 H) tümlenebilir örnekleri, geleneksel konutlara oranla daha

geniş bir biçim yelpazesi sergilemektedir. Bu kapların çoğunluğu, yangın sırasında ori-
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jinal renklerini kaybedip oksitlenmiştir. Basitçe bitirilmiş ağızlı, dışa açılan kısa boynu
keskin dönüşlü, çift konik basık gövdeli bir çanaksa, şimdiğe değin ancak ufak parça-
lar hâlinde ele geçirilen şerit bezemenin gövde üzerindeki uygulanış tarzına ışık tut-
muştur. Bu parçada gövde, karşılıklı olarak, çaprazlama yerleştirilmiş iki şeritle sarma-
lanmaktadır. Şeritlerin birbirinin üzerinden geçtiği noktaya, karşılıklı birer düğmecik
oturtulmuştur. 

Güvercinkayası 2003 yılı kazısı, kilden yapılma eserler açısından da verimli ol-
muştur. 6 İ-J açmaları arasındaki geçidin kaldırılması sırasında, ilk defa, fırınlanmamış
kilden üretilmiş stilize kadın figürinleri açığa çıkarılmıştır (Resim: 10-11). Başları kop-
muş bu figürünlerin en yakın benzerleri, Köşk Höyük’ten (Niğde/Bor) bilinmektedir.
Uzun boyunlu, yarı oturur pozisyonda, arkaya doğru çıkık kalçalı heykelciklerde kollar
ufak birer çıkıntı halindedir. Bir örnekte ayaklar tümüyle kopmuş Resim: 10), diğerin-
deyse, söbemsi bir uzantı halindedir (Resim: 11). Kadın figürünlerinin bulunduğu taba-
kadan, hayvan figürinleri de çıkarılmıştır. 

6 İ-J/M1 alt evresinde, M10 hücresine geçişi sağlayan kapıyı bloke eden taş plâ-
kanın hemen önünde, 54  boncuktan oluşan bir dizi açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). Di-
zinin büyük bölümü, siyah, beyaz ve kırmızımsı, değişik boyutlarda, ufak silindirik bon-
cukları yansıtmaktadır. Boncukların tür saptaması henüz yapılamamıştır. Bu toplu bu-
luntunun dışında, iki değişik malzemeli örnek daha vardır. Bunlardan biri, akik benzeri
yarı opak taştan yassı disk biçimidir. Diğeriyse ufak boyutlu bir yumuşakça kabuğunun
üstten delinmesiyle meydana getirilmiştir. 

Kemik ve boynuz âletler arasında, bir dikiş iğnesi ve çuvaldız, günümüze değin
tüm olarak ulaşabilmiştir. Büyükbaş bir hayvanın uzun kemiğinin dikine yarılmasıyla el-
de edilmiş, palet benzeri parçanın bir diğer benzeriyse bundan önceki yıllarda ele
geçirilmiş, Almanya’da bir repliği yapılan parçanın, ucuna açılı deliğe ip ya da sırım
bağlanıp çevrildiğinde, vınlama sesi çıkarabileceği önerilmişti. Geyik boynuzundan ma-
mul, ağır işlerde kullanıldığı düşünülen, sap deliği büyük açılmış, çekiç başlı balta ör-
neklerine yenileri katıldı. Bu bağlamda, namlusu boyunca oluk biçimi kullanım izli bir
örnek ilgi çekicidir (Resim: 13).  

Obsidiyen âletler üzerine yapılan çalışılmalar devam etmektedir. Yerleşme için-
de saptanan ıskarta toplulukları, âletlerin son biçimlerini Güvercinkayası’nda aldıkları-
nı göstermektedir. Bu yıl da 6 İ/M3 ve 7-8 H/M4 (7 İ Batı) odalarında, bu türden toplu
buluntular belirlenmiştir.

Sürtme taş âlet gurupları önceki yılların verilerini desteklemektedir. Özellikle 6
İ/M3 mekânındaki çifte öğütme sekisi, in situ taşlarıyla önemli bir belge niteliğindedir.

Sonuç 
Orta Kalkolitik Çağa (cal C14/M.Ö.5200-4700) tarihlenen Güvercinkayası, arke-

olojik verileri uluslararası bir ekip tarafından değerlendirilen, ender kaya üzeri yerleş-
melerindendir. 1996 yılından beri kesintisiz sürdürülen çalışmalar, küçük boyutlu yer-
leşmelerin de sistemli araştırıldıklarında, çok önemli sonuçlara götürebileceğini kanıt-
lamıştır. 

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağımlı Güvercinkayası yerleşmesi, Orta Ana-
dolu’nun kentleşme sürecine ışık tutabilecek verilerle donatılmıştır. Bu verilerin başın-
da, yer seçimi, konum ve yerleşme stratejisi gelmektedir. Yerleşme stratejisindeki de-
ğişiklikler, iç devinimin göstergesidir. 

Temel öğeleri arazinin doğal yapısına uyacak biçimde, önceden belirlenmiş Gü-
vercinkayası mimarîsi, bir tasarım ürünüdür. Bir yerleşkeyi, belirli bir tasarım çerçeve-
sinde düzenlemek ve o çizgiyi ortak paydalara saygılı davranarak sonuna kadar götür-
mek, modern tasarımın da ilkesidir. Tasarımdan amaç, çevre baskısı ve toplumun iç di-
namiklerini yanıtlayacak en uygun düzeni sağlamaktır. Kalıcı yerleşimler, birey faktör-
lü, çok katmanlı toplulukları barındıran yapay birimlerdir. Yerleşmelerin yaşam süresi-
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ni, pek çok etmen belirler. İster çevresel, ister sosyoekonomik ya da sosyopolitik, han-
gi türden olursa olsun, dönüşüm noktaları köklü değişimlerin dışa vurumudur. 2003 ka-
zılarının en kayda değer bulgusu, yerleşmenin giderek dışa kapandığı ve çifte savun-
ma sistemi tezini kuvvetlendiren verilerdir. 

7 İ-K açmalarında açığa çıkarılan dış duvarın, kuzey ve doğu teras basamakla-
rını alttan çevreleyen destek duvarıyla birlikte yorumlanması gerekecektir. Yanıklı ala-
nı (7-8 H) yerleşme yönünde kapatan kavisli duvar ve ona bitişik yuvarlak yapıysa, bir
köy ağasının konağıyla özdeşleştirilen yapılar topluluğuna neredeyse bir iç kale görün-
tüsü kazandırmıştır. 

Güvercinkayası’nda, tarımla birlikte hayvancılığın başa baş gittiği bilinmektedir.
Şimdiye değin, evcil hayvanların yerleşme içinde barındırıldıklarına dair somut bir veri
elde edilmemiştir. Hayvan kemikleri arasında da yabani ve evcil hayvanlara ait boynuz-
lar dışında, kafatası parçaları yok denecek kadar azdır. Buna göre hem avlanan hem
de kasaplık hayvanlar, büyük olasılıkla yerleşme dışında bir ön işlemden geçirilmiştir.  

Son araştırmalar, İlk Kalkolitik’ten Orta Kalkolitik’e geçiş sürecinde, hayvan ev-
cilleştirmenin ikinci büyük aşaması olan süt ekonomisine geçildiğini doğrulamıştır. Sü-
tün ekonomiye katılması, günümüz yerleşiklerinde bir hizmet sınıfı sayılan çobanlık
mesleğini, yeni kalıplara dökmüş olabilir. Şayet bu varsayım doğruysa, aynı bölge için-
de, tarım ağırlıklı yerleşikler ve hayvancılıkla geçinen göçebe/yarı göçebelerin yer al-
dığı, ikili bir sistemi kabul etmek gerekecektir. Bilinen gerçek, yerleşiklerle çoban gu-
rupları arasındaki çatışma riskinin yüksekliğidir. Bu açıdan bakıldığında, yangınlarla
boğuşan Güvercinkayası’nın, giderek dışa kapanmasının nedenlerini de algılamak ko-
laylaşmaktadır.
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Plân 1: Güvercinkayası
1996-2003 çalış-
ma alanlarını
gösterir şematik
plân

Plân 2: Güvercinkayası 1996-2003
genel mimarî taş plân
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Resim 1: 7 İ, J ve K açma-
ları, kazı alanı
batıdan, genel

Resim 2: 7 J/M2 odası, ta-
ban üstü siyah
açkılı, hayvan
yüzü betimlemeli
çömlek

Resim 3: 5 İ/M5 ve M6, es-
ki evre ve taban
altı buluntular,
kuzeyden, genel
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Resim 4: Ara geçit kalktık-
tan sonra birle-
şen 6 İ/M3 ve 6
J/M14 odaları,
doğudan, genel

Resim 5: 6 İ-J çift gözlü
öğütme sekisi,
batıdan, detay

Resim 6: 6 İ-J M10 hücre-
sinin bloke edil-
miş kapısı
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Resim 7: 7-8 H ve İ açmaları, kuzeydoğudan, genel

Resim 8: 7-8 H yanıklı alanı kapatan ka-
visli duvar ve yuvarlak yapı

Resim 9: 7-8 H/M6, yuvarlak üst evre
fırını (Tn2) taş temel döşe-
mesi ve kalın yuvarlak yapı,
kuzeyden, detay
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Resim 11: Fırınlanmamış kilden, stili-
ze kadın heykelciği, yan
görünüm

Resim 10:Fırınlanmamış kilden,
stilize kadın heykelciği

Resim 12: İpe geçirilmiş boncuk dizisi Resim 13:Ağır işte kullanılan, geyik boynu-
zundan iri sap delikli, namlusu
kullanım izli çekiç balta parçası



PANAZTEPE 2003 YILI KAZILARI

Arma¤an ERKANAL-ÖKTÜ*
Nazl› ÇINARDALI-KARAASLAN

2003 yılı, Panaztepe kazıları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdür-
lüğü’nün, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu’nun, Türk Tarih Kurumu’nun ve Insti-
tute for Aegean Prehistory (INSTAP-New York)’nin maddî ve manevî desteği ile sürdü-
rülmüştür. Tüm ilgililere şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

Prof. Dr. Armağan Erkanal-Öktü başkanlığında gerçekleştirilen 2003 yılı Panaz-
tepe kazılarına katılan diğer kurul üyeleri: Prof.Dr. Hayat Erkanal, Yard.Doç.Dr. Nazlı
Çınardalı-Karaaslan, Yard.Doç.Dr. Kaan İren, Araş.Gör. Aysel Baynal-Eltayeb, Araş.
Gör. Kadir Büyükulusoy, Araş.Gör. Neyir Kolankaya; Arkeolog Levent Çimen, Arkeolog
Mehmet Gürbüzer; Arkeoloji öğrencilerinden Zülfikar Akyüz, Gökçen Şeker, Mehmet
Sarıkaya, Kaya Yaylalı, Ceyhun Çokal, Berkay Yalçın, M. Ali Yılmaz ve Murat Akko-
yun’dan oluşmaktadır.

2003 yılı Panaztepe kazıları yaklaşık iki buçuk ay sürmüştür. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanlarından Nihat Erdo-
ğan kazı çalışmalarında Bakanlık uzmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Mehmet Ali
Döğenci fotoğraf uzmanı olarak katılmıştır. Tüm ekip üyelerine yaptığı özverili çalışma-
lardan ötürü teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Kazı çalışmalarının yanı sıra Ku-
zey İzmir-Menemen Ovası yüzey araştırmalarına da devam edilmiştir1.

2003 yılı kazı çalışmaları Panaztepe’nin batı kesiminde yer alan Dikentaş Tepe-
si’nin eteğini oluşturan bölgesinde yürütülmüştür2 (Karş.:Resim: 1; Plân: 1-3)3. 

Bu çalışmalar İ-J/ 16-17 ve K-L/ 15 alanlarında gerçekleştirilmiştir. Panazte-
pe’nin batı mezarlık alanı daha önceki yayınlarımızdan da hatırlanacağı gibi, Orta Tunç
Dönemi yerleşme alanlarının üzerine kurulan, Geç Tunç Dönemine tarihlendirilen bü-
yük bir mezarlıkla temsil edilmektedir. Daha sonra ise, alan, Roma ve İslâm Dönemle-
rinde de mezarlık olarak kullanılmıştır. 1985-2003 yılları arasında yapılan çalışmalar sı-
rasında toplam 203  adet İslâm Dönemine ait mezarlar saptanmıştır. Böylece Panaz-

* Prof.Dr. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR06530 Beyte-
pe-Ankara/TÜRKİYE. 
Yrd.Doç.Dr. Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TRO6530
Beytepe-Ankara/TÜRKİYE.

1 2003 yılı neticeleri ayrı bir rapor halinde sunulacaktır. Ayrıca karş.: A. Erkanal-Öktü, A. Akalın, K. İren ve C. Lichter,
"2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması" 20.AST 1, 2003, 301-314. 

2 Dikentaş Tepesi 20. 06. 1987 gün ve 3396 sayılı T.C. T.K.T.V. Yüksek Kurulun 58. toplantısında 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak ilân edilmiştir. Ne yazık ki 22. 10. 1987 gün ve 3714 sayılı T.C. T.K.T.V. Yüksek Kurulu’nun kararı ile
1. dereceden 2. dereceye düşürülerek , İzmir Organize Deri Sanayii yapılanmasına açılmıştır. 

3 Panaztepe Kazısı’na ait tüm mimarî ve küçük buluntu çizim çalışmaları Araş.Gör. Kadir Büyükulusoy denetiminde Ha-
cettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Zülfikar Akyüz, Gökçen Şeker, Mehmet Sarıkaya ve Kaya Yay-
lalı tarafından gerçekleştirilmiştir.
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tepe’nin batı kesiminin 2003 yılı neticeleri ile bir kez daha teyit edildiği gibi uzun süre
kullanım görmüş bir mezarlık olduğu ispatlanmıştır. Diğer taraftan da çeşitli yerleşme
evreleri ile mezarlar arasında saptanan kesişmelerin net olarak gözlemlenmiş olması
pek çok konuda olduğu gibi Batı Anadolu için son derece önem taşıyan kronolojik prob-
lemleri de aydınlatmaya başlamıştır (Resim: 2). 

Ayrıca 2003 yılında J/16 açmasında yürütülen sondaj çalışmasında ele geçirilen
seramik parçaları bölgenin Eski Tunç Döneminin son evresine kadar iskân edilmiş ol-
duğuna da işaret etmektedir. Ancak bu çalışmalarda ele geçirilen seramik buluntusu-
nun büyük çoğunluğu Orta Tunç Döneminin başlarına ait parçalardan oluşmaktadır.
Konunun netlik kazanması bölgede ileriki yıllarda yapılacak çalışmalardan sonra sağ-
lanabilecektir.

ORTA TUNÇ DÖNEM‹ YAPI KATLARI
İ-J/16-17 açmalarında 11.00 m. kodundan itibaren Orta Tunç Dönemi katmanla-

rına ulaşılmıştır. Bunlardan en eski olan duvar parçası İ-J/17 açmasında 10.65- 10.25
m. kodlarında doğu-batı istikametinde 4.30 cm. boyunda ve 0.88-0.95 cm. eninde olup,
yer yer 1-3 sırası korunmuş yaklaşık 0.37 cm. yüksekliğinde iri taşlarla inşa edilmiş
güçlü bir duvardır. Duvarın doğu kesimi Geç Tunç Dönemine ait mezarlık platformunun
altına girdiği için 2003 yılında kazılar bu bölgede durdurulmuştur. Bu boyutta bir duvar
Panaztepe’de ilk kez açığa çıkarılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda bu duvarın ait
olduğu yapının açığa çıkarılması ve işlevinin ne olduğunun ortaya konması Batı Ana-
dolu’nun Orta Tunç Dönemi için önemli sonuçları ortaya koyması açısından büyük
önem taşımaktadır. 

İ/16-17 açmalarında genel olarak yine doğu-batı istikametinde zikzak benzeri iki
kez dirsek oluşturan ilginç bir duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). 4.67 m.
uzunluğundaki bu duvarın eni 0.55-0.70 cm. olup 0.21-0.50 cm. yüksekliğindeki 1-3 sı-
ralı taş örgüsü korunmuştur. Bu duvarın yapım tekniği çok ilginçtir. Duvarın yapımında
taşlar iki yana dik yerleştirilerek kanal benzeri bir inşa tarzı benimsenmiş, bazı yerler-
de ise bunların üst kısımlarında levha biçiminde taşlar yer almıştır. Yine yer yer duva-
rın enine konulan dik yerleştirilmiş olan taşlarla âdeta sınırlandırıldığı da anlaşılmıştır.
Söz konusu bu duvarın bağlı olduğu yapılaşma henüz ele geçirilemediği için, kesin bir
değerlendirme yapmak çok zordur. Yapılan çalışmalarda bu duvarın iki evreli olduğu
anlaşılmaktadır.Ancak yer yer duvarın iki tarafında da saptanan taban parçalarının bu
duvara dayandığı izlenmiştir. Kuzey kesiminde yer alan taban üzerinde ise bol miktar-
da deniz kabuklarına rastlanmıştır. İ/16 açmasının X/h plân karesinde ise 10.61 m. ko-
dunda bir çömlek mezar saptanmıştır. Güneydoğuya bakar vaziyette yerleştirilmiş olan
mezarın ağız kısmı iki kapak taşıyla kapatılmış olup bir bebeğe aittir. Söz konusu bu
mezar Panaztepe’de saptanan ikinci intramural çömlek mezarı oluşturur4.

Taban parçaları üzerlerinde ele geçirilen seramik parçalarının ön değerlendirme-
lerine göre bu duvar Orta Tunç Döneminin 2. evresine tarihlendirilmektedir. Bu tarz in-
şa biçimine daha önceki yıllarda da Panaztepe’nin diğer bölgelerinde de rastlanmıştır.
Burada ilginç olan ters yönlerde dirsekler yaparak gelişen bu duvarın bu görünümüyle
bir yapı parçasına ait olması olasılığının çok zayıf olmasıdır. Bu konudaki kesin değer-
lendirme çalışmaları bölgede yapılacak genişleme kazılarından sonra netleşecektir.
Ayrıca bu bölgede ele geçirilen astarlı ve parlak perdahlı bir seramik grubu dikkat çek-
mektedir. Söz konusu bu seramik grubu iki renkli (pembemsi-devetüyü ve eflatun) olup
bu özelliğin kontrollü redüksiyon sonucunda oluştuğunu düşündürmektedir. Bu konu-
daki detaylı çalışmalar sürdürülmektedir.

İ-J/16 açmalarında küçük bir alanda açığa çıkarılan farklı evrelere ait duvar ve
döşeme parçaları ise bu bölgede yoğun bir iskânın varlığına işaret etmektedir. Burada
birbirinden farklı iki karakterde üç duvar parçası dikkati çekmektedir. Bunlardan ikisi
0.42-0.48 cm. genişliğinde birbirine paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
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gelişim göstermektedir. Bu duvarların arasında bir taş döşeme görülmektedir. Bunlar-
dan güneyde yer alanının batı ucu dik yerleştirilmiş bir taş ile sınırlandırılmıştır. Bu iki
duvarın güneyinde çok küçük bir kısmı korunmuş bir duvar parçası ise yine bu iki du-
vara paralel konumdadır. Ancak bu duvara dik açı ile bağlanan aynı karakterde bir baş-
ka duvar parçası ise bunun güneydoğusunda yer almaktadır. İyi korunamamış olan bu
duvarın uzantısı Geç Tunç Dönemine ait taş platformun altına doğru devam ettiği an-
laşılmaktadır. 

Bu duvarlardan kuzey kesimde yer alanı ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde da-
ha geniş ve farklı karakterde gelişen bir başka duvar kesmektedir. Bu duvar 3.60 cm.
uzunluğunda korunmuş olup genişliği 1.10-0.63 cm. ve korunan yüksekliği de 0.19-
0.30 cm. ölçülerindedir. Söz konusu bu duvarın 2-3 sıra taş örgüsü saptanmıştır. Bu
duvarla bağlantılı olan bir döşeme parçası kuzeydoğu kesiminde açığa çıkarılmıştır.
Seramik buluntularının ön değerlendirmelerine göre bu kesimde de Orta Tunç Dönemi-
nin 2. evresinde yoğun bir iskânın olduğu anlaşılmaktadır.

2003 yılında yaptığımız çalışmalar sırasında açığa çıkarılan en önemli Orta Tunç
Dönemi duvarı J/16 açmasında kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişmektedir. Bu du-
varın korunan uzunluğu 4.10 cm.; genişliği 0.55-0.65 cm. ve korunan yüksekliği ise
0.25-0.30 cm. dir. Duvarın batı kesimi Geç Tunç Dönemi taş platformunun altına gir-
mekte ve CS pithos mezarının bulunduğu ada ile belirgin bir biçimde kesişmektedir
(Resim: 3-4). 

Aynı duvarın güneydoğu kesimi ise Geç Tunç Dönemine ait CŞ kompozit ve DA
taş sanduka mezarları ile bağlantılı taş platformun bozulan bölgesinin dağılmış taşları-
nın altına girmektedir. Olasılıkla söz konusu mezarlarla bütünleştirilmesi gereken CP
pithos mezarı da bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

MEZARLIK ALANI ÇALIfiMALARI 
Mezarlık alanında yürütülen çalışmalar iki farklı bölgede yer alan İ-J/16-17 ve L-

K/15 açmalarında yapılmıştır. Her iki alanda Geç Tunç Dönemi mezarlarını ya da me-
zarlığı oluşturan taş platformunun tahrip edilmesiyle İslâm Dönemine ait 52 adet basit
toprak mezarın bu bölgede yer aldığı saptanmıştır. Bu tip mezarlardan ikisi doğrudan
Geç Tunç Dönemine ait pithos mezarların içlerine yerleştirilmiş olarak karşımıza çık-
mıştır (Resim: 5).

L-K/15 AÇMALARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIfiMALAR
Daha önce 1986 senesinde L/15 açmasında yapılan çalışmalarda çok dağınık

durumdaki taş gruplara ve tek tük mezarlara rastlanmıştır. Daha sonra 1991 yılında ke-
sin olarak saptanan mezarlığın taş platformunun saptanmasıyla eski ve yeni kazı alan-
larının arasında kalan alanların da kazılarak bir bütünlük sağlanması amaçlanmış ve
K/15 alanında 2003 yılında çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda ilginç ve çok önemli neticelere ulaşılmıştır. Söz
konusu alanda taş platformun yer yer bozulmalara uğrasa da, oldukça sağlam bir şe-
kilde günümüze geldiği ve bünyesinde çeşitli pişmiş toprak mezarları barındırdığı an-
laşılmıştır. Bunlar arasında iki iri boy pithos, bir adet orta boy pithos ve iki çömlek me-
zar saptanmıştır (Resim: 6).Bu mezarlarda Geç Tunç Dönemi için karakteristik frit ve
deniz kabuğundan yapılmış boncuk taneleri, iki bronz iğne bir bronz bıçak, pişmiş top-
rak ağırşaklar ve seramik buluntular ele geçirilmiştir.

‹-J/16-17 AÇMALARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIfiMALAR
2003 yılında İ-J/16-17 açmalarında yapılan çalışmaların ana hedefi Panaztepe

batı mezarlık alanının batıya doğru nasıl geliştiğini ve bir sınırının olup olmadığını sap-
tamak olmuştur. Çok sınırlı bir alanda çalışılmış olmasına rağmen ve tahminlerimizin
ötesinde, bu kesimde gerek mezar tipolojisi gerekse mezar sayısı açısından beklenme-
yen önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca yukarıda da değindiğimiz gibi Orta Tunç Dö-
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nemi yapı katlarına ait duvarlarla açık bir biçimde ortaya çıkan kesişmeler pek çok stra-
tigrafik sorunun giderilmesine katkı sağlayacak verileri sunmuştur (Resim: 2). 

J/16 açmasında yer alan Geç Tunç Dönemi mezarlarından güneydoğu-kuzeyba-
tı yönündeki CR tholos mezarı Orta Tunç Dönemi katmanlarını tahrip ederek yerleşti-
rilmiştir (Resim: 4). Plân açısından bir tarafı basık daire biçiminde olan bu mezarın dro-
mos bölgesinde yapılan çalışmalarda olasılıkla bu mezara ait dağınık durumda çeşitli
boncuk tanelerine rastlanmıştır. Bununla birlikte, mezar içerisinde son derece az bu-
luntunun ele geçirilmesi, mezarın sonradan açılarak içinin boşaltıldığını ve daha sonra
yeniden mezar olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Bu durumun en belirleyici delil-
lerinden birisi de hiç şüphe yoktur ki, ele geçirilen bir ağırşağın yarısının mezar dışın-
da bir kısmının da mezar odasının tabanında, kuzey duvarının önünde bulunmuş ol-
masıdır. Söz konusu mezarın oda kısmında sadece bir birey saptanmıştır.

J/16 açmasındaki ilginç bir başka gelişme ise net bir biçimde CR tholos mezarı-
nın dromos bölgesi üzerine gelen CP pithos Mezarı ile olan kesişmedir. Altının bir kısmı
olmayan pithosun bu bölgesi dromos üzerinde yer alan yassı taşlarının da birlikte kulla-
nılması ile oluşturulmuştur. Yani pithosun eksik olan bölgesi tholosun dromos bölgesin-
deki yassı taşlarla adeta tamamlanmak istenmiştir. Böylece pithos mezara gömülen bi-
reyler de aynı zamanda CP pithosunun dromos kısmına ait taşlarının üzerine gelecek
biçimde yatırılmış olmaktadır. Bu mezardan sadece akik ve frit boncuk taneleri ele geçi-
rilmiştir. Söz konusu pithos mezar yukarıda da değinildiği gibi aslında taş platformla bağ-
lantılı olup bu kesimde yer alan platform taşları ise çok dağılmış bir vaziyettedir.

Taş platformun iyi korunmuş olan bölgesi J/17 açmasının güneydoğu kesiminde
izlenir. Bu alanda CŞ kompozit mezarı ile DA taş sanduka mezarları açığa çıkarılmıştır
(Resim: 7). Bu mezarlarda yapılan çalışmalarda önemli ve çok çeşitli buluntulara ula-
şılmıştır. Bunlar arasında çeşitli takılar, kap-kacak ve mühürler yer almaktadır. Burada
özellikle mühürler üzerinde durulması gerekmektedir. 5-6 yaşlarında bir çocuğun göğüs
bölgesinde bulunan 4 adet mühür ve çeşitli boncuk taneleri bu eserlerin boyunda kol-
ye olarak taşındığını göstermektedir. Burada mühür taşıma yetkisi olan aristokrat bir
çocuktan çok sevilen hasta bir çocuğa derman bulma düşüncesinin gizli olduğunu ak-
la getirmektedir. Mühürler arasında yer alan cam bir örnek aşırı bozulmuş olmasına
karşın bir tarafı konik biçimi ile Akdeniz (Filistin’de Tell Abu Hawam) ve Ege Bölgesi’nde
Geç Tunç Döneminin son evresinde yaygın olarak kullanılan bir formunu oluşturur5. Ay-
rıca süs eşyaları arasında yer alan sedef bir yüzük diğer ilginç ve önemli buluntular ara-
sında sayılabilir. Yüzüğün üzeri boya ile dama tahtası motifi biçiminde boyanmıştır.

Söz konusu bu iki mezar çevrelerindeki taş düzenlemelerine dayanarak aynı dö-
nemde ve ikiz düzenleme olarak inşa edilmiş olmalıdır. CŞ kompozit mezarın sanduka
kısmı diğer DA Sanduka Mezarı ile aynı yapı özelliklerine sahiptir. CŞ kompozit mezarın-
da olasılıkla pithos eski olup taş sanduka daha sonra pithosun içerisine yerleştirilmiştir.

DA sanduka mezarının yaklaşık 1.00 cm. batısında açığa çıkarılan DC pithos
Mezarı ise verdiği zengin buluntularının yanı sıra pithosun üst kısmının kırılarak içine
İslâm Dönemine ait bir iskeletin üst gövdesinin geleceği biçimde yerleştirilmesi ile dik-
kati çeker (Resim: 8-9). Bu nedenlerden ötürü DC pithos mezarı 2003 yılı çalışmaları-
nın en önemli mezarlarından birini temsil etmektedir. Ele geçirilen in situ mezar bulun-
tuları arasında çeşitli pişmiş toprak ağırşaklar, frit boncuk taneleri ve Panaztepe pithos
mezarlarından tanınan karakteristik seramik örnekleri yer alır. 

DC pithos mezarının 2.76 cm. batısında bir diğer CY taş sanduka mezarı sap-
tanmıştır. Bu mezarın tabanında, üst örtülmesinde ve yanlarında kırık pithos parçaları-
nın yoğun bir biçimde kullanılmış olması bu mezarın da pithos mezarlardan sonra ve-
ya aynı dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir. 

Kuzeybatı-güneydoğu yönünde, taş platforma ait çevre (3.52x4.80 cm. boyutla-
rında) sınırlaması ile birlikte iyi korunmuş durumda ele geçirilen CS pithos mezarı ölü
gömme gelenekleri konusunda önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Daha önceki
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yıllardan da bilinmesine rağmen, daha detaylı bir biçimde araştırma olanağı sağlanan
bu mezarda ele geçirilen mezar içi ve mezar dışı buluntuları son derece önemli sonuç-
lar vermiştir. 2003 yılı kazılarında önemli buluntulara ulaşılan mezarlardan birisi olan
CS pithos mezarın içinde mezar toprağına karışmış olarak izlenen boyalı Miken sera-
mik parçaları terminus ante quem oluşturur. Bu mezar ayrıca iki bronz bıçak ve sözde
Miken taklidi monokrom yerli seramik kap örnekleri ile mezar dışında ele geçirilen ilginç
seramik örnekleri ile temsil edilmektedir. Söz konusu bu bıçaklardan “kakma saplı bı-
çaklar” grubu içinde ele alınan bir örnek üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte, özel bir koleksiyonda Manisa Bölgesi’nden geldiği belirtilen benzer bir ör-
nek saptanmıştır. Panaztepe ve Manisa örneklerinin proporsiyon ve form detayları açı-
sından Myken’de Geç Hellas I-II Dönemine tarihlendirilen bir bıçak formundan geliştiği
düşünülebilir6. Ayrıca bunların sap kısmında bir dil uzantısı bulunan benzerleri İç Ana-
dolu’da Fraktin’den, Batı Anadolu’da Değirmendere’den (Kolophon) ve kuzeybatı Ana-
dolu’da yer alan Troya’nın VII. katmanından ve Rodos’da İalysos’tan tanınmaktadır.
Söz konusu bu örnekler N.K. Sanders tarafından “Siana Bıçak” grubuna dahil edilirler
ve genel olarak Miken kültürünün geç evresi içinde değerlendirilirler7. Bu değerlendir-
meler sonucu “Kakma Saplı Bıçaklar” olarak tanımlanan tipin Batı Anadolu için dil
uzantılı ve dil uzantısız olmak üzere iki önemli ana grubu oluşturduğu anlaşılmaktadır.

DOKÜMANTASYON VE DE⁄ERLEND‹RME ÇALIfiMALARI
1985 yılından bu yana sürdürülmekte olan Panaztepe kazılarında ele geçirilen

Geç Tunç Dönemine ait tüm kap ve parça seramik repertuarının artması, mal grupları-
nın yeniden ele alınmasını ve seramik konusunda yeniden detaylı bir çalışmanın yapıl-
masını zorunlu kılmıştır.

Ayrıca Panaztepe’nin söz konusu Geç Tunç Dönemi seramik malzemesi ile ilgi-
li kapsamlı yayın çalışmaları sürmektedir. Bunun yanı sıra yine Panaztepe’nin Orta
Tunç Dönemi seramiği ise doktora olarak yürütülen bir diğer çalışmadır. Bu çalışmala-
rın asıl amacı da Orta Batı Anadolu arkeolojisinin daha sağlam kronolojik temellere
oturtulması konusudur. 

SONUÇ 
2003 yılı Panaztepe kazı çalışmaları kronolojik açıdan çeşitli kesişmeleri ortaya

koyması ile önemli sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olmuştur. Yürüttüğümüz kazı, do-
kümantasyon ve değerlendirme çalışmaları sonucunda Panaztepe’nin batı kesiminin
Eski Tunç Döneminin sonu/Orta Tunç Döneminin başından, Orta Tunç Döneminin so-
nuna kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, en
güçlü yerleşim evresinin Orta Tunç Dönemi 2 olduğu saptanmıştır. Bu dönem Anado-
lu’da Assur Ticaret Kolonileri Döneminin geç evresi ile çağdaş olmalıdır.

Orta Tunç Dönemi katmanlarını yer yer tahrip eden ya da üzerinde yer alan Geç
Tunç Dönemi mezarlığı ise Anadolu’nun türünde tanınan en büyük mezarlığını oluştur-
maktadır. Geç Tunç Döneminde uzun süre kullanılan bu mezarlık alanı farklı evrelerde
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda zengin ve önemli bir buluntu repertuarı
vermiştir. Bu konudaki detaylı yayın çalışmaları ise devam etmektedir. 

Söz konusu bu bölgede 6 Roma Dönemi mezarının yanı sıra İslâmi Dönemlere
ait toplam 203 adet mezarın bulunmuş olması Panaztepe’nin çevresinde Geç Dönem-
lere ait yoğun bir iskânın varlığına işaret etmektedir8.
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Plân 1: Panaztepe topografik plânı 
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Plân 2: İ/J 16-17 açmaları, genel görünüm



32

Plân 3: K/15 açması, genel görünüm

Resim 1: Panaztepe’nin kuzeybatıdan genel görünümü
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Resim 3: Orta Tunç Dönemi mimarî tabakaları ile Geç Tunç Dönemi mezarlarının strati-
grafik durumu

Resim 2: Mezarlık alanı ve açmaların genel görünümü
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Resim 5: CV ppiitthhooss  mezarının içine daha sonra yerleştirilen İslâm Dönemi basit toprak
mezarı

Resim 4: CP ppiitthhooss  mezarı ile CR tthhoollooss  mezarının stratigrafik konumu
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Resim 7: CŞ kompozit mezarı ile DA taş sanduka mezarların konumu

Resim 6: CU ve CÜ orta boy ppiitthhoosslarının taş plâtform ile olan ilişkileri
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Resim 9: DC pithos mezarının iinn  ssiittuu  durumu

Resim 8: DC pithos mezarının iinn  ssiittuu  durumu



ALANYA KALESİ 2003 YILI ÇALIŞMALARI

M.Olufl ARIK*

I- ‹ÇKALE-K‹L‹SEN‹N GÜNEY‹NDE YAPILAN ÇALIfiMALAR
İçkale’nin batı kesiminde, tonozlu koğuş (TG1) ile ön avlunun arasında yer alan

kilise yapısı, bugünkü hâliyle çeşitli dönemlerde müdahalelere uğramış bir bina karak-
teristiği göstermektedir. Nitekim, mevcut kalıntıların durumuna bakılarak, vaktiyle bura-
da, şimdiki yapı alanı sınırlarının dışına taşan üç nefli bir bazilikanın bulunduğu iddia
edilebilir. Söz konusu yapının, kentin akropolü niteliğindeki bu kesimde, geçmişi Helle-
nistik Döneme kadar inen ve Roma Çağında da kullanılmış bir tapınağın temelleri üze-
rine inşa edilmiş olması muhtemeldir. 

Hâl-i hazırda, harap bir durumda günümüze ulaşabilmiş olan kilise yapısı, Akde-
niz’de hayli yaygın olan trikonkhos tipinde inşa edilmiş Lâtin haçı formunda bir plâna
sahiptir. Naosu oluşturan kare plânlı orta bölümünü pandantiflerle geçilen bir kubbe ört-
mektedir. Kubbe, yuvarlak kemerli pencere ve sağır nişlerin nöbetleşe çevrelediği bir
kasnağa oturmaktadır. Kubbe yükü, kuzey - güney yönünde birer yarım kubbeyle, do-
ğu-batı aksında ise beşik tonozlarla karşılanmıştır. Pandantif ve yarım kubbelerin iç
yüzlerinde İncil’den alınmış çeşitli ikonografik sahnelerin işlendiği freskler hâlâ seçile-
bilmektedir.

Zamanla yıkılan tonozların yerine, doğu tarafında desteksiz kalan kubbe yükünü
karşılamak amacıyla, 1950’li yıllarda, bugün hayli çirkin bir görüntü arz eden birer be-
ton ayak yapılmıştır.

Aralarında yer yer tuğla kırıklarının da kullanıldığı kaba yonu ve moloz taş duvar
örgüsüyle inşa edilen binaya, biri batı, diğeri de kuzey cephesinde yer alan iki kapı ile
girilmektedir. 

Plânı, inşaat tekniği ve strüktürel elemanlarının durumuna bakılarak, şimdiki ya-
pının bir bölümünün 12-13. yüzyıllara kadar inen bir geçmişi bulunduğu varsayılabilir.
Bu bağlamda, İçkale’deki Selçuklu Sarayı’nın inşaatı ve kullanımı sırasında da, muh-
temelen Capella Palatina olarak işlev görüp yerinde korunduğu anlaşılan ve bileme-
diğimiz bir tarihte tahribata uğramış olan binanın, mevcut kalıntıları yeniden değerlen-
dirilmek suretiyle, çok daha geç bir tarihte (18-19.yüzyıl?) bugünkü görünümüne ka-
vuşmuş olduğu iddia edilebilir. 

Bu nedenle, eski bazilikanın yan neflerini ortaya çıkarmak ve binanın inşaat aşa-
malarını tespit edebilmek için söz konusu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır (Re-
sim: 1).

Çalışmaların, binanın her gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edildiği göz ö-
nünde bulundurularak, nisbeten geçici koruma altına alınabilecek güney cephesi bo-

* Prof.Dr. M. Oluş ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
Çanakkale/TÜRKİYE.
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yunca sürdürülmesi düşünülmüş; hâl-i hazırda etrafı duvar kalıntılarıyla çevrili güney
bölümünde işe başlanarak -0.15 m. derinliğe kadar yüzey toprağı atılmıştır. Söz konu-
su tabakada sırlı-sırsız seramik parçaları ve çini kırıkları ele geçirilmiş; bu arada tek sı-
ra taş dizisi halinde örülmüş bir duvar halinde kuzey-güney yönünde uzanarak mekâ-
nı iki bölüme ayıran muhdes bir seki ortaya çıkarılmış; sekinin güney-batısında da, ço-
ğunlukla ağız ve dip parçalarından oluşan yoğun miktarda cam eşya kırıkları ile karşı-
laşılmıştır (Resim: 2). 

Çalışmalar ilerledikçe, mekânın içini dolduran moloz arasında bol sayıda kiremit
parçaları ile mekânın batı bölümünde ve -0.41 m. kotunda mevzi bir yangın tabakası-
na rastlanmış; bu tabaka arasında 1225 tarihli bakır bir Selçuklu sikkesine de tesadüf
edilmiştir. 

-0.45 m. kotuna ulaşıldığında, mekânın kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinde
şaplı bir zeminle karşılaşılmıştır. Döşemenin büyük ölçüde tahribata uğrayarak ortadan
kalktığı kesimlerde, moloz döküntünün ve kiremit parçalarının çıkmaya devam ettiği
görüldüğünde, alt kottaki durumu aydınlatabilmek için mekânın ortasında bir sondaj ya-
pılarak mevcut durum tesbit edilmeye çalışılmıştır. -1.05 m. kotuna kadar sürdürülen
bu çalışma sırasında, hayvan kemikleri, bir kurşun ağırşak, bir ok ucu ve bazı seramik
parçalarına rastlanmış; ana kayaya ulaşılması ile sondaj durdurulup mekân temizlene-
rek çalışmalara son verilmiştir.

Çalışmalar, kilisenin inşa edildiği tarihlerde büyük ölçüde ortadan kalktığı anlaşı-
lan bazilikanın, hiç değilse güney kanadının, geç dönemlerde bir konutun müştemilâtı
hâline dönüştürüldüğünü gösterdiği gibi, hâl-i hazırda, apsisin dış yüzünde kuzey ve
güney istikametine doğru uzanan ve bu hâliyle ilk anda kilisenin iki köşesinde pas-
tophorion işlevi gören diakonikon ve prothesis mekânlarının bulunduğunu akla getiren
duvar kalıntılarının da, kilise inşa edildiğinde ortadan kalkmış olduğu anlaşılan bazili-
kanın kuzey ve güney neflerine ait olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu bağlamda, bazilikanın güney nefinin sınırlarını tesbit etmek ve hâl-i hazırda
doğu-batı istikametinde uzanan duvarına güney yönünden bitişen kalıntıların mahiye-
tini aydınlatmak amacıyla bu kesimde de bir çalışma gerçekleştirilerek -0.35 m. kotuna
kadar inilmiş; tek renk sırlı turkuaz levha ve sıraltı çini fragmanları (Resim: 3) ile bazı
cam, çivi ve form vermeyen seramik parçalarına rastlanmıştır. Alanın batı kesiminde,
tanımlanamayan ve fakat geç devirlere mâledilebilecek bir konuta ait olması muhtemel
bazı duvar parçaları ile hayli sert harçlı zeminle karşılaşılmış; bu kesimde temizlik ve
belgeleme çalışmaları yapılarak bütün alan geçici koruma altına alınmıştır.

II- K‹L‹SE’N‹N DO⁄USU, ‹ÇKALE KAPISI VE "TONOZLU KO⁄Ufi" ARASINDA
YAPILAN ÇALIfiMALAR 

Çalışmalar, İçkale’yi doğu kenarı boyunca sınırlandıran sur duvarının kuzey ya-
rısına içten eklemlenmiş; bazı yayınlara "Tonozlu Koğuş" olarak geçen ve kazısı 2001
yılında tamamlanan binanın (TG 1) güney ucu ile kilise apsisi ve İçkale Kapısı’nın ku-
zey yüzü arasında kalan sahada gerçekleştirilmiştir Çizim:1). 

Yüzeyde kırıklar halinde sırlı-sırsız seramik parçaları ve birkaç çiviye rastlanmış-
tır. -0.20 m. kotuna inildiğinde, İçkale Kapısı ile sur duvarı arasında kalan alanda, 30x
30x7 cm. ölçülerinde kare tuğlalardan oluşan bir döşeme kalıntısı ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 4). Düzensiz bir şekilde yayılan ve büyük ölçüde tahrip edilmiş döşemenin ku-
zey istikametine doğru devamı izlenememiştir. Aynı kotta, sur duvarının güneydoğu-
sunda, 90x60 cm. ölçülerinde ve tuğlaların dik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir
ayağa da rastlanmıştır. 

Çalışmalar kuzey yönüne doğru devam ettirildiğinde, tuğla döşemenin yerini
harçlı bir zeminin aldığı görülmüş; bu arada sur duvarına bitişik olarak ikinci ve nihayet
bunun da kuzeyinde yine bir üçüncü tuğla ayak da ortaya çıkarılmıştır. Gerek moloz dö-
küntünün devam etmesi ve gerekse TG 1’in girişi ile arasındaki kot farkı nedeniyle, her
iki tuğla ayağın arasında kalan bölümde çalışmalar yoğunlaştırıldığında tonozlu bir ya-
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pı kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Kazısı sırasında bu kesimde, hayvan kemikleri ile muh-
telif teknik ve dekorlarda çini ve seramik parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu mekâ-
nın –1.55 m. kotunda zemini bulunmuş; söz konusu zeminin doğu istikâmetine doğru
30 cm.lik bir eğim yaptığı da tesbit edilmiştir. Mekânın kuzeydoğu duvarında ve zemi-
ne yakın bir konumda yer alan dikdörtgen açıklık, burasının vaktiyle fosseptik olarak iş-
lev gördüğünü ve açıklığın esasen TG1’e doğru uzanan bir pis su deliği olduğunu, bir
kanal vasıtasıyla kuzeydeki TG1’e uzandığını ortaya koymuştur. Nitekim 2001 yılı ça-
lışmaları sırasında, söz konusu kanalın TG 1 içinde de devam ettiği anlaşılmıştı. 

Tonozlu mekânın zemin temizliği çalışmaları sırasında çoğu bozuk durumda 8
bakır sikke ele geçirilmiş; bu arada, mekânın güney ve batı duvarlarını tahrip ederek
uzanan bir pik boru da ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu borunun, 1950’li yılların ortala-
rında, İçkale’deki sarnıca temiz su getirmek üzere Alanya Belediyesi tarafından döşen-
diği yaşlılarca hâlâ hatırlanmaktadır. Ne yazık ki, bu işlem sırasında tonozlu mekânın
güney ve batı duvarları tahrip edildiği gibi, örtünün bir bölümü ortadan kaldırılmış; bu
arada bütün tabakalar da altüst edilmiştir. 

Çalışmaların bu yılki bölümü tamamlandığında, bütün alan geçici koruma altına
alınmıştır.

III-TONOZLU GALER‹ (TG3)’DE YAPILAN ÇALIfiMALAR
İçkale’yi güney yönünde sınırlandıran sur duvarının bir bölümünde 2002 yılında

yapılan çalışmalara 2003 yılında da devam edilmiştir (Resim: 5). Bir önceki yıl açığa
çıkarılan ve sur duvarına paralel olarak uzandığı anlaşılan taş ayak kalıntılarının kuzey
bölümünde yapılan çalışmalar sırasında, dağınık halde çini, sırlı ve sırsız seramik par-
çaları, bir tanımsız metal parça ve I. Keykubat Dönemine ait bozuk durumda bir bakır
sikke ele geçirilmiş; yüzeyden –0.80 m.de yerli kayaya rastlandığında çalışmalar sona
erdirilip söz konusu alan belgelenerek geçici koruma altına alınmıştır.

IV-SURVEY ÇALIfiMALARI
Alanya Kalesi’nin çeşitli kesimlerinde sürdürülen çalışmalar sırasında, özellikle

Hisariçi’ndeki (Yukarı Şehir) surların strüktürel karakteristikleri ve inşaat aşamalarına
ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu bağlamda, Hisariçi’ni doğu-batı yönünde kate-
derek iki bölüme ayıran Bizans surunun, hâlen Bedesten’e sapılan yol dolayısıyla yıkıl-
mış olduğu anlaşılan bir kesimde bir şehir kapısının bulunabileceği tesbit edilmiş; su-
run batı yönüne doğru devam eden bölümünde sık bir yeşilliğin içinde hayli tahribata
uğramış vaziyette üç bölümlü tonozlu bir bina harabesiyle de karşılaşılmıştır. Söz ko-
nusu bina, sura güney yönünden eklemlenmiştir ve bu hâliyle sivil bir yapı karakteristi-
ği göstermektedir.

Çalışmalar sırasında, ayrıca, Hisariçi’ni doğu yönünden sınırlandıran Hellenistik
dönem surunun üzerinde, sonraki müdaheleler sırasında yapıldığı anlaşılan ve âdeta
syeir köşkü niteliğindeki kimi bina kalıntılarının izlerine de tesadüf edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sırasında en dikkat çekici verilerden biri de, kaledeki çeşitli
yapılarda belgelenen sıva üzerine yapılmış graffiti gemi tasvirleridir. Kentin geç dönem-
lerdeki ticarî eylemlerine tanıklık eden bu tasvirlerin 16.yüzyıldan başlayarak 20.yüzyı-
la kadar uzanan geniş bir zaman diliminde yapıldıkları anlaşılmaktadır. Tasvirlerin çi-
zimleri yapılarak fotoğrafla da belgelenmiştir.  

2003 yılı çalışmaları sırasında kilisenin güney nefinde ele geçirilen envanterlik
nitelikteki l bakır sikke (Kazı Env.No:AL03/Kls-g1) ile Bizans Devrine ait olması muhte-
mel 1 kurşun ağırlık (Kazı Env.No:AL03/Kls-g2) Alanya Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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2003 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZY‹⁄‹T*

Foça’da 2003 yılında  çalışmalar, Aralık ayının son iki haftasında gerçekleştirile-
bildi1. Çalışmalar 18.12.2003 günü başladı ve 31.12.2003 günü sona erdi2. Diğer bir
deyişle 14 gün çalışılabildi; çünkü Foça kazıları Bakanlar Kurulu’nun 21.4.2003 tarih ve
2003/5539 sayılı kararıyla kapatılmıştı ve kazıların açılması için yargı kararının beklen-
mesi gerekiyordu. Bakanlar Kurulu’nun Foça’da kazılara izin veren 16/9/1997 tarih ve
97/1073 sayılı kararnamesi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kaldırılmış ve Foça’daki bi-
limsel nitelikteki kazılar tümden yok edilmişti3. 1997 yılında Foça kazılarının başına ge-
len olay, 2003 yılında yeniden ikinci kez gelmekteydi4. O tarihte de Foça kazılarını ip-
tal ettiren güçler, ortaya herhangi bir gerekçe koyamamışlardı. Nitekim 2003 yılında da
tarih yeniden tekerrür etti. Foça kazıları yeniden gerekçesiz olarak kapatıldı. 

Danıştay Altıncı Dairesi, E:2003/3946 numaralı dosya hakkında Foça kazılarını
iptal eden Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürütülmesinin durdurulmasına 8.10.2003 gü-
nünde oy birliğiyle karar verdi. Danıştay bu kararında "...... kazı çalışmalarının hangi
yönüyle aksadığı yolunda bir inceleme yapılmaksızın, sadece bazı şikâyet mektupları-
na dayanılarak antik kent dokusu diğer kıyılarımızda olduğu gibi ve ikinci konut baskı-
sı altında olan Foça’da yıllar boyu süren kazı çalışmalarının durması sonucunu doğu-
ran dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." ifade-
sini kullandı. Karşı taraf olan Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu karara iti-
raz etti. Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, YD. İtiraz No: 2003/1415 numara-
lı dosya hakkında ".... davalı idarelerce öne sürülen hususlar bu kararın kaldırılmasını
gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarelerin itirazının REDDİNE,
25.12.2003 günü oybirliğiyle karar verildi."  diyerek itirazı reddetti.  

2003 yılı çalışmalarına yılın son günlerinde başlanması, hava koşullarının uygun
olmaması ve ödenek yokluğu nedenleriyle kazı alanlarında çalışmalar gerçekleştirile-
medi. Kazı evinde daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan çanak çömleklerin çizimleri ya-
pılarak yayın çalışmalarına hız verildi. Bu çalışmalar sırasında Phokaia ilk yerleşim ala-
nında ele geçirilen çanak çömlekler üzerinde çalışmalar yapıldı.   

2003 yılında kazı evinde çanak çömlekler üzerine yapılan çizim çalışmaları,
Phokaia ilk yerleşim alanında kalan, Atatürk Mahallesi, 1577 ada, 4 parseldeki kazılar-
la ilgiliydi; çünkü bu parselde ele geçirilen çanak çömlekler ile mimarî yapılar, Phoka-

* Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİ-
YE.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi, Efes Müzesi’nden Cengiz İçten’di.
Çalışmaların yapıldığı zaman yılın sonu olduğu için ödenek yoktu ve çalışmalar yakın akrabam sayın Bülent Özgü-
rel’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Kendisine burada teşekkürü bir borç bilirim.

2 2003 yılı çalışmalarına M.A. Emre Okan, Alev Şar ve Çağım Ersöz arkeolog olarak katıldı. Yüksek Mimar-Restoratör
Ercüment Kuyumcu çalışmaların mimarıydı.

3 Ö. Özyiğit, "2002 yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, I, Ankara 2004, 447.
4 Ö.Özyiğit, "1997 yılı Phokaia Çalışmaları", XX.KST, II, Ankara 1999, 49-51.
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ia’da bugüne dek ele geçirilen en eski mimarlık kalıntıları ve çanak çömlek örnekleriy-
di. Nitekim bu küçük parselde yapılan kazı çalışmaları, Phokaia’nın tarihini oldukça ge-
riye götürdü. En eski malzeme İlk Tunç Çağının geç evrelerine ait birtakım çanak çöm-
lek parçalarıdır (Çizim: 1). İ.Ö.3.binyılın ikinci yarısına ait olması gereken bu parçalar-
la ilgili yapı kalıntılarının komşu parsellerde veya güney yöndeki yolun altında olduğu-
nu sanıyoruz.  Orta Tunç Çağına ait mimarlık kalıntı örneği, kazı yapılan parselde az
da olsa gün ışığına çıkarıldı. Orta Tunç Çağına ait seramik örnekleri, İlk Tunç Çağın-
dan daha çoktur (Çizim: 2). Bu döneme ait kâselerin delikli kulpları oldukça tipiktir. Bu
tip kulplar, çok daha eski dönemlerden gelen bir geleneğin devamıdır. Orta Tunç Ça-
ğında yerli seramik örnekleri egemendi. "Gri Minyas" diye yanlış olarak nitelendirilen
parlak açkılı gri seramik örnekleri de  az değildir. Bunların içerisinde özellikle çeşitli tip-
teki kâseler ile maşrapalar ön plândadır. Yerli seramiğin, Geç Tunç Çağında Myken se-
ramiğinin etkisinde kalarak birçok Myken kap biçiminden de etkilendiğini, formların ya-
nı sıra boyaların bile taklit edildiğini görüyoruz.  Açkılı gri seramikte ise, Geç Tunç Ça-
ğında yalnızca Myken formlarının etkisi izlenir. 

Geç Tunç Çağının erken evresine ait ortaya çıkarılan oval bir yapı, Phokaia’da
ele geçirilen hem en eski oval ev, hem de plânı tama yakın ele geçirilen en eski yapı-
dır. Bu bölgedeki oval yapıların geleneğini gösterir5. Phokaia’da bu tarihlerden itibaren
Myken seramiği ve taklitleri görülür. Bu çanak çömleklerin varlığı, Phokaia’da yaşayan
yerli halkın Mykenler ile ilişkisini ortaya koyar. Geç Hellas IIIA2 dönemine ait boyalı
Myken Dönemi skyphoi oldukça yaygındır (Çizim: 3-4). Bu tip skyphoi Geç Hellas II-
IC’nin erken evresinde de yoğun olarak bulundu (Çizim: 4-5).   

Geç Hellas IIIA-C evreleri boyunca yerli seramiğin boyalı kâse örnekleri de bol-
ca ele geçirildi. Geç Tunç Çağı içerisinde çok kullanılan bir kap biçimi olan maşrapa ör-
neklerine yerli seramik, gri seramik ve Myken seramiği içinde bolca rastlıyoruz.  Yine
bu zamandan Myken veya Myken etkili Lekane benzeri büyük, derin ve geniş kaplar da
(basin) bulundu (Çizim: 7)6.  

Demirci Atölyesi
Kazılan parselin güney bölümünde ele geçirilen en önemli mimarî kalıntı, bir de-

mirci atölyesine aittir. Atölyeye ilişkin at nalı biçimindeki ocaklar, yarım yuvarlak bir te-
ras üzerine yerleştirilmiştir (Çizim: 8). Bu terasın kuzey bölümünde oldukça geniş bir
duvarla sınırlanır (Resim: 1). Terasın dışında, kuzeyinde daha düşük seviyelerde de
demirci ocakları bulunmuştur. Çok sayıda demir cürufunun ele geçirilmiş olması, bura-
nın bir demirci atölyesi olduğunu ortaya koyar. Atölyenin üstü açıktır. Güney bölümün-
de, yani yamaç bölümünde çok yüksek olmayan bir duvarla sınırlanır. Bu duvarın gö-
revi, yamaçtan akan toprakları tutmak olmalıydı. Atölyenin tabanının altında Geç Hel-
las IIIC’nin orta evresine ait Myken testi parçaları ele geçirildi (Çizim: 9). Buna göre
atölye bunlardan hemen sonra, olasılıkla İ.Ö.11. yüzyılın başlarında oluşturulmuştu.
Atölyenin tabanı üzerinde in situ olarak ele geçirilen bir amphora ise, atölyenin sonunu
belirlemesi açısından önemlidir (Çizim: 10). Submyken Döneminin son evresine ait ola-
bilecek bu amphora İ.Ö.11. yüzyılın sonlarından olmalıdır. Buna göre demirci atölyesi-
nin İ.Ö.11. yüzyıl başlarından sonlarına dek etkinlik göstermiş olduğunu anlıyoruz. Bu
tarih, demirci atölyelerinin kronolojisinde  en eski tarihi gösterir. Burada diğer bir deyiş-
le, dünyada tarihi bilenen en eski demirci atölyesi ile karşı karşıya bulunuyoruz.    

Erken Protogeometrik Döneme Ait Oval Evler 
Protogeometrik Dönemde oval biçimdeki evlere eski Smyrna’da (Bayraklı), Kla-

zomenai’da, Asine’de (Karmaniola plot), Atina’da Areopagus’ta, Kseropolis’te (Lefkan-
di) rastlanır. Miletos’ta, Lesbos adasında Mytilene, Antissa ve Pyrrha’da, Samos’ta,
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5 Ö.Özyiğit, 25. KST, I, Ankara 2004, 449, Çizim 3.
6 M. Seiradaki, "Pottery from Karphi", BSA 55, 1960, 8-9, Fig.5.



Eretria’da ve  Atina’da   Tourkovounia’da oval yapılar, genellikle daha geçe, Geometrik
Dönem içine tarihlenirler. Phokaia’da bu alanda  Protogeometrik Döneme ait iki oval
yapıya rastlandı. Bunlardan II No.lu oval ev, demirci atölyesinin doğu bölümü üzerinde
yer alır (Resim: 2, Çizim: 11). Submyken amphorası (Çizim: 10), demirci atölyesinin ta-
banı üzerinde, II No.lu Protogeometrik oval evin tabanının altında ele geçirildi. Buna
göre bu amphora, demirci atölyesinin sonunu belirlerken, II No.lu oval evin de yapım
tarihini ortaya koyar. İ.Ö.11. yüzyıl sonlarına ait bu amphoraya göre, demirci atölyesi
bu zamanda sona ermiş, oval evde bu tarihten az sonra yani erken Protogeometrik Dö-
nemde yapılmış olmalıdır.  I No.lu oval ev (Resim: 3, Çizim: 12) de II No.lu oval ev gi-
bi aynı duvar işçiliğine sahiptir. Buna göre her iki ev de aynı zamandan, yani erken Pro-
togeometrik Dönemden olmalıdır. Güney yönüne bakan  her iki oval evin doğu iç du-
varlarına bitişik birer ocakları bulunuyordu. İkisinin de bulunduğu bölgede kerpiç izi ka-
lıntıları çok az korunmuştu. Buna göre taş temel üzerine kerpiç duvarlı bir yapıya sa-
hiptiler. Çatıları ise henüz kiremit ortaya çıkmadığı için oldukça dik eğimli olmalıydı. Bu
evler erken Protogeometrik Dönemden oldukları için, Batı Anadolu’daki Hellenler’e ait
en erken ev örnekleriydi. Bunlar Batı Anadolu’daki oval ev geleneğinde yapılmışlardı.
Limantepe’de de son yıllarda yapılan kazılar sırasında İ.Ö.II. binyıl içerisine tarihlenen
çok sayıda oval ev ele geçirildi.  

Foça, Atatürk Mahallesi, 1577 ada, 4 parsel küçük bir parsel olmasına karşın
Phokaia tarihi için oldukça önemlidir; çünkü Phokaia da ele geçirilen en eski seramik-
lere, İlk Tunç Çağına ait çanak çömlek örneklerine burada rastlandı. Orta ve Geç Tunç
mimarî kalıntıları ile seramik örnekleri de ilk kez burada ortaya çıkarıldı. Mykenler ile
yakın ilişkiye girildiği bu parseldeki kazılar sonucunda anlaşıldı. Ayrıca tarihi bilinen en
eski demirci atölyesinin varlığı burada  ortaya çıkarıldı. Hellenler’e ait en eski oval ev-
lere tam plânlarıyla yine burada rastlandı. Yine İ.Ö.7. yüzyıla ait  tama yakın plânlı me-
garon plânlı yapıyla bu parselde karşılaşıldı; bu nedenlerle söz konusu parselin Pho-
kaia tarihi için önemi oldukça büyüktür.
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Çizim 1: Phokaia ilk yerleşim ala-
nı. İlk Tunç Çağı seramik-
leri

Çizim 3: Phokaia ilk yerleşim alanı. Myken
dönemi sskkyypphhooii..  GH IIIA2

Çizim 2: Phokaia ilk yerleşim alanı. Orta
Tunç Çağı gri seramikleri

Çizim 4: Phokaia ilk yerleşim alanı.
Myken dönemi sskkyypphhooii
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Çizim 5: Phokaia ilk yerleşim alanı. Myken
dönemi sskkyypphhooii..  GH IIIC erken

Çizim 7: Phokaia ilk yerleşim alanı. Le-
kane benzeri büyük, derin ve
geniş kap (Basin). GH IIIC

Çizim 6: Phokaia ilk yerleşim alanı. Bo-
yalı yerli seramik örnekleri.
GH IIIA1-GH IIIC geç

Çizim 8: Phokaia ilk yerleşim
alanı. Demirci atölyesi.
İ.Ö. 11. yüzyıl
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Çizim 9: Phokaia ilk yerleşim alanı. Demirci
atölyesinin tabanının altında bulu-
nan Myken testi ağızları. GH IIIC orta

Çizim 11: Phokaia ilk yerleşim alanı. II.
oval ev. Erken Protogeometrik
Dönem

Çizim 10: Phokaia ilk yerleşim alanı. De-
mirci atölyesi tabanında bulu-
nan amphora. Geç Submyken

Çizim 12: Phokaia ilk yerleşim alanı.
I. oval ev. Erken Protoge-
ometrik Dönem
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Resim 1: Phokaia ilk yerleşim alanı. Demir-
ci atölyesinin teras duvarı. İ.Ö.
11. yüzyıl

Resim 2: Phokaia ilk yerleşim alanı. Ön
plânda II No.lu erken Protoge-
ometrik ev. Arka plânda ise de-
mirci atölyesinden bir görünüm
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Resim 3: Phokaia ilk yerleşim alanı. Erken Protogeometrik Döneme ait I No.lu evin kuzey
duvarından bir görünüm. Altında ise İ.Ö II. binyıla ait oval yapı görünüyor



2003 YILI ALLİANOİ  KAZISI

Ahmet YARAfi*
Danifl BAYKAN

2003 Allianoi (Bergama Yortanlı Barajı kurtarma) kazısı, ruhsatın Bergama’ya
geç gelmesi nedeniyle alanda fiilen ancak 04.08.2003 tarihinde başlamış, 28.09.2003
tarihine kadar devam etmiştir. Kurtarma kazı çalışmaları, başta Trakya Üniversitesi ol-
mak üzere değişik üniversitelerden arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör, mimar, desina-
tör olmak üzere toplam 25 heyet üyesi1 ile gerçekleştirilmiştir2. Çalışmalarımız İstan-
bul, İzmir ve Bergama’dan farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenmiştir3.

1993-94 yıllarında İl Özel İdaresi tarafından antik kalıntının hemen üzerine be-
ton bir bina inşa edilmiştir. Biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki sıcak su havuzunun
kuzeyine konaklama birimleri oturtulmuştur. Ancak bu yapıların tümü o dönemde mü-
ze müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmış olmalı ki, antik ılıca kalıntısının yoğun bir
şekilde tahribat görmesine neden olmuştur. 1998 yılında Bergama Müze Müdürü ola-
rak İzmir Valiliği’ne başvurumuz üzerine, Paşa Ilıcası kompleksinin tümü kazı evi ola-
rak kullanımımıza verilmişti. 2002 yılında Müze Müdürlüğü’nün İzmir Valiliği İl Özel İda-
re Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı talep üzerine kazı evi olarak kullanılan binanın yıkılma-
sı kabul edilmiştir. 2003 yılında öncelikle bu binanın molozlarının atımı ve düzgün bir
satıh elde etme amaçlanmıştır. Ancak 1994 yılında temel, yer yer görülen antik kalıntı-
yı tahrip etmek pahasına, aralarına çok kalın demir ve beton yatay kolonlar konmak su-
retiyle oldukça sağlam atılmıştır. Bu nedenle kompresör ve kesici matkap kullanılarak
antik doku betondan temizlenmiştir. Ancak modern yapının antik dokudan ayrılması bu
yılki kazı çalışmalarında önemli bir iş gücü ve zaman kaybına neden olmuştur. 

2003 yılı çalışmaları toplam dört farklı alanda sürdürülmüştür. Bunlar en yoğun
ve uzun çalışmanın gerçekleştirildiği kuzey Ilıca, 1 numaralı İnsula, geçiş yapısı batısı
ve kült yapısı sektörleridir (Plân: 1).

* Yard.Doç.Dr. Ahmet YARAŞ Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 22100 Edirne/TÜRKİYE.
ahmetyaras@allianoi.org
Ar.Gör. Daniş BAYKAN Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 22100 Edirne/TÜRKİYE.
danisb@hotmail.com

1 Öğr. Gör. Candan Yaraş (Restoratör), Rest. Ceren Küçükbarda, Rest. Uğur Alanyurt, Ark.-Fotoğrafçı Mehmet Güngör,
Ark. Ergün Karaca, Des. Arzu İşgören, Ark.-Num. Dinçer S. Lenger, Ark. Bülent Türkmen, Ark. Serkan Gönül, Ark. Fi-
liz Karabacak, San.Tar. Hande Yeşilova, Mim. Ceren Göğüş, Trakya ile İstanbul üniversitelerinden toplam 9 arkeoloji
öğrencisi: Özden Şen, Erdal Eryılmaz, Bayram Cabiroğlu, Esra Katıkçı, Nalan Ceylan, Mehmet Çelik, Songül Ünal,
Rasim Ekim, Göknur Bektaş katılmışlardır. 

2 Bergama Müze Müdürü Sn. M. Adnan Sarıoğlu tarafından yapılan kurtarma kazısı çalışması için Bakanlık temsilcisi
olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Arkeolog Elife Güven katılmıştır. Çalışmalara katkıları ne-
deniyle kazı heyeti adına, Bakanlık temsilcisi Sn. Elife Güven ve Bergama Müze Müdürlüğü personeline teşekkür ede-
riz.

3 Kazı çalışmaları, bakanlığımızın ruhsatları doğrultusunda, D.S.İ., Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği, çevre yerel yö-
netimlerden özellikle Bergama Belediyesi ve Ayazkent Belediyesi, İzmir’den Öztüre Kireççilik A.Ş., Çimentaş A.Ş. gi-
bi bazı firmalar daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da araç gereç ve malzeme açısından destek olmuşlardır.
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I- Kuzey Il›ca Çal›flmalar›
Kuzey Ilıca’daki çalışmalar, kazı evi olarak kullanılan ve İzmir İl Özel İdare’ye ait

olan binaların yıkımı ile başlamıştır. Bu binalar antik kaplıcanın bir bölümünün kullanı-
ma açılması sırasında barınma gereksinimini sağlayan odalardan ve restoran kısmın-
dan oluşmaktaydı. Yakın tarihte inşa edilen bu yapı topluluğunun % 70’lik bölümü an-
cak ağır iş makineleri ve kompresör yardımı ile yıkılabilmiştir4. Yıkım sonrasında hafri-
yatın atılması ve yeni dolgu temizliği yapıldıktan sonra, arazinin mevcut grit sistemine
göre 5x5 m. ölçülerinde kazıklar çakılarak kazı çalışmasına başlanmıştır. Kuzey Ilıca
çalışmaları (Plân: 2) ilk etapta 2000 yılında Nymphe heykelinin bulunduğu mekânın gü-
ney kısmında ve kuzey Ilıca batı girişi çevresinde yoğunlaştırılmıştır. Bu iki alan dışın-
da ikinci kat mekânlarında ve iki katlı mekânların güneyinde tespit edilen bir salonda
çalışmalar yürütülmüştür. Kuzey Ilıca’da bu yıl çalışılan tüm alanlarda sel tabakası üze-
rinde bir yangın tabakası tespit edilmiştir. Bu yılki çalışmalar, birinci büyük sel sonra-
sında kuzey Ilıca kompleksinin fonksiyonunun dışında kullanıldığını ve bir yangın taba-
kası ile son bulduğunu açıkça ortaya koymuştur. Yangın tabakası içerisinden ele geçi-
rilen gerek arkeolojik gerekse nümizmatik bulgular bu tabakanın en geç M.S. III. yüz-
yıl sonu / IV. yüzyıl başına ait olabileceğini göstermektedir. Bu sonuç doğrultusunda Al-
lianoi’un güney kısmının aksine, kuzey bölüm kronolojisi daha kısa bir zaman dilimini
kapsamaktadır5. 

Ilıcanın kuzey sınırını oluşturan ikinci kat6 mekânlarından B67, B7, B8 mekânla-
rı açığa çıkarılmıştır. Böylece ikinci kata ait toplam 8 mekân tam olarak açığa çıkarıl-
mış olup ölçüleri birbirine yakındır8. B8 mekânının kazısı sırasında 90.46 kodunda bir
fırın saptanmıştır9. B8 mekânının güneyinde yapılan kazılarda tam sınırı saptanama-
yan ve yaklaşık olarak kare olduğu düşünülen çapraz tonozlu bir mekân tespit edilmiş-
tir. Bu mekân yüksek tavanlı ve tek katlı mekânlardan olduğu için kazı sezonu sonuna
kadar taban seviyesine gelinemeyeceği anlaşılmış ve yangın tabakası seviyesinde bı-
rakılmıştır. Ilıcanın kuzeyindeki tüm mekânlarda olduğu gibi bu mekânlarda da yakla-
şık aynı kotlarda oldukça belirgin bir yanık tabakası ortaya çıkarılmıştır. Kuzey kısım-
da yaklaşık 88.00-87.80 kotlarında yangın tabakasında ele geçirilen sikkelerin10 he-
men hemen aynı döneme ait olması, ayrıca bu tabakada ele geçirilen günlük kullanı-
ma ait kapların kronolojisi ile benzerliği, kazı heyetini önemli bir sonuca götürmüştür.
B8 mekânının kapalı olduğu düşünülen batı bölümünde 87.94 kotunda yoğun bir yan-
gın tabakası görülmesine karşın, üstü açık olduğu düşünülen doğu bölümünde bu yan-
gın tabakası ile karşılaşılmamıştır. Bu mekânın içinden çıkan ve Geç Roma Çağına ait
3 sikke mekânın bu bölümünün, büyük olasılıkla M.S. III. yüzyılda yangın tabakasının
tamamen kaldırılıp temizlendikten sonra kullanılmaya devam edildiği izlenimi uyandır-
maktadır. Bu seviyede bazı basit mimarî eklentiler gözlemlenmiştir. Bu eklentiler ve
mekân içerisinden ele geçirilen kemikler sonucunda Ilıca’nın bu mekânının sel sonra-
sında hayvan barınağı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır11. Bu veriler ve buluntular doğ-
rultusunda, B kodlu iki katlı mekânların sel sonrasında konut, güneyindeki derin me-
kânların, sel dolgusu üzerine herhangi bir kaplama yapılmadan hayvan barınağı veya
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4 Barınma amaçlı olarak 10 adet konteynır Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği’nce satın alınmış ve mevcut binalardan
yıkılmayanlarla birlikte kazı evi olarak düzenlenmiştir. 

5 İlya Çayı’nın güneyinde M.Ö.1. yüzyıl / M.S. 11. yüzyıl arasında kesintisiz sayılabilecek bir kullanım mevcuttur. 
6 Bu alanda ikinci kata ait mekânlar "B" harfi ile kodlanmıştır. Bu mekânların güneyinde yer alan tek katlı ve yüksek ta-

vanlı salonlar ise "A" harfi ile kodlanmıştır. İkinci kat mekân numaraları batıdan doğuya doğru verilmiştir. 
7 Bu mekânın açılmasına 2000 yılı kazı döneminde başlanmış, ancak mevcut yeni binalar yıkılmadığı için, güney yarı-

sı kazılamamıştı. 
8 B1: açık alan; B2: 408x552 cm.; B3: 406x443 cm.; B4: 415x235 cm.; B5: 413x407 cm.; B6: 542x512 cm.; B7: 412x412

cm.; B8 batı: 412x207 cm.; B8 doğu: 324x338 cm. ölçülerindedir. 
9 Fırın çevresinden ele geçirilen cüruf, kül ve bir adet pişirimde kullanılan üç ayak nedeni ile bu fırının seramik fırını ol-

duğu anlaşılmış, buluntularla birlikte İslâmî Döneme tarihlenmiştir. 
10 S.03-278, 326, 328, 377, 356, 378, 379, 380 kazı envanter numaralı sikkeler, Roma ve Geç Roma sikkelerini oluştur-

maktadır. 
11 Mimarî eklenti kuzey duvar önünde muhtemelen "yemlik" olarak kullanılmış bir settir. 



ambar şeklinde kullanıldığı sonucu elde edilmiştir. Aynı verilere A112 olarak adlandırı-
lan apsisli salonda da rastlanmıştır. 

A1 salonu çalışmaları kuzey Ilıca’da çalışılan alanlardan bir diğeridir. Önceki yıl-
larda kazısı yapılan alanın temizliğinden sonra açmalar güneye doğru ilerletilmiştir
(Resim: 1). 2003 kazı sezonunda bu alanda belli bir seviyeden sonra inşaat asansörü
yardımı ile toprak tahliye edilmiştir13. Kazısı yapılan A1 salonu güneyinde 4 yeni niş or-
taya çıkarılmıştır14. Apsis kısmı, 580 cm. genişliğinde olup nişler hariç 285 cm. derinli-
ğindedir. 2000 yılında Nymphe heykelinin15 çıktığı 120 cm. genişliğindeki nişle birlikte
derinlik 355 cm.yi bulmaktadır. A1 salonu iç ölçüsü; 990x730 cm.dir. Apsisli tonozun
güneyindeki güçlü kemerden sonra kuzey-güney doğrultusunda 350 cm. genişliğinde,
12.80 cm. genişliğinde daha geniş bir mekâna geçilmektedir. Apsisin tam aksında, 375
cm. genişliğinde kemerli bir geçiş, her iki yanında iç kısmında ise 115 cm. genişliğinde,
yuvarlak nişler yer almaktadır. Kanatlarda ise büyük olasılıkla su ile ilgili 350 cm. kuzey
güney uzunluğunda, 220 cm. genişliğinde simetrik iki havuz yer almaktadır. Bu havuz-
ların üstü kemerli olarak duvar içine yerleştirilmiştir. Apsisli tonozun üstü doğu-batı doğ-
rultusunda beşik tonozla, güneydeki dikdörtgen alanın üstü ise olasılıkla kuzey-güney
doğrultulu beşik tonozla kapalı olmalıdır. Yan duvarlarda 89.40-89.66 kotlarında tono-
za ait izler görülebilmektedir. Apsis dönüşünden destek kemerine kadar olan alanda,
87.90 kodunda kuzey-güney uzantılı mekânın doğu ve batı duvarlarında altışardan top-
lam on iki adet hatıl deliği saptanmıştır. Apsis dönüşünden destek kemerine kadar olan
alanda 87.90 kodunda başlayan hatıl girişleri, destek kemerinden doğu-batı uzantılı
güney duvarına kadar olan alanda ise 88.32 kodunda tespit edilmiştir. Apsis bitiminden
destek kemerine kadar olan alandaki karşılıklı üçer adet olan hatıl girişleri, yaklaşık
40x40 cm. ölçülerinde üzeri sonradan kapatılmış olup ortalarında 120 ile 160 cm. ara-
sında değişen boşluklar bırakarak sıralanmıştır. Güneydeki büyük nişlerin üzerindeki
hatıl delikleri ise 30x30 cm. genişliğinde 35-40 cm. derinliğinde olup nispeten daha kü-
çüktür. Hatıl direklerinin aralarında 120 ile 130 cm. arasında değişen mesafeler bulun-
maktadır. Batı cephede iki, doğu cephede ise bir hatıl deliğinin içi kapatılmadan bıra-
kılmış veya içindeki dolgu malzemeleri düşmüş olmalıdır. Duvarların üzerindeki bronz
çengeller, Horasan harcındaki izlerden ve çok az örneği kalmış olmakla birlikte bazı kü-
çük kaplama levha örneklerinin korunmuş olması tonozun iç yüzünün tonoz dönüşün-
den itibaren mermer kaplamalı olduğunu kanıtlamaktadır. Hatıl deliklerinin üzeri de
kaplama levhalarla kapatılmıştı. A1 salonuna güneyden girişi sağlayan açıklığın doğu-
sundaki kemer ayağı köşesinde mermer paye başlığı, 84x90x32 cm. ölçülerindedir. Üs-
tündeki anathyrosis izleri üzerinde kemerin yastık taşı tespit edilmiştir. Kemerin simet-
risinde yer alan duvar üzerinde harç izleri bulunmasına karşın benzer bir paye izine
rastlanamamıştır. 2004 yılı kazı sezonunda bu mekânın taban seviyesine inilmesi plân-
lanmaktadır. 

A1 salonunun güneyinde yapılan çalışmalarda dörder sütundan oluşan iki sıralı
bir galeri tespit edilmiştir. Bu mekân A2 olarak adlandırılmıştır. Taban seviyesinin ve ge-
rekli ölçülerin saptanması için sınırlı bir alanda derinleşilmiş, bunun sonucunda taba-
nın mozaik kaplı olduğu anlaşılmıştır. Tespit edilen 8 sütunun ikisi in situ başlıkları ile
birlikte, biri yaklaşık olarak ortadan kırık, biri ise yerinden kaymış olarak ele geçirilmiş-
tir. Sütunlar postament üzerindedir16. Mermer sütun başlıklarına17 oturan çapraz tonoz-
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12 Bu salon 1999 yılında kazısına başlanan ve 2000 yılında Nymphe heykelinin bulunduğu salondur. Yeni binaların yıkımı
sonrasında açmalar güneye doğru genişletilmiş, yangın seviyesi içerisinden çok sayıda hayvan kemiği ele geçirilmiştir. 

13 Duvarların oldukça yüksek korunmuş olması asansörsüz çalışmaya imkân vermemiştir. 5x5 m. ölçülerindeki dört aç-
mada yaklaşık 6 m. kalınlığında bir dolgu kaldırılmasına rağmen, taban seviyesine henüz ulaşılamamıştır. 

14 2000 yılında mekânın kuzeyinde merkezde nymphe heykelinin bulunduğu 3 nişle birlikte toplam 7 niş tespit edilmiş-
tir. Apsis aksında tespit edilen A1 girişinin her iki yanında 115 cm. genişliğinde iki ve yan kanatlarda karşılıklı iki niş
daha tespit edildi. 

15 A.Yaraş, ’’Allianoi Nymphesi’’, 60 Yafl›nda Fahri Ifl›k’a Arma¤an Anadolu’da Do¤du, Festschrift für Fahri Ifl›k zum 60
Geburstag, İstanbul, 2004, 803-815.

16 Sütunlar muhtemelen Kozak granitinden, başlık ve postament ise beyaz mermerdendir. Monolit sütun yüksekliği 472
cm. olarak tespit edilmiştir. 

17 Bu alanda ele geçirilen kompozit sütun başlıklarının analojik incelemesi devam etmektedir. Çalışma sonunda yayın-
lanacaktır. 



ların çöküntüsü ele geçirilmiş (Resim: 2), belgeleme sonrasında dolgu kaldırılmıştır.
Kazı sırasında ele geçirilen stuko ve fresk parçaları doğrultusunda sütunlu galerinin ta-
vanının fresk kaplı olduğu ve muhtemelen çapraz tonoz kaburgaları üzerinde yaprak
bezemeli stukko bulunduğu tespit edilmiştir18. IX d3 açmasındaki 88.44 kodunda ele
geçirilen sütun, 59 cm. çapında, 472 cm. uzunluğundadır (Resim: 3). 24 cm. yüksekli-
ğindeki kaidesi Attik-İon tipinde olup 83.70 kodunda ele geçirilmiştir19. Tabanda ise Ro-
ma Çağına ait, renkli taş tesseralardan geometrik bezemeli mozaik görülmüştür. Gale-
rinin tabanı İlya Çayı’nın günümüzdeki kodunun altında olması nedeniyle, devamlı su
kapladığından detaylı bir tespit yapılamamıştır. Gelecek yıllarda dere kodunun düşürül-
mesi ile birlikte, bu alandaki tespit ve çizimler daha sağlıklı olarak yapılacaktır. Galeri-
nin kuzeydoğusundaki sütunların üstünde in situ 2 adet mermer kompozit başlık20 sap-
tanmıştır21 (Resim: 4). Galeri, M.S. III. yüzyıl ortasından sonra sedimantasyonla dol-
duktan sonra bir deprem yaşadığı tonoz çöküntülerinden anlaşılmıştır. Olasılıkla tonoz-
lar doğudaki ikinci kat zemine eşit olup tamamen yıkılmadan önce sedimantasyonun
orta tabakalarına tonozun alt yüzündeki çok renkli stukkoların belli bir seviyede düştü-
ğü anlaşılmıştır. Tonozların üstü düz ve ikinci katın platformu ile aynı kottadır. Gelecek
yıl rekonstrüksiyonu çıkarılacak olan Ilıca’nın şimdilik İlya Çayı’nın üzerinde düz bir
platforma/palaestraya sahip olduğu sanılmaktadır. Kuzey Ilıca’nın batı girişinin kuze-
yinde yer alan anıtsal merdivenlerin bu platforma çıktığı düşünülmektedir.83.20 kodun-
daki mozaik döşemeli22, anıtsal granit sütunlu ve çapraz tonozlu bu galeri, Allianoi’un
en önemli mekânlarından biridir. Bu alanda M.S. III. yüzyıl sonrasında Bizans Çağı tah-
ribatı olmadığı23 için gelecek yıllarda bu galeri arkeolojik açıdan önemli sonuçlar ver-
meye adaydır. 

A2 mekânı batısında yapılan kazı çalışmalarında, daha önceki yıllarda tespit edil-
miş avlu ile A2 mekânı taban seviyelerinin farklı oluşu nedeni ile avludan galeriye ge-
çişte bulunan merdiven tespit edilmiştir. Bu alandaki çalışmalarda kriptoportikos olarak
düşünülen ve 1999 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan ve tonozun ana girişinin olduğu
düşünülen alanın güney aksında bir giriş tespit edilmiştir. Bu alandaki girişin kuzeydeki
gibi bir kriptoportikos olabileceği ve dereden gelen rutubeti kesme amaçlı olduğu düşü-
nülmektedir. Batı avlusunun kuzeyinde24 sıra odalar olarak adlandırılabilecek mekânlar-
da kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 5). Birbirine yakın ölçülerdeki bu me-
kânların tümünün görülebilmesi ve işlevlerinin anlaşılması için, 2004 kazı sezonunda
bu alandaki çalışmalar devam edecektir. Mekânlar arasında kuzey-güney doğrultulu bir
açıklığın sokak olabileceği düşünülmektedir. Ancak buraya M.S. II. yüzyıl plânlamasın-
dan sonra bu alanda daha önce de tespit edilmiş olan seramik fırınları25 eklenmiştir.

A1 salonunun doğusunda, iki katlı mekânların güneyinde yapılan kazı çalışma-
sı sırasında 730x730 cm. ölçülerinde kare bir mekâna rastlanmıştır. Beşik tonoz üst ör-
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18 Paralellerinin Pompeii’de olduğu bu tip uygulamalar Allianoi’da M.S. II. yüzyılda yaşanan zenginlik ve zarafetin bir
başka önemli göstergesini oluşturmaktadır. Ilıca’nın fresk, stukko ve mozaik gibi iç dekorasyon unsurları bir araştır-
ma konusu olarak hazırlanmaktadır. 

19 Sütun kaidesinin altında 30 cm. yüksekliğinde, 82 cm. genişliğinde bir postament saptanmıştır. Mermer postamentin
alt ve üst kısımlarında birer silme yer almaktadır.

20 Kuzeydoğudaki ikinci sütun sırasında bulunan kompozit başlık en sağlam başlıktır. 61 cm. yüksekliğindeki başlığın
abaküsü 11 cm. yüksekliğinde, 77 cm. genişliğindedir. Abaküsün alt kısmında volütleri olan kalathos kısmında acant-
hus yaprağı bezemesi bulunmaktadır. Acanthus yapraklarının ortasında palmet motifi, altında ise tam ortaya gelecek
şekilde 48 cm. yüksekliğinde, 50 cm. genişliğindeki kalathos kısmının altında yumurta frizine ait tek bir bezeme yer
almaktadır. 

21 Galerinin kuzeyinde kalan sütun sırasının kuzeydoğusundaki ilk ikisindeki in situ başlıklar açmaların kuzey kesitinde
kaldığı için sadece bir yüzü açığa çıkarılabilmiştir. Sonraki günlerde açma sınırı 100 cm. daha kuzeye kaydırılarak se-
viye inmek suretiyle başlıkların her yönünün görülmesi sağlanmıştır. 

22 Mozaik tabanın korunması için 83.20 kodunun üzerine 10 cm. mil atılmak suretiyle tekrar kapatılarak koruma altına
alınmıştır.

23 Bizans Döneminde bu alan tamamen sedimantasyon dolgusu altında olduğundan, bu alanda Bizans Çağında tekrar
kullanımı söz konusu değildir. 

24 Bu alanın kuzeyinde ise henüz M.S.II. yüzyıl kullanımındaki fonksiyonları tespit edilememiş üç sıra halinde düzenlen-
miş bir dizi oda bulunmaktadır. 

25 Bu alanda yer alan diğer fırınlarla birlikte anolojik çalışması devam eden seramik fırınlarına ait ön rapor niteliğinde bir
yayın çıkmış olup (A.Yaraş,’’Allianoi Geç Antik Çağ Seramik Fırınları’’, III.Uluslararas› Eskiflehir Piflmifl Toprak Sem-
pozyumu, Eskişehir, 2003, s. 404-410), daha ayrıntılı bir çalışma yayına hazırlanmaktadır. 



tülü bu mekânda yapılan kazı çalışmalarına, sezon sonuna kadar tamamlanamayaca-
ğı için, tonoz çöküntüsünün bulunduğu seviyede 2004 kazı sezonunda devam edilmek
üzere ara verilmiştir. 

Kuzey Ilıca çalışmalarının sonucunda Ilıca yapılarının Roma Çağı içerisinde bir-
den çok evresinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kompleksin ılıca olarak kullanıldığı dö-
nemde yapılan değişiklikler M.S. III. yüzyıl ortasından daha geç değildir. Kuzey Ilıca ya-
pılarının ılıca fonksiyonunu yitirerek başka amaçlarda kullanılması ise İlya Çayı üzerin-
deki dere drenaj tonozunun çökmesi sonucunda 5 m.yi aşan sedimantasyonun birikimi
sonucunda gerçekleşmiştir26. Bu bakımdan sedimantasyon altının M.S. III. yüzyıl son-
rasında görülmemesi, değişime ve tahribata uğramaması sonucunda bu alandaki ça-
lışmalardan 2004 yılı kazı sezonunda önemli buluntular beklenmektedir. Ayrıca komp-
leksin özgün plânının saptanması kolaylaşmaktadır. 

II- 1 Numaral› Insula Çal›flmalar›
İlya Çayı’nın güneyindeki çalışmalara dahil olan bu alanda Allianoi yerleşim plâ-

nının tam olarak ortaya çıkarılabilmesi ve plânlama kronolojisinin anlaşılabilmesi ama-
cı ile bu alanda çalışılmıştır. Decumanusun kuzey sınırından kuzeye doğru ilerleyen
kazılarda daha önceki yıllarda da decumanusun her iki yanında rastlanan stoa ve ge-
risinde sıralanmış dükkânların bir bölümü daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Dükkân
mekânının kuzeyinde yapılan kazılarda ise bu dükkânla ilişkili olabilecek işliklere rast-
lanmıştır27. Kazı öncesinde sokak olarak düşünülen alanda bazı eklentilerin dışında bir
açıklığa rastlanmışsa da, decumanus sınırı ile sokak olabilecek alanın kesişim nokta-
sında herhangi bir ize rastlanılamamıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda 1 Numa-
ralı ‹nsulanın tüm mekânları açığa çıkarılmış ve 2002 yılı kazı sezonunda bulunan at-
rium ile birleştirilerek mimarî bütünlük sağlanmıştır. Atriumun batısındaki çalışmalarda
bir latrina tespit edilmiştir. Bu alandaki kanal içi, sondaj ve kontrol kazıları önümüzdeki
sezonda da devam ettirilerek mekânların işlevleri ve mimarî evreler ortaya çıkarılacak-
tır. 

III- Geçifl Yap›s›n›n Bat›s›ndaki Çal›flmalar
Daha önceki sezonlarda kazısı başlatılan bu alandaki28 çalışmaların ana amacı;

tespit edilmiş olan, doğu-batı doğrultulu iki paralel duvarın sınırlarının ve fonksiyonunun
anlaşılmasıdır. Bu alandaki en geniş çaplı çalışmanın gerçekleştirildiği bu sezon sonun-
da paralel duvarların bir yolu sınırladığı ve bu yolun (Resim: 7). geçiş yapısı ile ilişkili
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yolun batı yönünde Devlet Ormanı sektöründe tespit
edilmiş kalıntılara doğru ilerlemesi bu alandaki çalışmaların Devlet Ormanı’na doğru
kaydırılması gerektiğini göstermiştir. Yapılan mimarî araştırma sonucunda geçiş yapısı
ile bu yolun kullanımı arasında bazı evre problemleri ile karşılaşılmıştır. Bu konunun
açıklığa kavuşması için 2004 kazı sezonunda alanda bazı duvar ve taban sondajlarının
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buluntuların geniş bir zaman dilimine yayılması29 ve
mevcut yapıların yıllarca tarla olarak kullanılan toprağın hemen altından gelmesi krono-
lojik çalışmayı zorlaştırmaktadır. Bu alanda yoğunlaştırılacak kazılar sonunda Allianoi-
Devlet Ormanı ve Allianoi-Pergamon bağlantısı daha rahat anlaşılabilecektir.
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26 Günümüzde temelleri halen mevcut olan ve oldukça sağlam inşa edildiği anlaşılan bu tonoz olasılıkla M.S. 262 dep-
reminde yıkılmış olabilir. Bu tarih kuzey Ilıca kronolojisi ile de örtüşmektedir. Ayrıca sedimantasyon içerisinden ele ge-
çirilen iki adet kandil de bu tarihlemeyi destekler niteliktedir. 

27 Bu dükkânların ve işliklerin fonksiyonları, buluntularla birlikte yapılacak etüt çalışması sonucunda önümüzdeki yıllar-
da tespit edilecektir. 

28 Geçiş yapısı batısındaki kazı çalışmaları 1999 yılından itibaren her yıl yapılmaktadır. Ancak bu alandaki asfalt yol, de-
reye inen toprak yol, dere yamacı gibi faktörler geniş alanda çalışmayı engellemektedir. Bu kazı sezonunda 5x5 m.
ölçülerinde 7 adet, 2,5x2,5 m. ölçülerinde 2 adet olmak üzere 9 açma ve bunun dışında 2 adet kontrol sondajında ka-
zılar sürdürülmüştür. 

29 Nümizmatik veri olarak, Helenistik Dönemden Erken Bizans Dönemine kadar buluntu ele geçirilmiştir. 



IV- Kült Yap›s› Çal›flmalar›
2003 yılı kazı sezonu başında genel arazi temizliği sırasında 1999 yılında kazı-

sına başlanan ve ana plân elde edildikten sonra 2002 yılında çalışılmayan Kült Yapı-
sı’nın batısında, yağmur suyu kanalı içerisinde dere taşı ve harçlı bir konstrüksiyona
rastlanmıştır. Bu alandaki temizlik ve kazı çalışmaları30 sonucunda kısmen sağlam ola-
rak korunagelmiş bir su tahliye tonozu ile karşılaşılmıştır (Resim: 8). Yamaçtaki yağmur
suyu akarının Antik Dönemde de aynı yerden geçtiği varsayılarak, bu kanalın yollar ne-
deni ile kazamadığımız alanın altından geçerek İlya Çayı’nın antik dere yatağına bo-
şaldığı düşünülmektedir. Bu alanda ele geçirilen mimarî verilerin belgelenmesi ve yağ-
mur suyundan korunabilmesi için gerekli önlemler alındıktan sonra, bu alandaki çalış-
ma, kullanımda olan yolların işlevini tamamlayacağı döneme kadar zorunlu olarak dur-
durulmuştur31. 

V- Di¤er Çal›flmalar 
Kazı çalışmalarının dışında her yıl yaşanan ve tahribata neden olabilecek taş-

kınların engellenebilmesi için güney Ilıca’daki frigidarium kuzey duvarı korunmuş duvar
temeli üzerine orijinal duvar taşları ile belli bir seviyede yükseltilerek dere kenarındaki
ağır taş dolgunun mozaikler üzerine kayması engellenmiştir. Yine aynı amaçlarla ku-
zey Ilıca’da batı köprüsünden doğuya doğru yaklaşık 50 m. uzanan bir koruma duvarı
daha yapılmıştır. Koruma seti yapılmasına uygun olmayan zemini nedeni ile dere ya-
tağının güney kıyısına antik ılıca yapısına zarar vermemesi için yaklaşık 4 m. yüksek-
liğinde çay taşından ve alüvyon dolgudan bir set yapıldı. 

Bir önceki sezon yapımı plânlanan ancak kazı sonuna yetiştirilemeyen seramik
deposu 2003 yılı kazı sezonunda inşa edilmiş, seramik buluntular yıllarına göre tasnif
edilmiş ve bilimsel çalışmaya hazır duruma getirilerek depoya yerleştirilmiştir. Ayrıca
boşalan eski binanın bakımı yapılarak etütlük eser deposu haline getirilmiştir. Künk, ki-
remit ve tuğlalar için bir üçüncü depo düzenlenmiştir. 2002 kazı sezonunda eski bir re-
çine binası tamir edilen bina taş eser deposu olarak düzenlenerek bilimsel araştırma-
lara uygun bir şekilde tasnif edildi. Eski orman bekçisi evi olduğunu öğrendiğimiz ve
konteynırların arasında kalan yapı orijinaline uygun olarak taş ve çamur sıva ile resto-
re edilerek etüt ve çalışma odası haline getirildi.

2003 yılı kazı sezonunda ele geçirilen seramikler maksimum ölçüde tümlenerek,
sikkelerin tümü konservasyonu yapılarak32 Bergama Müzesi’ne teslim edilmiştir. Müze-
ye teslim edilen eserlerin tümü istendiğinde sergilenebilecek durumda teslim edilirken,
etütlük olarak ayrılan malzemenin de koruma ve güvenlik önlemleri alınmış ve konser-
vasyonları yapılmış ve farklı depolarda bilimsel kriterlerle tasniflenmiştir. Allianoi kazı-
sında bu yıldan itibaren Çimentaş A.Ş’nin katkıları ile iki seramik deposu bir taş depo-
su oluşturulmuş, etütlük değerdeki eserlerin tümü bu depolarda tasnif edilerek bilimsel
çalışmaya hazır hâle getirilmiştir. 

Bu yıl bulunan seramiklerle birlikte Allianoi seramikleri için genel bir değerlendir-
me yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Altı yıllık çalışma sonucunda, Allianoi
seramik buluntularına göre şimdilik şu şekilde kısa bir değerlendirme yapılabilir; ince
cidarlı kâse ve çanaklar, kalın cidarlı tabaklar, genellikle kırmızı astarlı olmak üzere, si-
yah astarlı kalınlaştırılmış ağızlı tabaklar ele geçirilmiştir. Ayrıca yoğun olarak halka ka-
ideli terra sigillata örnekler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca daldırma tekniği ile bezeli çok sa-
yıda çanak ele geçirilmiştir. Sürahi veya testi gibi kapalı kapların ise kaideli veya düz

30 Bu alanda yapılan kazı çalışmaları baraj şantiye yolu ve Bergama-İvrindi asfaltı nedeni ile sınırlı alanda sürdürülmüş-
tür. 

31 Yeni Bergama-İvrindi yolunun yapımından sonra işlevini yitirecek olan eski yol ve şantiye yolu kazılarak bu kanalın
güzergâhı ve Bazilika ile kült yapısı arasındaki ilişki kesin olarak çözülebilecektir. 

32 Küçük eser restorasyon ve konservasyonu için kazı restoratörleri Candan Yaraş, Ceren Küçükbarda tarafından 6 yıl-
lık çalışmalarını kapsayan bir ön rapor hazırlanmaktadır.
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dipli astarsız oldukları gözlemlenmiştir. Dışa doğru kalınlaştırılmış ağız kenarlı, silindi-
rik boyunlu, tek kulplu ve kahverengi hamurlu örnekler ayrı bir grubu oluşturmaktadır.
Bu örneklerin boyun kısımlarında çizgi bezek, geometrik bezemeler görülmektedir.
Günlük kullanım kaplarından çok sayıda çift kulplu pişirme kapları dışa çekik düzleşti-
rilmiş ağız kenarlı örnekleri görülmüştür. Kulp ve gövde biçimleri ile farklılık gösteren
bu örnekler M.S. I. yüzyıl sonu ile M.S. III. yüzyıl başı arasına tarihlenmektedir. Az sa-
yıda ele geçirilen sırlı seramiklerin büyük çoğunluğunun Osmanlı seramikleri olduğu
tespit edilmiştir. Bizans sırlı seramikleri içinde ise en çok yüksek halka kaideler, bu ka-
idelerin merkezlerinde iç içe geçmiş dairelerin içine yerleştirilmiş geometrik bezemeli
örnekler gözlemlenmiştir. Çanak formları içinde ise düz ağız kenarlı düz yeşil sırlı ve
dışa çekik ağız kenarlı, graffito bezemeli örnekler vardır. Form, sır rengi, motif ve kom-
pozisyon örneklerine dayanarak XII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Osmanlı sırlı sera-
mikleri ise XIV. yüzyıla ait olmalıdır. 

2003 kazı sezonunda, kazı çalışmaları Ilıca’nın kuzeyinde yoğunlaştırıldığı için
oldukça derin sondajlarda çalışılmıştır. 7 metreyi bulan alüvyon dolgunun atıldığı alan-
larda sikke buluntusu oldukça azdır. Bu nedenle 6 sezondan bu yana devam eden ça-
lışmalar sonucunda, en az sikke bulunan sezon 2003 yılı olmuştur. 2003 Allianoi kazı-
sında; 7 adet Hellenistik Çağ (İÖ 330-30), 29 adet Roma İmparatorluk Dönemi (İÖ. 27-
İS.300), 100 adet Roma şehir sikkesi, 43 adet Geç Roma Dönemi (İS 300-476), 9 adet
Erken Bizans Dönemi (İS 491-602 ), 2 adet Bizans Dönemi (İS 602-1453), 10 adet İs-
lâmî Dönem, 7 adet Osmanlı Dönemi (İS 1299-1923), 226 adet kataloglanan, ancak ta-
nımsız, 87 adet tanımsız olmak üzere toplam olarak 520 adet sikke bulunmuştur33. 

VI – Sonuç
2003 kurtarma kazı sezonunda protokol gereği, D.S.İ.’den aktarılan ödeneğin

zamanında Bergama’ya ulaşmaması nedeniyle projelendirilen çalışma, istenen düzey-
de gerçekleştirilememiştir. Ancak buna rağmen özellikle kuzey Ilıca’nın plânı ve Perga-
mon ile bağlantısı hakkında bazı noktalar aydınlatılabilmiştir. Kazı sezonu sonunda İz-
mir, Edirne’de konferanslar, açılan fotoğraf sergileri, kısa metrajlı filimler, maket çalış-
maları, geçici sergi çalışmaları ve web sayfası gibi etkinliklerle Allianoi’un gerçek an-
lamda su altında kalmadan kurtarılması amaçlanmaktadır. Altı yıllık kısa bir zaman di-
liminde ortaya çıkarılan ve gezilebilecek bir ören yeri konumuna getirilen Allianoi artık
kültür turizmine dönük organize turların programına alınmış, Bergama’ya gelen grup-
lar, Allianoi’u da ziyaret etmeye başlamışlardır. Zengin taşınmaz kültür varlıkları, gezi
yolları, taş ve ahşap platformları ile Allianoi bu tür geziler için hazırdır.
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33 1998-2002 kazılarında ortaya çıkarılarak Bergama Müzesi’ne teslim edilen sikkeler üzerinde Prof. Dr. Oğuz Tekin bi-
limsel çalışma yapmaktadır. 1998 yılında Allianoi’da bulunan sikkeler hakkında çalışmalar tamamlanmıştır. Önümüz-
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Plân 1: Allianoi 2003

Plân 2: Allianoi 2003
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Resim 1: Allianoi 2003

Resim 2: Allianoi 2003
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Resim 3: Allianoi 2003

Resim 4: Allianoi 2003
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Resim 5: Allianoi 2003

Resim 6: Allianoi 2003
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Resim 8: Allianoi 2003

Resim 7: Allianoi 2003



HIRBEMERDON TEPE 2003: A PRELIMINARY REPORT1

Nicola LANERI*

Our team’s first visit to the site took place in 2002. The decision was made for
its further investigation due to its strategic position located at the frontier between the
upper Tigris Valley, the beginning of the Raman Mountains and the junction between
the Tigris and the Batman Su rivers (Algaze et al. 1991). 

The first season of survey was conducted in collaboration with CISA-University
of Naples (L’Orientale), METU, and the Museum of Diyarbakır. 

The aim of this first season, that was conducted during the second week of Sep-
tember (13th-17th) 20032, was: 

* to create a general topographic map of Hirbemerdon Tepe;
* to do an archaeological survey of the entire site for a better definition of a pre-

liminary chronological seriation of Hirbermerdon’s material culture;
* and, finally, to dig a preliminary sounding (5x5 m.) along the upper mound.

Geographical Information
Hirbemerdon Tepe is situated along the right side of the upper Tigris valley abo-

ut 30 km. east of the modern town of Bismil. The site's total size is approximately 10.5
hectors (Fig. 1). The site is bordered by the bed of the Tigris along the eastern side,
while the northern side of Hirbemerdon Tepe is defined by a stream. Along the northern
and eastern sides the site is characterized by a steep slope in the direction of the two
different water sources, that is probably related to an ancient fortification. The highest
point of the site is positioned at 610 m. above sea level and overlooks the entire valley
created by the confluence of the Batman Su and Tigris Rivers, the junction of which is
visible when facing northwards. When facing eastwards from this point it is possible to

* Nicola LANERI, Centro Interdipartimentale di Servizi per l’Archeologia, University of Naples ‘L’Orientale’/ITALY.
1 First of all, I would like to thank the Kültür ve Turizm Bakanl›¤› for their support and especially Mr. Şeref Yumruk, our

representative from the Museum of Diyarbakır.
The project was jointly planned with Prof. Numan Tuna (Director of Taçdam-Metu), and Mr. Necdet İnal (Director of
the Museum of Diyarbakır) as part of the Ilısu dam project, and to them go my warmest acknowledgments. 
My special acknowledgments for the success of the first season of survey and excavation at Hirbemerdon Tepe go
also to the other members of the excavation, to 7. Kolordu Komutanl›¤› Diyarbakır, to Diyarbak›r Valili¤i, to Emniyet
Genel Müdürlü¤ü Yabanc›lar fiubesi, to the Italian Consulate of İzmir, and to the people of Güzel Köy where we were
based.
This first preliminary season would not have been possible without the logistical and scientific support of: A. Schach-
ner, T. Matney and the other people of the Ziyaret Tepe expedition. 
The project was financially supported by two fellowships from the Centro Nazionale delle Ricerche (Italy): CNR/NA-
TO Advanced N. 215.34 and CNR Esteri N. 201.22. 

2 The participants of the first season were: Mr. Ş. Yumruk (Museum of Diyarbakır and our Representative for the Tur-
kish Ministry of Culture), Mr. Ü. El Karani Ekşi (METU-Settlement Archaeology Program), Ms. F. Gulli (University of
Naples-L’Orientale), and Dr. N. Laneri (CISA-University of Naples-L’Orientale).
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view the Raman Mountains, while when looking west of Hirbemerdon several of the an-
cient sites located in the valley are easily recognizable. 

The site itself is built on top of a Pliocene continental clastic rock structure (Fig.
2) that characterizes the entire region. The presence of basaltic rocks in the area is due
to volcanic activities of the Quaternary Age. Furthermore, Hirbemerdon Tepe is located
within the Germik Formation, "which is composed of whitish to light grey and/or beige,
moderately strong, thick to very thick bedded, locally massive, almost horizontal or
gently dipping silty, sandy limestones" (Doyuran et al. 2001: 848).

The topographical map of Hirbemerdon Tepe clearly indicates the importance of
the geological structure of the plateau in the creation of the ancient site, that can be
subdivided into three general areas (Fig. 1): 

1. The main mound and its surroundings that occupy a total of about 4 hectors
of the total extension of the site;

2. An Outer Town of about 3.5 hectors, which along the southern limit is distinc-
tively separated from the mound by a natural, steep rock formation and defined along
the eastern and northern borders by the Tigris and the stream ;

3. And a Lower Town, of about 3 hectors, in the north-western section of the si-
te, that is separated from the mound by a natural rock formation.

The steep slope that separates the main mound from the Outer Town is charac-
terized by the presence of numerous caves that were used in ancient times as fune-
rary chambers, and that during modern times have been transformed into dwellings for
people and animals. The caves are still visible along this section of the Tigris valley,
and are badly eroded.

The caves of Hirbemerdon Tepe generally have an entrance and one or two ro-
oms excavated from within the natural structure of the cave. The inner part of the caves
is characterized by one or two benches along the main walls. The walls have several
carved-out niches. In some cases a few holes have been created from the outside, pro-
bably due to the need for air circulation within the cave. Nearby one of the caves traces
of a cist cut into the bedrock were also found. According to local informants, this was a
tomb from which several ancient objects and human bones were discovered.

The Work Performed at Hirbemerdon Tepe
As already mentioned, the first season of archaeological work at Hirbemerdon

Tepe was planned as a preliminary work of reconnaissance, as well as for establishing
a chronological range of the material culture visible on the site's surface. We concent-
rated our preliminary efforts in defining a topographical map of the site through the use
of a total station. During this process the decision was made to divide the entire site in-
to three sections in order to provide a general scheme for the collection of the diagnos-
tic potshards and other artifacts visible on the surface. 

During the week of work at Hirbemerdon Tepe we also decide to scrape off the
upper deposit layers on the main mound through the excavation of a sounding (OP1,
Fig. 1, 3). The dimension of the sounding was originally to be five by five meters. Du-
ring the final days it was reduced it to 5x2.5 m. The aim of this sounding was to un-
derstand the depth of the latest architectural features for the purpose of performing a
geophysical survey during the next season. We believe that because this archaeologi-
cal project is part of a broader rescue project, we should at the least try to define the
total extent of the site’s architectural features for a general overview of the settlement
patterns. Thus, a geophysical survey will adequately fulfill these broad requirements. 

Another important aspect related to this preliminary sounding is represented by
the possibility of defining an initial and reliable sequence of material culture coming
from known archaeological contexts.
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The sounding was set along one of the lines of our south-north grid system that
was prepared before the beginning of the excavation. It was decided to place the
trench 60 m. north from the top of the mound. After digging the first two layers of de-
posit (US = Unità stratigrafica), mostly composed of debris formed after the collapse of
ancient mudbrick structures, we were able to define the edge of a wall constituted by
a foundation of medium to large limestone rocks and the remains of an upper level of
mudbricks. The wall is badly preserved, its orientation is south-west to north-east and
the average width is 70 cm. During a deeper sounding, we also found an external flo-
or associated with the wall. The material culture associated with the floor dates back
to the Hellenistic period.

Material Culture
Pottery
A preliminary survey executed by the archaeologists of Taçdam/METU has de-

monstrated that the site of Hirbemerdon Tepe was occupied from the Neolithic periods
to the Seljuk period. 

The presence of prehistoric material culture was confirmed during the survey
performed in 2003. In fact, some diagnostic chaff-tempered ware shards were collec-
ted, that with a preliminary analysis should relate to both Neolithic and Chalcolithic pe-
riods. Of particular importance are some fragments of a small, chaff-tempered jar with
a straight neck that can be linked to the former period (Karul et al. 2001: fig. 9.107),
while some rim shards from hemispherical, chaff-tempered bowls can indicate the la-
ter period (Ökse et al. 2001: fig. 8. 2-5). It is also worth noting that the majority of the-
se earlier potshards originate from the Outer Town.

But it is the period of transition between the end of the IIIrd Millennium BCE and
the beginning of the IInd Millennium BCE that is highly represented within Hirbemer-
don’s material culture. This is particularly exemplified by the presence of some frag-
ments of Dark-Rimmed Orange bowls and with the continual presence of the so-called
Red Brown Wash Ware.

At Hirbemerdon Tepe the Red Brown Wash Ware (Fig. 4) is highly represented
in almost every section of the site, but only with further research and absolute chrono-
logical data, at both this and other nearby sites, will it be possible to better understand
and define its chronological seriation. The range of vessel shapes of this specific pot-
tery type are various, but at Hirbemerdon Tepe we have found a predominance of lar-
ge jars with profiles similar to those discovered at other sites of the upper Tigris valley
(HM03.OP1.US2.32; Parker et al. 2003: fig. 8 K). Another characteristic of the Red
Brown Wash Ware type jars is the presence of bands applied along the central part of
the outer surface of the vessel body (ibid. 2003: fig. 9G-I). 

The chronological phase that extends from the last quarter of the IInd Millenni-
um to the first half of the Ist Millennium BCE is another important phase within the ma-
terial culture found at Hirbemerdon Tepe. One of the potshards (HM.03.OP01.US2.33)
(Fig. 5B) brought to light during the excavation of the sounding-a small jar of Plain
Simple Ware with a knobbed decoration along the rim -- strongly confirms this histori-
cal perspective. In fact, a similar shard was found during the survey of Tell Jhash
(Anastasio 1999: fig. 5d) in the upper Khabur valley in Syria, not far from the modern
Syrian-Turkish border (ibid. 1999: fig. 9, site 59). Another important type of pottery, cor-
responding to this specific chronological phase and discovered within a broad Anatoli-
an geographical region, is represented by the Ribbed and Groovy Ware (HM
03.OP01.US2.10) (Fig. 5A). This type of pottery-globular shapes, deep grooves (2/3)
along the rim, medium-grit tempered, dark colors (generally black), and with a slight
outer burnish (cf. Group DD in Russell 1980: 86, fig. 18)-- has very reliable chronolo-
gies as it was found in several archaeological contexts across Central and Eastern
Anatolia (Güneri 2002: 60-73; Köroğlü 2002: figs. 2-4). For example, this pottery was
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excavated from within the middle Iron Age levels (IV-V) at Tille Höyük along the Euph-
rates valley, and can be dated to either sometime between the Xth to IXth centuries
BCE (Blaylock 1999: fig. 3.7-11) or to between 1100 and 900 BCE, according to two
different chronologies applied to this specific material (Matney et al. 2002: 67). The sa-
me kind of pottery is recognizable from amongst the finds of Talavaş Tepe, Ziyaret Te-
pe, Giricano Tepe and Kenan Tepe further up along the left side of the upper Tigris val-
ley (Parker et al 2001: fig. 9c-g; Parker and Creekmore 2002: fig. 39.I-M; Matney et al.
2002: 66-8; Schachner 2002: fig. 6c; Parker et al. 2003: fig. 6S). Another example of
Iron Age pottery, but still of an unclear chronological background, is a shard decorated
with long triangles painted along the body of the pot that resemble characteristic deco-
rative features recognizable at other upper Tigris valley sites (HM03.OP1.US2.11) (Fig.
6A), such as Salat Tepe (Ökse and Alp 2002: fig. 16. first fragment in the central row).

Later periods are also represented within the material culture collected during
both the archaeological sounding and the survey. The Hellenistic phase is probably the
predominant from among these periods that follow the collapse of the settlement after
the Neo-Assyrian period. This is demonstrated by a high percentage of pottery deco-
rated with a thick, dark slip (brown or black; HM03.OP1.US1.08, Fig. 6; Ökse et al.
2001: 621-2). A few additional shards are probably reminiscent of Islamic periods iden-
tifiable from their distinctive decoration, such as fragments of Glazed Ware recovered
during this survey as well as the previous ones.

Other Objects
During our archaeological work at Hirbemerdon Tepe two animal clay figurines

were found. One of the figurines was discovered in the US2 (layer 2) of the sounding
(Op. 1) along the stone wall. The figurine is high fired and shows traces of dark pain-
ting along the back and each of the four legs. The animal figurine probably represents
a bull (Fig. 7A), but it is still difficult to determine its shape because of its poor preser-
vation. The chronological dating is also very difficult, even though a figurine with a si-
milar painted decoration was discovered from amongst the finds associated with the
Early Iron Age levels of Kenan Tepe (Parker et al. 2002: fig. 9B), which is situated furt-
her north-west of Hirbemerdon Tepe along the left side of the upper Tigris valley.

During the survey we were also able to collect a large number of flint cores and
flakes, the largest percentage of which was found in the northern part of the Lower
Town. In ancient times this area was probably dedicated to working activities connec-
ted with the manufacture of stone objects, as demonstrated by a high presence of co-
res in this area of the site.

From amongst the other collected stone objects, of particular interest are a li-
mestone bowl and a pendant. These were found along the northern edge of the main
mound. Their chronological background is still unclear, even though the pendant (Fig.
7B) can be associated with other finds dating to Neolithic periods.

Conclusion
The first archaeological campaign performed at Hirbemerdon Tepe has provided

an initial glimpse into the strategic importance of the site within the broad geographi-
cal and political scenario of the upper Tigris valley during ancient periods. In particular,
a first preliminary analysis of the material culture discovered during the 2003 survey al-
lows for the determination of three major phases of occupation, based on the most rep-
resented pottery shards discovered during the survey. The three important phases of
occupation are:

1. The end of the IIIrd/the first half of the IInd Millennium BCE, identifiable at Hir-
bemerdon Tepe by the presence of the Dark-Rimmed Orange bowls and Red Brown
Wash Ware. 
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2. The Iron Age, that is characterized by the presence of Ribbed and Groovy Wa-
re and bowls with carinated and thickened rims. 

3. The Hellenistic period, linked to a pottery decorated with a thick, dark slip. 
The first two periods are fundamental to the history of the Ancient Near East:

one, because of its relation to Old Assyrian caravans traveling from Assur to the Ana-
tolian karum and wabartum, and the second, due to its connection with the political ex-
pansion of the Assyrian kings towards the land of Nairi for the creation of a new form
of legacy in those territories directly bordering the kingdom of Urartu (Liverani 1992:
112-114).
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Fig. 2: View of Hirbemerdon Tepe from northwest

Fig. 1: Topographical
map of Hirbe-
merdon Tepe
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Fig. 3: Section and map of the archaeological sounding (OP.1) performed on the top of
the mound of Hirbemerdon Tepe
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Fig. 4: Selected shards of the Red Brown Wash
Ware type

Fig. 5: Selected decorated shards of the
Iron Age and Hellenistic period

Fig. 6: Selected decorated shards from different
periods
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Fig. 7a

Fig. 7b: A bull figurine from the archaeological excavation in OP. 1 (A) and a
stone pendant (B) from the survey



ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR’DA NASREDDİN HOCA’NIN KIZI
FATMA HATUN’UN MEZAR KAZISI

Erol ALTINSAPAN*

Kaz› Öncesi Yap›lan Çal›flmalar
Sivrihisar Tarihî Eserleri Koruma Derneği Kurucusu ve Fahrî Başkanı Orhan

Keskin’in 28.03.2002 tarihli dilekçesi üzerine; Sivrihisar Merkez’de Kumluyol diye tanı-
nan mevkide, Seyid Mahmud Süzanî Türbesi’ne ait avlunun batısında, Seydî Hama-
mı’n doğusunda eski Sivrihisar-Ankara yolunda (Kumluyol) olduğu iddia edilen, Nas-
reddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun’un Mezarı ve Akşehir Müzesi’nde olduğu iddia edi-
len mezar taşı ile ilgili başlayan yazışma ve araştırma süreci içerisinde, İl Kültür Müdür
V. Mustafa Yüksel, Eskişehir Arkeoloji Müzesi Araştırmacısı Arkeolog Dursun Çağlar,
Orhan Keskin, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan ile birlikte 06.6.2003 tarihinde
Nasreddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun’a ait olduğu iddia edilen mezar yeri tarafımızdan
yerinde incelenmiştir. 

Fatma Hatun’a ait mezarın bulunduğu iddia edilen yer, Sivrihisar İlçe merkezin-
de, 13. yüzyılın ortalarına tarihlenen Seyid Mahmut Suzanî Türbe ve Zaviyesi’nde bu-
lanan 1348 tarihli1 Hoca Sadreddin Yakup Türbesi’nin batısındaki bugünkü bahçe du-
varının hemen dışı ile 15.yüzyıla tarihlenen Seydi Hamam’ın doğusunda yer alan çe-
virme duvarının arasında yer almaktadır. Günümüzde asfalt kaplamalı yol olarak kulla-
nılmaktadır (Resim: 1). 

Çalışmanın ikinci etabında Akşehir’de olduğu iddia edilen mezar taşını tespit et-
mek maksadı ile Akşehir Müzesi’ne gidilmiştir.Bahsedilen mezar taşı bugün Akşehir
Müzesi’nde 495 Env.No. ile kayıtlı bulunmaktadır. Envanter kayıtlarında mezar taşının
Sivrihisar’dan geldiği, öncelikle Konya’ya, Konya’dan da 1965 yılında Akşehir Müze-
si’ne getirildiği belirtilmektedir. Akşehir Müzesi envanter kayıtları aşağıdadır.

Nasreddin Hoca’nın Kızı Fatma Hatun’un Mezar Taşı (Resim: 2). 
Envanter No: 495
Adı: Mezar Kitabesi
Maddesi: Mermer
Bulunduğu Yer: Sivrihisar
Müzeye Geliş Tarihi: 26.06.1965
Müzeye Geliş Şekli: Sivrihisardan Konya Müzesi’ne, oradanda Akşehir Müzesi-

ne nakledilmiştir.

* Doç. Dr. Erol ALTINSAPAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslâm Sanatı Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi, Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir/TÜRKİYE.

1 Altınsapan Erol,Ortaçağda Eskişehir Ve Çevresinde Türk Sanatı, Eskişehir 1999, s. 87-91.
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Ölçüleri: Yük: 1.14 m. Gen: 0.75 m. Kal: 0.18 m. 
Devri: XIV. yüzyıl.
Tanım: Nasreddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun’un mezar kitabesidir. Kitabe 3 par-

ça halinde kırıktır. Sonradan dış kenarları betonla takviye edilmiştir. Kitabede 6 satır
yazı vardır.

Sağ üst ve altında üç çizgi görülmektedir.
Yazıları kısmen silinmiş olan mezar taşında
Hüve Allah’ül –Baki
Fatma Hatun Binti Ho’ca Nasreddin
726 yılı Rebi’ülevvel okunmaktadır.
Bu yazıta göre Fatma Hatun M.1326 yılında Şubat ayında ölmüştür.
Hazırlayan: Yaşar Erten
Hazırlama Tarihi: 05.10.1992
Kitabenin okunuş şekli Konya Müzesi’nden gönderilmiştir.
Evrak 01.07.1965 470/157 sayılı yazı

Mezar taşının üzerinde yer alan kitabedeki 1326 tarihi, Fatma Hatun’un mezar
yeri olarak iddia edilen yerin yakınında yer alan ve 13.yüzyıl ortalarından, 1348 tarihi-
ne kadar giden Seyid Mahmut Suzanî zaviyesinin oluşum süreci ile de uygunluk gös-
termektedir.

Yaptığımız araştırma neticesinde; Nasreddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun’un me-
zarının yeri ile ilgili ulaşılabildiğimiz en eski kaynak, 1306 H. (1888 M.) tarihli Ankara
Salnamesi’dir. Salnamede aynen şu ifadeler yer almaktadır "Kasabaya şark cihetinden
dahil olan yolun sol cihetinde Hace Nasreddin Rahimehullah’ın kerimelerinin kabri var-
dır."

Bu salname dışındaki en eski yayın ise; Ahmet Tevhid’in 1929 yılında yayınla-
nan Maarif Vekâleti Mecmuası 17. sayı sayfa 129-139’daki "Sivrihisar Kasabası ile
Pessinus Harabeleri Hakkında Rapor’’ adlı makaledir. Bu makalede Ahmet Tevhid, Or-
han Keskin’in dilekçesinde belirttiği yerde, yerinden çıkarılarak Seyyide Hamamı’nın
duvarına yaslanmış olan mezar taşını tasvir etmekte ve kitabesini okuyarak belgele-
mektedir. 

Nasreddin Hoca’n›n K›z› Fatma Hatun’un Mezar›n Kurtarma Kaz›s›
Sivrihisar ilçe merkezinde yer alan eski Sivrihisar-Ankara yolunda (Kumluyol)

Seyid Mahmud Süzanî Türbesi’ne ait avlunun batısında, Seydî Hamam’ın doğusunda
3x3 m. boyutlarında açılan iki açmada 20.08.2003 tarihinde kazı çalışmaları başlatıl-
mıştır2 (Çizim: 1). 

Açmalar A1 ve A2 olarak adlandırılmıştır. Mahmut Suzanî Türbesi’nin avlu duva-
rına paralel açılan açmada başlangıç kodları şehir merkezinde bulunan +1080 kodun-
da yer alan poligon noktasına göre belirlenmiştir. Kumluyol adı ile bilinen alanın asfalt
kaplaması Sivrihisar Belediyesi’nden temin edilen bir kepçe yardımı ile kazılmıştır. Ça-
lışmalar bu alanda 23.08.2003 tarihine kadar devam etmiştir. 

Kazı sonucunda güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda güneybatı yönünde eği-
me sahip pişmiş toprak künklerden oluşan bir su yolu tespit edilmiştir. Su yolunun ku-
zeydoğu ucu +1047 kodunda, güneybatı ucu +1043 kodlarındadır. Ayrıca A1 açması-
nın kuzey köşesinde içe doğru eğimli +1036 kodunda devam eden bir moloz taş döşe-

74

2 Kazıda, Yard.Doç.Dr.Merter Oral, Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans ögrencisi Ali Gerengi, sanat tarihi 4.sınıf öğren-
cisi Şafak Bozdemir ve dört işçi çalışmıştır.



me ortaya çıkarılmıştır. A1 ve A2 açmalarının doğusunda hazire duvarına paralel
+1014 ile +1040 arasında değişen kodlarda moloz taş duvar bakiyesi ortaya çıkarılmış-
tır. A1 ve A2 açmalarındaki çalışmalarımız 23.08.2003 tarihinde son bulmuştur. Bu
alanda yapılan çalışmalar sonucunda az miktarda geç dönem seramik buluntusu elde
edilmiştir (Resim: 3). 

25.08.2003 tarihinde yolun karşısında Seydiler Hamamı olarak bilinen yapının
doğusunda 5x4 m. ölçülerinde A3 olarak adlandırılan yeni bir açma açılmıştır (Resim:
4). Bu açmada yapılan çalışmalar sonucunda açmanın doğusunda +1080 kodunda bir
insan iskeletine rastlanmıştır (Resim: 5). İskeletin bulunmasından sonra çalışma açma-
nın kuzey ve güneyinde sürdürülmüştür. Açmanın güneyinde +1060 kodunda şehrin te-
miz su borusu bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda kuzeydeki bölümde +1030 ko-
dunda kanalizasyon hattı bulunmuştur. Aynı bölümün batısında hamamın duvarına ya-
kın noktada +1024.5 kodunda muhtemelen hamama su sağlayan künkler ortaya çıka-
rılmıştır (Resim: 6). Açmanın batısında bulunan kanalizasyon borusunun devamı aç-
manın kuzey bölümünde de tespit edilmiştir. 

Açmanın ortasında bulunan iskelet temizlenerek askıya alınmaya çalışılmıştır
(Resim: 7). Bulunan iskeletin bacak ve gövdenin üst bölümünün olmadığı tespit edil-
miştir. Sivrihisar Belediyesi’nden alınan bilgiye göre 1960 yıllarında geçen kanalizas-
yon ve1980 yıllarında geçen su borularının döşenmesi sırasında iskeletin alt ve üst kıs-
mı tahribata uğramıştır. İskeletin sağ ve sol ön kol kemikleri,el kemikleri beş adet omur,
kalça kemeri (Pelvis) kemiklerinin olduğu kısım ile kafatasına ait bir parça ortaya çı-
karılmıştır. Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı Antropolog Dr. Handan Aydın tarafın-
dan yerinde incelenmiş ve bulunan iskeletin bir kadına ait olduğu saptanmıştır. 

Çalışmalarımızın son bölümünde iskeletin yeri ahşap bir kazık ile belirlenerek
kazı alanı Sivrihisar Belediyesinin temin ettiği bir kepçe ile doldurularak çalışmalara
28.08.2003 tarihinde son verilmiştir (Resim: 8). 

Bulunan kadın iskeleti, antropolojik incelemenin tamamlanması için Anadolu
Üniversitesi’ne getirilmiştir. Antropoloji Bölümü öğretim elemanı Öğr.Gör.Dr. Handan
Aydın tarafından antropoloji raporunun yazılmasından sonra Eskişehir Arkeoloji Müze-
si’ne teslim edilmiştir. Antropoloji raporuna göre bulunan kemikler orta yaşlarda ölmüş
olan bir kadına aittir.

Antropoloji Raporu
Handan AYDIN

Mezarda bir iskelete ait kalıntılar bulunmuştur.Bulunan kalıntılar iskeletin sade-
ce bir kısmına aittir ve korunma durumları çok kötüdür. Gövdenin üst kısmına ait ke-
mikler ve bacak kemiklerinin büyük kısmı bulunamamıştır. Kafatasına ait bir parça göv-
denin yan tarafında bulunmuştur.İskelete ait sağ ve sol ön kol kemikleri,el kemikleri,beş
adet bel omuru,kalça kemeri,her iki uyluk kemiğinin üst parçaları ve kafatasına ait bir
parça mevcuttur. Cinsiyeti belirleyebilmek için kalça kemeri ve kafatasına ait parçaya
başvurulmuştur. Kalça kemerinin (pelvis) genel yapısı, Os coxaeda Incisura ischiadica
major, Angulus subpubius, Fossa iliaca. Crista iliaca, Foramen obturatum, Spina ishi-
adica ve Sacrum’un formu, ayrıca kafatasında Processus mastoideusun şekli ve bü-
yüklüğü değerlendirilmiştir. Buna göre iskeletin bir kadına ait olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak kemiklerin büyük kısmının tahrip olması nedeniyle ölüm yaşı tespit edilememiş-
tir. Bununla birlikte bel omurlarının hepsinde osteophytosis oluşumları gözlenmiştir. Ek-
lemlerde genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bu dejeneratif değişimleri göz
önüne alarak iskeletin genç bir bireye ait olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebili-
riz.
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Sonuç
Yapılan araştırmalar ve kazı sonucunda; bugün Akşehir Müzesi’nde 495 envan-

ter numarası ile yer alan ve kitabesinde Nasreddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun (ölüm
tarihi 1326) yazan mezar taşına ait olduğu anlaşılan mezar yeri bulunmuş ve kemikle-
ri ortaya çıkarılmıştır.

Kaz› Sonras›nda Yap›lmas› Düflünülen Çal›flmalar
Sivrihisar Belediyesi tarafından; Eskişehir Bölge Kurulu’ndan görüş alınarak ve

Nasreddin Hoca’nın Kızı Fatma Hatun’un mezarının bulunduğu mevkinin, şehir imar
plânında düzeltmesi yapılarak ve mezarın yerinde korunarak, bir anıt mezar yapılma-
sı, uygun görülmediği taktirde, uygun görülen bir yere nakledilerek bir anıt mezar ya-
pılması ve taşınmaz kültür varlığı olan mezar taşının, özellikle yerinde korunması ge-
rektiği düşüncesi ile Akşehir Müzesi’nde bulunan 495 Env. No.lu mezar taşının Bakan-
lık izni ile Akşehir Müzesi’nden getirilerek, yapılacak anıt mezarın mezar taşı ile birlik-
te düzenlenmesi konusunda işlemler başlatılmıştır.
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 2003

Crawford H. GREENEWALT*

Excavation, conservation, restoration, touristic enhancement, and study projects
at the city site of Sardis (Fig. 1) were conducted for two months in 2003 (early June to
mid-August) by the Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis Expedition; which is
co-sponsored by the Harvard University Art Museums and Cornell University. For sup-
port, assistance, and trust, as well as for fundamental permissions, the Sardis Expedi-
tion is deeply grateful to the former General Directorate of Cultural Resources and Mu-
seums, particularly to Director General Dr. Alpay Pasinli, Deputy Director General Ay-
kut Özet, Excavations Division Director Melik Ayaz, and to Excavations Division Officer
Nurhan Ülgen; and to the Manisa Museum, Director Müyesser Tosunbaş and Assis-
tants Emin Torunlar and Sevgi Soyaker. The Ministry of Culture and Tourism Represen-
tative was M. Tevfik Göktürk (Ankara, Museum of Anatolian Civilizations), whose con-
siderable excavation experience, numismatic experience, perceptive and rational ide-
as, and supportive attitude towards research and scholarship greatly improved all as-
pects of the 2003 season programs. 

Excavation was conducted at four Locations, three in the City Site and a Tomb
in the Pactolus Valley (Fig. 1,) and exposed archaeological material ranging in date
from the Archaic or Lydian era of the 7th and 6th centuries B.C. to Late Roman in the
4th-7th centuries A.D.

At the Lydian city defenses, on the west side of the city site (Sector MMS), ex-
cavation concentrated on the locale of the large recess in the west side of the fortifica-
tion wall; specifically on occupation remains below the mid-6th century B.C. floor of that
recess. One of several questions posed by those features is the construction date of
the Early Archaic defenses: a fair amount of diagnostic pottery evidence shows that
they were destroyed in the mid 6th century B.C. (presumably when Sardis was taken
by the Persians under their king, Cyrus the Great); but when were they built? In previ-
ous excavation below the recess floor of the mid 6th century B.C., a fragment of Wild
Goat-style pottery had been recovered under an earlier cobbled floor surface (called
Lot 31 in 2003) that passes under the fortification wall foundations; and thus antedates
them. The decoration of the pottery fragment includes incision, which is generally un-
derstood to indicate for Wild Goat-style pottery a date no earlier than ca. 610 B.C. In
excavation - by Nicholas Cahill - in 2003, the same (early; Lot 31) cobble floor also was
found to pass beneath sandstone blocks of a substantial building that antedates the
fortification wall (its stones appear at far right in Fig. 2). That building - the function of

* Crawford H. GREENEWALT, JR., Professor of Classical Archaeology, Department of Classics, UCB, Dwinelle Hall
7303, University of California, Berkeley, California 94720/U.S.A.
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which is unclear - may have had a short existence; but it represents another interme-
diate building phase (in addition to that of the Lot 31 cobbled floor) between the stra-
tum with the Wild Goat-style pottery fragment and fortification wall foundations. If this
analysis is correct, construction of the fortification wall can hardly have begun before
ca. 600 B.C., and might well be a decade or more later; its massive dimensions (20 m.
thick here and in other places; at least 15 m. high; and presumably its full circuit aro-
und the city site of three and a half kilometers) was completed, and it underwent a se-
ries of major design and construction changes, all within half a century: in archaeolo-
gical terms, "the blink of an eye"; in human terms, however, not an unreasonable peri-
od of time for an episode in monumental construction.

Excavation in 2002 immediately below the mid 6th century B.C. floor surface of
the recess had produced three small coins, each of them one-twelfth of a stater: a gold
croeseid, with obverse device of confronted lion and bull protomes; a silver coin of Mi-
letus, with obverse device of lion foreparts, its head reversed; and a corroded silver co-
in, the obverse device of which was assumed - in 2002 - to be damaged beyond iden-
tification. Mechanical cleaning of the corroded silver coin (by conservator Kent Sever-
son) in 2003, however, revealed its obverse device: another croeseid lion and bull (Fig.
3). These coins from a context that antedates the mid 6th century destruction, and thus
presumably the beginning of Persian rule in Anatolia, provide the evidence of silver as
well as of gold for the bimetallic currency that is commonly associated with King Cro-
esus. (The three coins are the subject of an article written by excavator Nicholas Ca-
hill and numismatist John Kroll, and recently submitted for publication to the American
Journal of Archaeology).

Limited excavation and cleaning took place in buildings and occupation strata of
Late Roman times: at the west side of the Roman Bath-Gymnasium Complex ( around
a doorway connecting the Bath Complex with a Byzantine Latrine; Fig. 1 no. 1), in sec-
tors MMS and MMS/S (Fig. 1, no.64) , and around a large unexcavated Late Roman
and Medieval building in the central part of the city site called building A (Fig. 1, no. 24).
From a Late Roman dump in sector MMS was recovered a small ceramic ampulla, with
molded relief decoration on both sides; the image on one side, according to Professor
Marcus Rautman, shows a stylite Saint, on a column, flanked by a devotee and a cross
(Fig. 4). In one wall of Building A, reused as construction material, is a column drum,
lightly inscribed with a cross and a text in Greek (partly in Ligatures) reading "IE(sus)
CH(ristos) NEKA," ("Jesus Christ is Victorious," or "MAY Jesus Christ be Victorious").

The tomb in the Pactolus valley (Fig. 1, far left) belongs to a large cemetery that
was excavated extensively by the Butler Expedition between 1910 nd 1914, sporadi-
cally by the Harvard-Cornell Expedition since 1959. The tomb (03.1) is located near the
stream, on its west side, just across from the Expedition camp; reportedly, it had been
discovered by chance, during agricultural activity in 2002. Like many tombs in the Pac-
tolus valley, it is a chamber tomb; unlike the majority of excavated chamber tombs in
the Pactolus valley cemetery, which had been thoroughly pillaged before excavation,
this one appears to have been little disturbed - and perhaps undisturbed - since its last
interment evidently in the late 5th or early 4th century B.C.

Typically, the tomb has a vertical façade, an entrance corridor (or dromos), and
a rectilinear chamber with benches against side and back walls, all cut from conglome-
rate bedrock (Fig. 5). The dromos was blocked with earth and fieldstones, the latter in
upper and lower piles that probably belong to two post-interment blockages (Figs. 6, 7).

Upper parts of the chamber contained earthy debris mixed with sand and gra-
vel, much of which probably is conglomerate ceiling collapse. (A hole, penetrating the
chamber from modern ground surface above, had led to the discovery of the tomb.)
Roughly rectangular (2.70-3. m. long, 2.10-2.35 m. wide), the chamber had three cong-
lomerate-cut benches, two at the sides, one at the back. All three supported human
skeletal remains, mostly in fragile condition (Figs. 5, 8) On the bench at the back of the
tomb, remains of only a few bones survived. Each of the side benches supported an
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articulated skeletal assemblage, laid out in an extended position with head at the ent-
rance end of the chamber. The leg bones of one were bent outward, in a "bow-legged"
position (bench C; Figs. 5, 8); perhaps because the legs originally had been placed fle-
xed upward (possibly due to inadequate Leg-room on the bench), and after decay of
soft parts, had fallen outward( - as has been proposed for similarly positioned leg bo-
nes in one of the Shaft Graves of Circle ‘B’ at Mycenae). The bones remain to be stu-
died. Field measurement of the left tibia of the skeleton on the east bench (bench A)
suggested to Anthropologist Ethne Barnes "a small stature around 152 cm. (5 feet),
most likely female." (personal communication, 27.X.2003).

Some nineteen objects and object lots were recovered in the chamber, most of
them related to cosmetics and personal adornment. Some rested on the side benches
(a stone alabastron by leg bones on the west bench, bench C; Figs. 5, 8; plain cera-
mic lekythoi at the head of the west bench, bench A); others rested in fill in the central
space between benches. 

There were seven-to-eight plain pottery lekythoi (like the one at far right in Fig.
9; all friable and poorly fired); four core-formed glass vessels (alabastron, miniature oi-
nochoe, two aryballoi; the alabastron and one aryballos were intact, Figs. 9, 10; the ot-
her two vessels were missing small parts); a black-glaze, palmette-stamped dish, an
Attic red-figure askos (Fig. 9), an iron disk having a short tang with iron studs and ad-
hering woody remains or wood pseudomorphs (perhaps a mirror; Fig. 11); beads of
glass, shell, stone, and perhaps other materials, which, like several other items rema-
in to be cleaned and studied. The most (chronologically) diagnostic item is the Attic red-
figure askos (Fig. 9); the decoration of which Professor I. McPhee dates "to the last qu-
arter of the 5th century (later perhaps rather than earlier" (personal communications,
April, May 2004). As is true of excavated assemblages from many other tombs of the
Persian Era at Sardis, no items of Persian design were recovered from this Tomb. 

Conservation and site maintenance projects in 2003 included objects (like the
Roman glass goblet with paper-thin walls restored by conservator P. Artal-Isbrand, Fig.
12), mosaic pavings, and architecture. Backing of mosaics from a Late Roman portico
(sector MMS/N) continued with paving segments that had been damaged in an acci-
dental fire in 1997. In 2003, fourteen of those segments (with a total surface area of 13
square meters, were backed with the relatively light-weight construction of Glass Fiber
Reinforced Cement (GRFC) in the process originally developed by conservator K. J.
Severson, and, in recent seasons, further developed by conservator D. Fullick.

Since reconstruction thirty-five years ago, the marble columnar and aedicular fa-
cades of the "Marble Court" of the Roman Bath-Gymnasium Complex … have beco-
me discolored by organic growth; and the restored red paint in the inscribed dedicatory
text has streaked over entablature surfaces. In 2003, half of the Court and most of the
Court façade marbles were cleaned with water and pressure washer, operated from
metal scaffolding (Fig. 13). Cleaning was done by a team of four - enterprising and re-
sourceful - local workman, who had been trained to assemble and disassemble the
scaffolding, and to use the pressure washer by Teoman Yalçınkaya and K. J. Sever-
son. Cleaned parts of the dedicatory inscription were repainted. 

Behind the Bath-Gymnasium Complex, a doorway connecting the Complex with
a latrine of early Byzantine times was repaired. The lintel block, already broken when
excavated in 1959, was consolidated (with Araldite epoxy and stainless-steel dowels),
a missing jamb block was replaced (with a cast concrete block, faced with appropri-
ately tinted marble dust), and displaced wall blocks were removed, given support, and
replaced.

Building A, the large, unexcavated building of Late Roman and Mediaeval times
(cited above, in connection with the Christian inscription), over time has become we-
akened by losses of construction material on either side of one long wall. In 2003, parts
of both sides of that wall were stabilized by infills of stone and concrete (Fig. 14). The
infills approximate the appearance of original construction; but are slightly set back
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from the plane of the original faces and discretely contoured by schist markers, to dis-
tinguish modern additions from original Construction.

Wall stumps of Lydian (Archaic) buildings in the locale gold and silver refining
(sector PN) were consolidated with infills of fieldstones and "modified mud" (fine earth
mixed with n acrylic emulsion, Primal AC33); and wall stumps of Late Roman houses
(at sector MMS) were capped with slate and concrete, over a mortar interface layer;
both to protect the wall remains and to clarify house plans and layout. The protective
shelter over one excavation area (sector MMS/S) was replaced by sturdier - but remo-
vable - Temporary Construction (with trusses and purlins of steel and a covering of fi-
ber-reinforced cement profile sheet, eternit).

Two sets of oil-base spray-paint graffiti in the east pronaos of the Temple of Ar-
temis were removed with the use of paint stripper (AKRIPOL Q-SOLVER) and an ace-
tic acid solution, formulated and applied by Conservator K. J. Severson. 

For a modest "site enhancement" program, which aims to protect and display
Lydian and Late Roman house rooms (in sector MMS I) the floor of a Late Roman ap-
sidal room (VI) was restored with recreated tiles, of the proper size and dimension (65
cm. on a side); and the well-preserved tile floor of a nearby room (II) was assessed for
its protection requirements in future display.

Study projects included continued study of the Temple of Artemis (by F. K. Ye-
gül) inventorying of objects reexamination, by J. Magness, helped by M. L. Rautman,
of pottery and coins relevant to the date of the Late Roman Synagogue. Professor
Magness has concluded that the Synagogue was created in the 5th Century A.D. (not
in the 4th century A.D., as suggested in several Sardis Expedition Publications; an ar-
ticle on that subject is scheduled to appear in a forthcoming issue of American Journal
of Archaeology).
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Fig. 1: Sardis, general site plan. The Lydian city wall appears in heavy
black where excavated, in a pair of dashed lines where conjectu-
ral.  Excavation locations of 2003 are at no. 64 (sectors MMS and
MMS/S), no. 1 (Roman Bath-Gymnasium complex, southwest cor-
ner), and in the cemetery of the Pactolus valley (Tomb 03.1, at lo-
wer left).

Fig. 2: Recess in Lydian "early Archaic" city wall
on west side of site (sector MMS III).
Above, northeast corner of the recess;
below (with excavator, N. D. Cahill), fea-
tures that antedate the city wall, includ-
ing  sandstone remains of an unidentified
building at far right.  View looking north-
east
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Fig. 3: Silver "croeseid" coin recovered in 2002 from the recess in the Lydian
city wall, after cleaning in 2003:  obverse, left; reverse, right

Fig. 4: Ceramic ampulla from Late Roman
dump (sector MMS III).  The relief
decoration evidently shows a styli-
te saint, with devotee at left and
cross at right

Fig. 5: Chamber Tomb 03.1, plan
showing U-shaped arrang-
ment of benches in the main
chamber, skeletal remains
and some offerings



87

Fig. 6: Chamber Tomb 03.1, entrance, after
partial removal of stone and earth
blockage; view from the exterior
looking (north) into the tomb

Fig. 7: Chamber Tomb 03.1, Entrance corri-
dor or dromos, before excavation of
stone and earth blockage; view
from the chamber looking (south)

Fig. 8: Chamber Tomb 03.1.  West bench (bench C), with skeletal assem-
blage and stone aallaabbaassttrroonn; view looking west
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Fig. 9: Selection of offe-
rings from Cham-
ber Tomb 03.1:  at
left, red-figure aass--
kkooss  (decorated
with deer and
sphinx) and black-
glaze palmette-
stamped dish; at
center, four core-
formed glass ves-
sels (miniature ooii--
nnoocchhooee,,  missing
handle; aarryybbaallllooss
missing part of
one handle and
mouth; intact aarryy--
bbaallllooss  and aallaabbaass--
ttrroonn); at right, plain
ceramic lleekkyytthhooss  

Fig. 10: Intact aallaabbaassttrroonn  and aarryy--
bbaallllooss  from Tomb 03.1 (in
the hands of excavator
Gülru Evren Isınak)
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Fig. 11: Iron disk with short tang (mirror ?), from Tomb 03.1

Fig. 12: Tumbler of thin blown glass
(excavated in 1967, from  Ro-
man grave near the Gygaean
Lake), being repaired and res-
tored, with Acryloid B-72, ad-
hesive, ad tinted Japanese ri-
ce paper (by conservator P.
Artal-Isbrand)
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Fig. 13: Marble Court of the Roman Bath Gymnasium Complex:  cle-
aning  the first-storey entablature of the marble aedicular fa-
çade, with water and pressure washer.  (The upper line of text
at left preserves part of the titles and name of Emperor Geta;
the letters break off in the middle of this view, where Geta’s
name was effaced in A.D. 212

Fig. 14: Building A (Fig. 1, no. 27), north wall, after
partial infilling to replaces losses in origi-
nal (Late Roman) mortared rubble and
brick construction.  View looking south-
west



2003 YILI  ACEMHÖYÜK  KAZILARI

Aliye ÖZTAN*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izinleri ile yapılan Acemhöyük kazıları 13.08.2003-06.10 2003 tarihleri arasında sürdü-
rülmüştür1. Kazılara önceki yıllarda olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM Mü-
dürlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi maddî katkı sağlamıştır.

2003 kazıları geçen yıllarda kazılmasına başlanan, Sarıkaya ve Hatipler Sara-
yı’nın arasında kalan alanda bulunan III. kat binası çevresinde yoğunlaştırılmıştır. Bu
yeni binanın doğu ve kuzey yönlerindeki uzantılarını açığa çıkarmak amacıyla: İlkin ge-
çen yıl incelenen I ve II. katların altındaki odalar kazılmış, sonra da doğu yönünde
SA/36-37 karelerde iki yeni açmada kazılara başlanmıştır. 2003 yılında bu alanlarda,
Asur Ticaret Kolonileri Çağının I, II ve III. katları incelenmiştir.

I. Kat Yap›lar›
Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait I. kat RA-SA/33 ve SA/36-37 karelerinde ince-

lenmiştir. I. kat kentinin alt yapı sistemine ilişkin olarak 2001 yılında bulunan künk ve
teknelerle bağlantılı olduğu anlaşılan rögar ve buna bağlı iki yanı taş döşeli bir kanal
2002 yılında açığa çıkarılmıştı. RA-SA/33’teki kanalizasyon sistemi ile ilintili olan rö-
gar/taş tekne çevresinde 2003 yılında kazılar yapıldı. Dıştan dışa 2.00x1.10 m. ölçüle-
rinde olan kireçtaşı tekne, kenarları 32-28 cm. arasında değişen yüksekliklerde düzel-
tilmiş, içi ortaya doğru çukurlaşacak biçimde oyulmuştur. Üst kodunun, kemik ve sera-
mik kırıkları ile sıkıştırılmış sokakla aynı seviyede olduğu 2002 yılında saptanmıştı. Rö-
garın dışının da kabaca işlendiği ve teknenin steril bir toprak dolgu üstüne oturtulduğu
anlaşılmıştır. Kabaca yuvarlatılmış kenarlar ovale yakın diple birleşmektedir. Çevresi
küçük taşlarla desteklenerek zemine düzgün bir biçimde oturtulmuştur. Rögarın güney-
batı yönündeki dar kenarının üstünde iki basamaklı bir oyuğun bulunduğu geçen yıl
saptanmıştı. Tekne tabana doğru açıldığında, bu oyuğun hizasında, dibe yakın kısma
açılmış 20 cm. genişliğinde 15 cm. uzunluğunda bir çörten/boşaltma deliğinin varlığı
görülmüştür. Asıl tahliyenin bu çörtenle yapıldığı, üstteki oyuğun ise haznede fazla bi-
rikme olduğu takdirde aynı yönden tahliyenin sağlanması amacıyla açıldığı anlaşılmak-
tadır. Geçen yılki raporumuzda belirtildiği gibi rögardan kil teknelere aktarılan atıklar I.
kat kentinde uygun bir alana aktarılmıştır2. 

SA/36-37 karelerindeki I. kat yapıları kentin diğer alanlarında olduğu gibi bir kıs-
mı taş temelli kerpiç binalardır. Dikdörtgen plânlı, birden çok odalı binaların duvar ka-

* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN,  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Sıhhiye-Ankara/TÜR-
KİYE.

1 2003 yılı kazılarına Arkeolog Demet Kara, Gökhan Zorlu, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Engin Özer, Talip Eke, Engin
Ayaşar, Aliye Gündüzalp ve Gülçin Kara, Restoratör Ali Aşgit katılmışlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Samsun Mü-
zesi araştırmacılarından Salih Mehmet Kurudere temsil etmiştir. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma, öğrencilerime
özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.  

2 A. Öztan, “2002 Yılı Acemhöyük Kazıları" 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 1. Cilt (Ankara 2003), 231- 232.
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lınlıkları 40-50 cm. arasında değişmektedir. SA/36’da kuzey kısmı geçen yıl açılan ya-
pının güneydoğu köşesinde kalan odalar açığa çıkarılmıştır. Bunlardan kuzeydoğu-gü-
neybatı yönünde uzanan iki paralel duvar, sırt sırta iki yapıya aittir. Duvarlardan kuzey-
doğudaki RA-SA/35’teki yapıya aittir ve doğu ucunda II. kata ait bir ocağın üstüne otur-
maktadır (Resim: 1). Bu duvarla sınırlanan iki odadan doğudakinin batı duvarı boyun-
ca bir seki, güneybatı odasının güney duvarı dibinde daha küçük bir başka seki bulun-
maktadır. 

Bu yapının güneydoğusunda ona kısmen bitişik olan 2. konuta ait geniş bir me-
kân mevcuttur. Kerpiç duvarlarında sadece batı köşede taş temel kullanılmıştır. Bu
odanın kuzeybatıda korunan tabanı üstünde 10 cm. yükseklikteki platform üstünde bir
ocak yer alır. Güneybatı duvarı güneye doğru hafif eğimli olarak devam ederek SA/37
karesinin kuzeydoğu köşesindeki kısmen korunmuş bir taş döşemeye bağlanır. Bu ko-
nutun batısındaki geniş alan olasılıkla 1. evin avlusu olarak kullanılmıştır. Açmanın ba-
tı kıyısına yakın kısımdaki bir kapıdan girilen bu mekânda sadece güney uçta, bir ke-
narı asıl duvara yaklaşan L şeklinde yapılmış bir duvarla oluşturulan bölme mevcuttur. 

SA/37 karesinde I. kat, açmanın ortasına yakın bir konumda yer alan tek bir me-
kânla temsil edilmektedir. Acemhöyük’ün bu alanındaki diğer yapılar gibi kuzeydoğu-
güneybatı yönündeki bu mekânın güneybatıdaki hariç diğer duvarlarının taş temelleri
korunmuştur. Mekânın güneybatısında taş döşeli bir tabanın var olduğu güney duvarı-
na bitişik bir kısmı korunmuş taşlardan anlaşılmaktadır. Söz konusu mekânın dışında,
kuzeybatı duvarının 1 m. kuzeyinden başlayan bir başka taş döşeme de kısmen korun-
muştur. SA/37 karesindeki I. kat dolgusu içinde iki ağırşak, bir kurşun halka ve taş te-
melleri korunmuş mekândaki bir vazocuk bu katın buluntularıdır.

II. Kat Yap›lar› 
Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II. kat yapıları PA/33-34 ve SA/34-37 karelerin-

de incelenmiştir. 
PA/33 karesinde geçen yıllarda kaldırılan I. kat yapılarının altında II. katın ikinci

evresine ait ikisi küçük üç mekânlı bir konut kısmen açığa çıkarıldı. Bunun batısında ön-
ceki yıllarda kazılmış II. katın ilk evresine ait bir yapı aradan geçen zamanla büyük öl-
çüde bozulmuştu. Bu yapının temizliği sırasında odalarından birinin altında 4.50x4.50
m. ölçülerinde bir bodrumun bulunduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). PA/34 karesinde geçen
yıl açığa çıkarılmış olana benzer, III. katın 15. odasının batı duvarını büyük ölçüde tah-
rip eden bodrumda sadece bir ağırşak ve bir bardak ele geçirilmiştir. Bu mekânın doğu-
sunda RA/33’teki II. kat dolgusunda pişmiş topraktan yapılmış içine konulmuş çakıllarla
ses çıkarması sağlanmış armut biçimli bir oyuncak, çıngırak bulunmuştur.

SA/34 karesinin tamamında ve SA/35’in kuzey kısmında geçen yıl hiçbir mimarî-
ye rastlanmamış, bu kesimin âdeta betonlaşmış sert zemine sahip kısmen çanak kırıkla-
rı ve kemik parçaları ile kaplı olması nedeniyle bir meydan gibi kullanılmış olduğu anla-
şılmıştı. 2003 yılı kazılarında bu meydanın uzun süre, yani II. katın tamamında, iki evre-
de de kullanıldığı görülmüştür. Bu meydana bağlı sokak bir yandan SA/33’ün kuzeyine,
diğer yandan SA 35’in güney-güneybatısına doğru eğimli olarak alçalarak devam etmek-
tedir. Bu sokak aynı kısımlardaki III. kat yapısını birçok yerde tahrip ederek onun enkazı
üstüne oturmaktadır. Bu zeminde II b evresi ile paralellik gösteren dolguda bir testicik, ke-
mikten yapılmış sekiz adet sap, bir hayvan figürini ve altı ağırşak ele geçirilmiştir.

Geçen yıl SA/35 karesinin güney ucunda küçük bir kısmı açılan II katın geç ev-
resine ait yapının bir mekânının SA/36 karesindeki güney yarısı açılmıştır. Bu büyük
odanın güney köşesinde bir ocak bulunmaktadır. Bunun doğusunda yer alan, bir köşe-
si saptanmış ikinci oda da hemen hemen aynı büyüklüktedir. İkinci odanın batı duvarı-
na bitişik küçük bir seki ve güney duvarı ile seki arasında dik konmuş bir kerpiçlerle ya-
pılmış iki bölme bulunmaktadır. Güneye doğru eğimli olan SA/37 karesinde II. kat yapı-
larının çoğunluğu III. kat yangın enkazına oturmaktadır (Resim: 3 üstte). II. kata ait gü-
neyde yer alan bir başka konut parçalar halinde kalabilen duvarları ile belirlenebilmiş-
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tir. Bunlar içinde, II. katın ilk evresinde geniş bir mekân ya da avlu olarak kullanılmış
iken daha sonra bazı bölmelerle işlevinde değişiklik yapılmış kısımlar yer almaktadır.
Şimdilik belirlenebilen değişiklikler SA/36 karesinin güneydoğu köşesindeki duvarın do-
ğu köşesine SA/37 içine giren kısma yapılmış bir silo(?), bunun hemen güneyindeki kü-
çük mekânın çeyrek daire şeklinde yapılmış bir ara duvarı ile silo/depo’ya dönüştürül-
mesidir (Resim: 3 altta). SA/36 karesinin güneybatı köşesine yakın durumda korunmuş
duvar parçası, değişiklikler yapılmış bu büyük mekânın/avlunun kuzeybatı ucuna ait ol-
malıdır. Bunun kuzeybatısındaki II. katın ilk evresine ait sıkıştırılmış toprak tabanlı me-
kânda üst katlara ait üç çöp çukuru vardır. Bunların batısındaki kısmen açılmış iki oda
da aynı kata aittir. SA/36 karesindeki geç evreye ait II a yapılarında altı ağırşak ve iki
fincancık ele geçirilmiştir. Aynı alanda alttaki II b evresinin buluntuları üç fincan, biri de-
rin iki çanak, bir minyatür ocak/andron, bir kemik biz, Eski Tunç Çağı geleneğini sürdü-
ren pişmiş topraktan bir damga mühür, bir çaydanlık (Resim: 4), altı ağırşak, kurşun-
dan on dokuz halka ve parçası ile birer orak ve balta parçasıdır. Çöp çukurlarında bu-
lunan kap parçaları içinde sadece birinde tamamlanabilen bir çaydanlık mevcuttur.

SA/37 karesinin güneyinde ise biri açmanın ortasına yakın kısımda tek, diğeri
güneydoğu köşesine yakın kısımda birbirine bitişik iki mekândan oluşan yapılar mev-
cuttur. Bir ağırşak ile iki çanak bu kesimdeki II. kat buluntularıdır. 

II. kata ait bir başka yapının izleri SA/34-35 arasında kalan kısımda III. katın yan-
mış binasının enkazı içinde yer almaktadır. Bu kısımdaki II. kat meydanının uzantıları
kaldırıldıktan sonra bir mimarîye bağlı olmadan, çok sayıda küçük maden (tunç?) ka-
lıntısı dağınık olarak ele geçirildi. Bunlar arasında oksitlenmiş, ancak tam durumda bir
orak, bir orak parçası ile üstünde dört perçini korunmuş bir kılıcın kabza kısmına ait
parça (Resim: 5) ve kurşundan iki halka yer alır. Taştan yapılmış bir topuz başı, akik-
ten bir boncuk tanesi, pişmiş topraktan üç çanak, iki fincan, iki vazo, süzgeç ya da bas-
kı yapmak amacıyla kullanılan bir eşya, beş ağırşak diğer buluntulardır. SA/34’te tunç-
tan iki matkap ucu, çok okside olmuş üç iğne parçası ve her iki karede içlerinde maden
artıkları da korunmuş en az dört pota parçalar halinde ele geçirildi. Bu kalıntılarla bir-
likte yumurta büyüklüğünde çok sayıda tüf parçası dağınık olarak bulundu. Bir maden-
ci atölyesine ait olması gereken bu kalıntılarla ilgili tek mimarî açmanın doğu kenarına
yakın kısımda III. kat içine oturmuş, sadece batı köşesi ve bu köşeyi oluşturan
3.50x3.80 m. bölümü açılabilen mekândır. Aynı kısımda III. katın 18 numaralı odası yer
almaktadır. III. kata ait bu büyük yanmış binanın 17-18. odalarının ortak duvarı yangın
sonrasında güney köşesinden itibaren ortasına yakın kısma kadar yıkılmış olmalı ki 18.
odayı da atölyesine katan madenci ustası tarafından kullanılabilir hâle getirilmek için
tamir edilmiştir. Kazıda 18. odanın doğu duvarında saptanan yanmamış kerpiçler de bu
tamirin izleridir( Resim: 6). Yangından hemen sonra kullanıldığı anlaşılan bu atölye bir
süre sonra terk edilerek yerine II. katın sokağı yapılmıştır.

III. kat yangınından hemen sonra onun enkazı daha açıkta iken üstüne bazı ya-
pıların yapıldığı, bazen de III. kat binasının bir odasını kısmen tamir ederek kullanıldı-
ğı görülmektedir. Bu yapıları kullananların III. kat yangınından kurtulanlar olduklarını
anlaşılmaktadır. Acemhöyük’te saraylar arasında kalan alandaki III. kata ait yanmış bi-
nanın bazı odalarının kısmen onarılarak II. katın hemen başında kullanıldığı daha ön-
ce de belgelenmişti. Bunlardan biri 2000 yılında açığa çıkarılan III. kat binasının 6. oda-
sı içine oturmuş II. kata ait bir konuttur3. Aynı yapının 12. odasında yer alan bir başka
madenci evi/atölyesi 2001-2002 yıllarında incelenmişti. Burada sözü edilen ise 2. nin
yaklaşık 20 m. doğusundadır. Bütün bunlar Acemhöyük’ün II. katı başlarında madenci-
lerin bu çevrede birbirine yakın yerlerde, aynı mahallede faaliyet gösterdiklerini kanıt-
lamaktadır. Öte yandan bu alanın kuzeyinde 1981 yılında Prof. Dr. Nimet Özgüç tara-
fından kazılan, kuyumcu atölyesi olarak nitelendirilen yapı4 ve 1994 yılında Hatipler Sa-
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iner Michael Boehmer, Mains (1995), 513- 514.



rayı’nın doğusunda yaptığımız sondajda kısmen açılan atölye III. kat zamanında da
madencilerin aynı çevrede bulunduklarının izleridir. 

III. Kat Yap›s›
Bu alanda kazıların sürdürülmesinin asıl nedeni, III. kata ait yanmış binanın ku-

zey ve doğu yönündeki uzantılarının açığa çıkarılarak yapının plânının öğrenilmesi idi.
Bu amaçla genişletilen kazı alanlarında söz konusu yapının bir bölümü daha açığa çı-
karılmış, bazı kısımları detaylı olarak incelenebilmiştir. 

11. Oda: 2001 ve 2002 yıllarında kazılan, 12x12 m. ölçüleri ile III. kat yapısının
bugün için en büyük odası olan bu mekânda kuzeydoğu köşede 10. oda ile ortak du-
varındaki yığıntı temizlenmiştir. Bu kısımda 10 ve 11 numaralı odaların bağlantısını
sağlayan bir kapının varlığı anlaşıldı. 1.80 m. genişlikteki kapı yeri, yapıdaki diğer ka-
pılarda olduğu gibi düzgünce sıvanmıştır. Eşik kısmı her iki odanın taban seviyesinin
biraz altındadır. 11. odanın bir başka kapısının da kuzeybatı köşede olduğu anlaşılmış-
tır. Bu kısımda L biçimli bir açıklık kapı olarak bırakılmıştır. Bu kapı, bir taraftan 14. oda
ile bağlantılı iken, diğer taraftan 15. oda ve koridora geçişi sağlamaktadır (Resim: 7).

15. Oda: 14. odanın kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır. Bu odanın batı duvarı
yukarıda belirtildiği gibi II. kata ait yapının bodrumu tarafından tahrip edilmiştir. Ancak ta-
bana yakın kısımda korunan izleri ile odanın büyüklüğü belirlenebilmiştir. Diğer odalar
gibi sıkıştırılmış toprak tabanı üstünde, doğusundaki 16. odaya yakın kısımda tavana ait
yanmış ağaç kalıntıları korunmuştur. 11. odanın kuzeydoğusundaki koridorla da doğru-
dan bağlantılı bu odanın 16. odaya da bir kapı ile bağlandığı geçen yıl belirlenmişti.

Koridor: Geçen yıl içi tamamen boşaltılamayan koridor bu yıl temizlenmiştir. Ta-
banı, çevresindeki 11, 15-17. odalarla aynı seviyededir. Duvarları düzgün bir biçimde
sıvanmıştır (Resim: 6-7). Koridorun tabanı üstünde sadece tamamlanabilen bir çanak
ve bir ağırşak bulunmuştur. Yapıldığı dönemde koridorun doğu ucu da açık olmalıdır.
Ancak bu kısmın daha sonra kapatıldığı, doğusundaki 18. odaya bakan yüzünün iki kat
sıvandığı anlaşılmaktadır. Kapanan kısım ve onunla birlikte tekrar sıvanan 17. odanın
kuzeydoğu köşesine kadar uzanan yerde, duvar üstünde bazı baskıların mevcut oldu-
ğu görülmüştür (Resim: 8). Baskılar, sıva henüz yaşken 8.5 cm. çapında bir damga
mühürle çeşitli kereler basılarak yapılmıştır. Tam ve kısmen korunmuş 36 baskıdaki be-
zek sekiz yapraklı bir rozettir. Bu bulgu Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu’da ve
bu dönemde sıkı ilişkide oldukları Mezopotamya ve Suriye’deki yerleşimlerden tam pa-
raleli bilinmeyen bir özelliği ortaya koymuştur. 

Acemhöyük’te III. kata ait Sarıkaya Sarayı’nda ele geçirilen kral ve kraliyet aile-
sine ait mühür baskıları yakın ilişkide olduğu ülkeleri göstermiştir. Bunlar arasında Kar-
kamış kralı Aplahanda, Mari ve Ursu kralı Yahdun-lim’in kızı da bulunmaktadır. Alalah
VII. kat sarayı ile Yahdun-lim ve Zimrilim’in oturduğu Mari saraylarının duvar resimleri
ile bezendiği bilinmektedir. Bu dönemin bir başka kenti olan Karana’da bu krallarla çağ-
daş zamana tarihlenen mabedin üç cephesi ise kilden yüksek kabartma olarak yapıl-
mış palmiye ve başaklarla bezenmiştir5. Bu örnekler bize Asur Ticaret Kolonileri ile çağ-
daş zamanda saray veya mabet gibi yapıların iç ya da dışlarının resim ve kabartmalar-
la bezeli olduğunu göstermektedir. Acemhöyük’ün bu yapısındaki baskılar da onlara
benzer, yerli anlayışta yapılmış bezekler olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan baskıla-
rın bir mühürle yapılmış olması, mühür işlevine uygun bir amaca yönelik olabilecekle-
rini de düşündürür. Rastlantı olabileceği gibi baskı için seçilen bu motifin de Koloni Ça-
ğını takip eden dönemde Eski Hitit kralları tarafından kullanılmış olan Tabarna mühür-
lerinin hemen hepsinde merkezde yer alanla aynı olması dikkat çekicidir. 

Öte yandan duvar sıvası üstüne yapılmış baskıların olduğu tek örnek Malatya
Arslantepe’de Geç Kalkolitik Çağa tarihlenen B tapınağında mevcuttur. Tapınağı süs-
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leyen duvar resimleri üstünde konsantrik eşkenar dörtgen biçimli baskılar yer almakta-
dır6. Aradaki zaman boşluğuna rağmen Arslantepe ve Acemhöyük örnekleri henüz bil-
mediğimiz bir amaca yönelik olarak duvarlara baskı yapma, Anadolu düşüncesinin
ürünleri olarak görünmektedir.

10. Oda: Yapının avlusu olduğunu sandığımız ve kısa L biçimli bir plâna sahip
mekânın kuzeydoğu duvarı 2003 yılında saptanabilmiştir. 11. odanın kuzeydoğu duva-
rı hizasında yapılmış bir yarım duvarla kapanan doğu kesimi üst katların fazlaca tahri-
bine uğramıştır. Bu yarım duvar, mekânın uzunluğunun 15 m. genişliğinin 10 m. oldu-
ğunu göstermektedir. 10. odanın 11. odayla bağlantısını sağlayan kapının önünde ve
bu yarım duvarın doğusunda, taban üstünde dağınık olarak yanmış ağaç kalıntıları ele
geçirilmiştir. Bu ağaçların arasında kemikten bir sap ve bir çanak ile yarım duvarın di-
binde altından bir takı parçası 10. mekânın önceki yıllardaki envanterine katılmıştır.

17. Oda: Koridorun kuzeydoğu köşesinde yer alan ve 2002 yılında kazılmış olan
bu odanın tabanı üstündeki yanmış ağaçlar kaldırılmıştır (Resim: 7). Ağaçların altında
kalmış bir ağırşak, bir fincan ve dört çanak odanın envanterine eklenmiştir.

18. Oda: 10. odayı kapatan yarım duvarın kuzeyindeki mekân 18. oda olarak ad-
landırılmıştır. Bir köşesinde yukarıda sözü edilen baskıların yer aldığı bu oda kuzey
yönde 17. odanın hizasındaki bir başka yarım duvarla sınırlanmıştır. Odanın doğu ke-
narında II. katın madenci atölyesi yer almaktadır. Bu kısımdaki uzantılar gelecek yıllar-
da incelenecektir. Odanın ortasına yakın kısımda yanmış ağaçlar yer yer korunmuştur
(Resim: 7). Ağaçların arasında kare kesitli altından iki çubuk, 10 tane ağırşak, bir ça-
nak ve bir fincan ele geçirilmiştir. 

19. Oda: 18. odanın kuzeydoğusundaki alandır. Henüz sınırları belli olmayan bu
kesimde yapılan kazılarda, yaklaşık 8 metrelik bir alana dağılmış durumda birçok kap
parçası ve çok sayıda yumuşakça kabuğuna rastlanmıştır. Bir kısmı 18. odanın kuze-
yini kapatan yarım duvar içine kadar dağılmış kapların arasında ve üstünde parçalar
hâlinde yanmış ağaç kalıntıları ele geçirilmiştir. Ağaçların kaldırılmasından sonra onla-
rın altında da çok sayıda parçanın var olduğu anlaşılmıştır (Resim: 9). Kalıntılar, yapı-
nın bu yönünde olasılıkla bir mutfak/servis odasının varlığına işaret etmektedir. Ele
geçirilen büyük kısmı Acemhöyük’te saraylar ve onların dışındaki hemen her yapıda
sıkça rastlanan kapak olarak da kullanıldıklarını bildiğimiz basit çanaklardır. Geçirdik-
leri yangın nedeniyle küçük parçalara ayrılmış kaplardan, belirlenebilen diplere göre en
az 187 tanesi çanaktır. Bu yıl tamamlanabilen 23 çanaktan bir kısmı iç içe istiflenmiş-
tir. Bir kısmının içinde hayvan kemiklerinin parçaları vardır. Bir kısmının içinde ve çev-
resine dağılmış durumda yumuşakça kabukları ele geçirilmiştir. Bu kısımdan toplanan
692 tane yumuşakça kabuğu (Resim: 10) MTA Genel Müdürlüğü’nde Dr. Yeşim İsla-
moğlu tarafından incelenmektedir. İlk belirlemeler bu ürünlerin tamamının denizel oldu-
ğunu göstermiştir. 

Toplanan parçalar arasında 48 tane çaydanlık emziği odada en az bu sayıda
çaydanlığın varlığını gösterir. Bu grubun altında tabana gömülmüş durumda yan yana
üç iri kap bulunmuştur (Resim: 11). Bunlardan 18. odanın duvarına yakın olan ilki bo-
ya bezekli bir vazodur. İçine kemikten bir sap konmuştur. Hemen yanındaki ikincisi çift
kulplu bir çömlektir. Bunun kuzey kenarına gömülmüş iri vazo, bezekleri ile bugüne ka-
dar Asur Ticaret Kolonileri Çağında tanınmayan bir tipi yansıtmaktadır. Hafif dışa taşık
ağız kenarı yıpranmış olan vazonun boynu yatay dört kabartma bantla bezelidir. Omuz
üstündeki beşinci bant verev çentiklerle bezenmiştir. Bundan çıkan altı paralel çizgiden
oluşan zikzak ve dik çizgi bezekler kabın gövdesi üstüne yayılmaktadır. Karın genişliği
altına bağlanmış dört dik kulpunun üstü makara şeklinde kabartmalarla bezelidir. Aynı
odada ele geçirilen eserler arasındaki bir çanak diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir.
Çok ince cidarlı çanağın içi ve dışı pembemsi kırmızı astarlı ve parlak perdahlıdır.
Omuzu üstünde kabartma olarak yapılmış ve küçük çentiklerle bezenmiş W şeklinde
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bir bezek yer almaktadır (Resim: 13). Alçak halka dibi de aynı şekilde küçük çentikler-
le bezenmiştir. Bu odanın diğer buluntuları bir tabak, biri kulplu iki kâse, iki fincan, bir
çift kulplu bardak, bir huni, iki fırça, iki kemik sap, altı ağırşak ve bir silindir mühürdür
(Resim 12). Taştan yapılmış silindir mühre Eski Anadolu stilinde bir mücadele sahnesi
işlenmiştir. Dik kalkmış bir hayvanla mücadele eden iki kahraman ve bunlardan solda-
kinin arkasında onlara doğru ilerleyen üçüncü figür yer alır.

III. katın bu binasına ait doğu yönündeki bir parça SA/37 karesinde açığa çıka-
rılmıştır. RA/36-37 karelerinde II. kat binalarının hemen altındaki III. katın bu yapısına
ait önceki yıllarda açılan 7 numaralı odanın devamı kazılmıştır. Bu kısımda, bir ge-
çit/koridor olarak nitelendirilen 7. oda kuzeydoğuya doğru devam ettikten sonra güne-
ye doğru dönmektedir. Bu mekânın güneybatısındaki kısmın da SA/37’ye doğru devam
ettiği, bunların arasında kalan yaklaşık 5x5 m. ölçülerinde bir başka mekânın var oldu-
ğu anlaşılmıştır. 7. odanın güneydeki yine koridor karakterli kısımla bağlantısı, bu iç
odanın doğu köşesindeki bir çıkıntı ve bunun karşısına gelen 3. odanın doğu duvarı üs-
tüne yapılmış bir diğer çıkıntı arasındaki kapı yeri ile sağlanmıştır. 7. odanın devamın-
da güneydoğuya dönen kısmın ucunda da benzer bir giriş vardır. Ortadaki iç odanın gi-
rişi ise güneydoğu yönündeki duvarın ortasındadır. Bu odanın kuzey ve doğu köşele-
rinde birer seki bulunmaktadır.

SONUÇ
2003 yılı kazılarının Asur Ticaret Kolonileri Çağına getirdiği yenilikler ve en

önemli sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz: 
I. katta geçen yıl saptanan kentin altyapı tesislerine ait bir kanalla bağlantılı rö-

gar Eski Anadolu’nun en eski buluntusudur. Günümüzde de dirsek yapan her alanda
mutlaka yapılması gereken bu sistemin ilk uygulaması olan taş tekne sağlamlaştırılıp
onarıldıktan sonra Aksaray Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Aynı dönemin erken evresi olan III. katın Sarıkaya ve Hatipler Sarayı arasında-
ki bu yeni binasının farklı özelliklere sahip olduğu geçen yıl belirtilmişti. Bunlara geçen
yıl katılanlar şunlardır:

1. En önemli özellik bir duvarda saptanan baskı izleridir. Bu baskılar kazılarda
ele geçirilen büyük boy mühürlerin kullanım yerlerine bir yenisini eklemektedir. 

2. Bu yıl elde edilen bir başka sonuç Koloni Çağı insanlarının beslenme alışkan-
lıklarına yöneliktir. Ele geçirilen 700’e yakın yumuşakça kabuğu diğer hayvansal ürün-
ler yanında su ürünlerinin de yoğun tüketildiğinin göstermektedir. 

3. Önceki yıllarda Koloni Çağına ait değişik kap biçimlerinin varlığını gördüğü-
müz bu yapı 2003 yılı kazılarında iki yenilik daha sunmuştur. Bunlardan biri çok ince ci-
darlı bir çanaktır. Omuzu üstünde Hitit Hava Tanrısı’nın simgesi olan W işareti’ni taşı-
yan bu kabın Acemhöyük’teki paralelleri, bugün maalesef Yeşilova Beldesi evlerinin al-
tında kalmış, Aşağı Şehir’de ele geçirilen kaplardır. Diğer yenilik Aşağı Şehrin bu kap-
ları gibi çizilerek yapılmış bezeklere sahip iri vazoda karşımıza çıkmaktadır. Dört kulp-
lu bu kabın kulpları üstüne yapılmış makara biçimli kabartmalara Koloni Çağında ilk
kez rastlanmaktadır.

2003 yılı kazılarında ele geçirilen 140 adet envanter edilmiş ve 28 adet etütlük
eser Aksaray Müzesi’ne teslim edilmiştir. Acemhöyük’te sürdürülecek kazılarla bu yapı
ve çağdaşlarının incelenmesine devam edilecektir.
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Resim 1: I. ve II. kat yapıları

Resim 2: III. kat yanmış binasının içine yapılmış II. kat bodrumları
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Resim 3: II. katın erken ve geç dönem yapıları

Resim 4: II. kat pişmiş toprak
buluntularından bir
grup

Resim 5: II. kat madenî
eserlerinden
örnekler
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Resim 6: III. kat yanmış binası ve II. kat zamanında maden atölyesi olarak kullanılan oda

Resim 7: III. kat yanmış binasının 16-18. oda-
ları ve koridor
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Resim 8: Koridorun kapatılan doğu duvarı arkasında 18. oda içindeki baskılar

Resim 9: 19. odada bulunan çaydanlık, çanak ve yumuşakça kabukları



101

Resim 10: 19. odada bulunmuş olan yumuşakça kabukları

Resim 11: 19. odanın tabanına gömülmüş kaplar
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Resim 12: 19. odada bulunmuş olan ince cidarlı çanak

Resim 12: 19. odanın çanak çömleklerinden bir grup



2003  YILI  KÖŞK  HÖYÜK  KAZILARI

Aliye ÖZTAN*
Süleyman ÖZKAN

C. Merih EREK
Erol FAYDALI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izinleri ile Niğde Müzesi Müdürlüğü’nün denetiminde yapılan Köşk Höyük kazılarına 23
Haziran-20 Ağustos 2003 tarihlerinde devam edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
kısıtlı olanakları ile yapılan kazılara 2003 yılında önemli bir destek Ankara Üniversitesi
tarafından sağlanmıştır1. Kazılara Ankara, Ege, Mustafa Kemal ve Hacettepe Üniver-
sitelerin arkeolog ve antropologları ile arkeoloji öğrencileri katılmıştır2. 2003 yılı kazıla-
rı höyükte üç alanda sürdürülmüştür. 

1. Do¤u Yamaçtaki Sondajlar
Höyüğün doğu yönündeki sınırını belirlemek amacı ile bu yöndeki terasta K-L/

10 karelerinde 5x2 m.lik üç sondaj açılmış, üçünde de ana kayaya kadar ulaşılmıştır.
Erozyonla çok aşınmış olmasına karşın, açmalarda 50-80 cm. arasında değişen dol-
gularda höyüğün I. katı ile çağdaş yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Açmaların küçüklüğü
nedeniyle tam bir plân elde edilememiştir. Bu alanlarda I. kat yapılarına ait tabanlar üs-
tünde çoğunluğu siyah, gri, bir kısmı kırmızı astarlı, perdahlı kaplara ait parçalar ele
geçirilmiştir. K/10 plân karedeki iki açmada da I. kat yapıları doğrudan ana kaya üstü-
ne oturmaktadır. Sondajlardan elde edilen sonuçlardan biri höyüğün sanılandan daha
geniş bir alana yayıldığının belirlenmesidir. Bir diğer sonuç yerleşimin ilk zamanlarda

* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana-
bilim Dalı, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Doç.Dr. Süleyman ÖZKAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir/TÜR-
KİYE.
Yrd. Doç. Dr. C. Merih EREK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,  Prehistorya
Anabilim Dalı Hatay/TÜRKİYE.
Erol FAYDALI, Müze Müdürü, Niğde/TÜRKİYE.

1 2003 yılı kazıları Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.(Proje No:
2002-09.01.0011).    

2 Niğde Müzesi Müdürü Erol Faydalı başkanlığında yapılan kazılara yazarlardan başka Hacettepe Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi, Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Özbek, aynı bölümden Ar. Gör. Dr. Dilek Erdal, Dr. Hatçe Bal-
tacıoğlu, arkeologlar Lâle Pancar, Aylin Berkcan, Gökhan Zorlu, DTCF Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı öğrencilerinden Engin Özer, Talip Eke, Engin Ayaşar, Ünsal Eriş, Evin Demirtaş, MKÜ Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencilerinden Güven Kaçmaz, Umut Zoroğlu, Gülçin Kara, Hümeyra Saral, Ayfer Erdoğan,
AÜ. Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon-Konservasyon Programı öğrencilerinden Betül Cander, Binnur Tan,
Banu Yılmaz katılmışlardır. Kazılara emek veren bütün meslektaş ve öğrencilerimize, hemen her gün kazıyı ziyaret
ederek bizlere güç veren ve kimi sorunlara çözüm getiren Bor Kaymakamı Sayın Süleyman Deniz’e,  bazı ihtiyaçla-
rın karşılanmasında desteklerini gördüğümüz  Kemerhisar Jandarma Karakolu Komutanı  Astsubay Başçavuş İsmail
Kara’ya, Bor Şeker Fabrikası Müdürü Sayın Mehmet Uygun’a, Bahçeli Belediye Başkanı Sayın Ali Güler’e ve Bahçe-
li Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Sayı Salih Yaşar ile okul çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.    
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su kaynağına yakın olan batı yönünde yoğunlaştığı, daha sonraki dönemlerde, I. kat
zamanında doğudaki bu elverişli alana doğru genişlediğinin anlaşılmasıdır.

2. I-J/ 12-13 Karelerindeki Kaz›lar
Kazıların höyüğün güneydeki bu alana kaydırılmasının nedeni, önceki yıl kazı-

lan I. katın büyük yapısı üstüne oturmuş geniş duvarın ait olduğu binayı açmak ve dev-
rini saptamak, ayrıca kuzeydeki geniş kazı alanı ile Prof.Dr. Uğur Silistreli tarafından
kazılan "Roma Açması" olarak adlandırılan alanı birleştirmekti. Aynı zamanda höyüğün
en yüksek noktası olan bu kısımdaki kazılar höyük stratigrafisinin tam olarak belirlen-
mesine katkı sağlamıştır. Bu kazılar, yerleşimin Erken Kalkolitik Çağda terk edilmesin-
den sonra aralıklarla yeniden iskân edildiği iki farklı kültür dönemi hakkında bilgi ver-
miştir. Bu alandaki tabakalaşma şimdilik şu şekildedir:

1. Bizans
2. Roma
3. Erken Kalkolitik 

Bizans Yap›s›
J/ 13 karesinin tamamına yakınını kaplayan, şimdilik tek mekânlı gibi görünen

kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir yapıdır. Taş duvarları 60 cm. genişlikte olup
içten çamur harçla balık kılçığı şeklinde örülmüştür. Aralara konan bazı iri taşlar bu dü-
zeni bozsa da, genelde bütün duvarlarda aynı sistem uygulanmıştır (Resim: 1; Çizim:
1). Duvarların dış yüzü kabaca, âdeta taşların üst üste yığılması ile yapılmıştır. Geniş-
liği 7 m.dir. Açma dışında kalan güneydoğu duvarı saptanamadığından, uzunluğu be-
lirlenememiştir. Doğu duvarının açma kenarına girdiği kısma yakın dik olarak konmuş
iri bir blok kapı sövesi olarak kullanılmış olmalıdır. Üstünde dikdörtgen şeklinde biri bü-
yük diğeri küçük iki niş olan Geç Roma Devrine ait bu mimarî parça, yapıda ikinci kez
kullanılmıştır. Yapının içindeki dolguda herhangi bir buluntuya rastlanmamış olması, ta-
rihi konusunda kesin bir yargıyı olanaksız kılmaktadır. Ancak yapının, hemen altındaki
Roma Çağına ait büyük binanın bir kısmını tahrip ederek onun içine oturması, Roma
Çağından sonra yapıldığını göstermektedir (Çizim: 1). Yapıda ikinci kez kullanılan mi-
marî parça ve höyük eteğinde açığa çıkarılan Bizans Devri taş sanduka mezarları göz
önüne alındığında, Köşk Höyük’ün bu en geç yapısının Bizans Devrine ait olduğu an-
laşılmaktadır.

Roma Dönemi Yap›s›
Geçen yıl, I-J/ 11-12 plân karesini kaplayan Erken Kalkolitik Çağa ait büyük evin

güney duvarı üstüne oturan geniş bir duvarın varlığı anlaşılmıştı. Öte yandan Prof. Dr.
U. Silistreli tarafından kazılan I-J/ 14 plân karelerini kaplayan kalın duvarlı bir yapının
varlığı bilinmekte idi. 2003 yılında I-J/ 12-13 plân karelerinde yapılan kazılar bu duvar-
ların aynı yapıya ait olduğunu ortaya koymuştur. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
uzanan bu yapı şimdiden 25x15 m. ölçülerine ulaşmıştır (Çizim: 2). Bu büyük binanın
130-160 cm. arasında değişen kalınlıklardaki taş temelleri 260 cm. yükseklikte korun-
muştur. Duvarların her iki yüzü bazıları düzgün kesilmiş iri taşlardan çamur harçla örül-
müştür. Araları daha küçük taş ve molozla doldurulmuştur. Duvarların üstünün kerpiç
olarak devam ettiği taş temel üstündeki korunmuş tek sıradan anlaşılmaktadır (Resim:
2). Kerpiç duvar, taş temele göre daha dar olup her iki taraftan yaklaşık olarak onar
santim içeriden örülmüştür. Yapıda 35x35x16 cm. ölçülerinde kerpiç kullanılmıştır. 

Bina şimdilik, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir koridorun, kuzeyinde
sıralanan, batı ucundaki küçük diğerleri daha büyük bir dizi oda ile bu koridorun güne-
yinde yer alan daha büyük mekânlardan oluşmaktadır. Kuzey duvarının batı ucu daha
sonraki bir dönemde sökülmüştür. Bütün duvarlar birbirine dik açı ile bağlanmaktadır.
Ele geçirilen duvarlar ve belirlenen temel izleri yapının bu kesimde 11 odasının var ol-
duğunu göstermektedir (Çizim: 1). Koridorun kuzeyinde yer alan ve eğimli araziye otu-
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ran mekânlarda taban ve kapı yeri saptanamamıştır. Bu nedenle, en azından kuzeyde-
ki mekânların yapının bodrumuna ait olması gerekmektedir. 

Yapının enkazında az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Bunlar arasında
çatı kiremitleri, döşeme tuğlaları, birkaç terra sigillata parçası, kırmızı renkte yapılmış
konsantrik daire bezekli bir çanak parçası, siyah glazürlü yassı bir tabak parçası ile Niğ-
de yöresinden tanıdığımız ve Helenistik Dönem içine kadar yapımları sürdürülen geç
Demir Çağı kap parçaları bulunmaktadır. Bu parçalar yapının M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren
Roma Çapına kadar uzanan geniş bir zaman diliminde kullanıldığını göstermektedir.

Erken Kalkolitik Dönem 
I-J/ 12-13 plân karelerinde geç dönem yapıları kısmen kaldırıldıktan sonra höyü-

ğün güney yönünde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Erken Kalkolitik Çağa ait
ev sırasının batısındaki I. evin tamamı ve V. ev açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 3). 

I. Ev: Geçen yıl bir kısmı kazılabilen3 I. evin tamamı açığa çıkarılmıştır. Çoğu
komşusu gibi bu ev de iki evrelidir. Bina ilk yapıldığında yaklaşık 6x 9.75 m. ölçülerin-
de düzensiz dikdörtgen biçimlidir. Kuzeybatısından geçen yola açılan kapısı 1 m. ge-
nişliğindedir. Kapının dışında sokak üstüne yapılmış 1.40 m. çapındaki silolardan batı-
daki doğrudan evin dış duvarına, batıdaki ise bir yandan da II. evin çıkıntı yapan duva-
rına dayanmıştır. Sokaktan bir basamakla girilen evin tabanı üstünde, girişin hemen ku-
zeydoğusunda 1.60 m. çapında bir fırın bulunmaktadır. Aynı konumda kuzeybatı köşe-
de yarım daireye yakın bir biçimde kilden yapılmış bir depo yer almaktadır. Uzun yan
duvarları eğridir. Bunlardan güneydoğu duvarı, arka duvara bağlanan köşeye yakın kı-
sımda bir dirsek yaparak içe dönmektedir. Bu kıvrımın nedeni bitişiğindeki V. evin gü-
neydoğu köşesindeki açıklığın sağlanması içindir. Bu ev de yerleşimin tamamını kap-
layan yangından sonra I a evresinde küçük ölçekte yeniden inşa edilmiştir (Çizim: 2). 

I. evin I a evresi, geç devir yapısının temelleri altında kaldığından çok az bir yük-
seklikte korunmuştur. Aynı sokağa bakan I a evinin dış duvarı, I b evinin dış duvarın-
dan 2,5 m. daha içeridedir. Kapı yeri yine aynı yönde olup 80 cm. lik bir açıklık hâline
getirilmiştir (Resim: 4). Tabanı ilk evreden 20 cm. daha yukarıda olan ev aynı genişlik-
te kullanılmış, uzunluğu batıda 6.75 m., doğuda 6.25 m. olacak şekilde düzensiz bir
şekle dönüştürülmüştür. Bu evrede de evin içine kuzeydoğu duvarına bitişik bir ocak
yapılmıştır. Odanın ortasında, girişin tam karşısında tabandan biraz yükseltilmiş bir
ateş yeri, bunun hemen doğusunda ve evin güney köşesinde kenarları kille sıvanarak
oluşturulmuş iki kap koyma yeri bulunmaktadır. Evin güney köşesindeki kıvrıma yakın
bir yerden başlayan, oda içine doğru genişleyen eğri bir duvar odayı dipteki depodan
ayırmaktadır. 10 cm. kalınlıktaki bu eğri ve özensiz duvar küçük taşlardan iki yüzü sı-
vanarak yapılmıştır. Deponun girişi doğu duvarına yakın kısımdaki küçük açıklıktır (Çi-
zim: 2). Bu evde parçalar halinde ele geçirilen seramiklerin tamamı tek renkli, siyah,
kahverengi astarlı, parlak perdahlı I. kat kaplarına aittir. I a tabanı üstünde bulunmuş
kemikten iki bız ve bir iğne; bu evrenin çöp çukurunda kemikten iki biz, birer iğne, kir-
men kanadı ve yüzük; I b evresi tabanı üstünde kemikten yedi adet biz, iki adet kaşık,
taştan yassı bir balta ve pişmiş toprak hayvan figürini diğer buluntularıdır. 

V. Ev: I. evin batısında aynı hizadaki bu evin üstüne geç devre ait büyük yapı-
nın taş temelleri açıldığından kısmen tahribata uğramıştır. En geniş yerlerine göre
9x7.25 m. ölçülerinde düzensiz dikdörtgen plânlı evin komşularından farkı, birden faz-
la kapısının olması ve üç evreli olmasıdır. Batı duvarının bir kısmı 2.77 m. yükseklikte
korunmuştur. Evin ilk yapıldığı dönemde (c evresi), kuzeyden geçen sokağa açılan, ku-
zeybatı yönünde 1.20 m. genişliğinde bir ana kapısı bulunmaktadır. Kapı bu kullanım
sırasında 40 cm. kadar daraltılmış, daha sonraki bir safhada da tamamen taşla örüle-
rek kapatılmıştır (Resim: 5). Bu evrede, evin bir başka kapısının kuzeydoğu köşede ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bu 2. kapı I. evle ortak duvarı biraz bükülerek oluşturulmuştur.
50 cm.lik bu açıklık evin bütün evreleri boyunca kullanılmıştır. I c evresinde komşula-
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rında olduğu gibi evin ortasında bir ateş yeri ve içte, girişin kuzeyinde bir ocak bulun-
maktadır (Çizim: 2). Batı duvarının yüksek korunmuş kısmında, tabandan 2.36 m. yu-
karıda bir kabartmanın izine rastlanmıştır. Neyi ifade ettiği tam olarak anlaşılamayan,
kille şekillendirilmiş kitle duvardan 5 cm. yükseltilmiştir. Bu kitlenin alt tarafından çıkan
yanlara doğru açılan iki uzantıdan sağdakinin küçük bir parçası korunmuştur (Resim:
6). Bu yumru ve çıkıntılar evin daha sonraki kullanımları sırasında duvarla birlikte çe-
şitli kereler sıvanmış bu nedenle de özelliğini yitirmiştir. İyi açıklanamasa da bu bulgu,
Neolitik Dönemde Çatalhöyük’ten tanınan duvarları kabartmalarla bezeme âdetinin
Köşk Höyük’te yaşamaya devam etmesi bakımından önemlidir. 

Evin I b evresinde kuzeybatıdaki kapının örülerek tamamen kapatılmış, bunun
yerine biri güneybatı duvarı üstüne 60 cm. genişlikte, diğeri kapatılanın tam karşısına
güneydoğu duvarı ortasına 75 cm. genişlikte iki kapı açılmıştır (Resim: 5). Bu yeni ka-
pılar evin son evresinde de kullanılmaya devam etmiştir. I b evresinde evin ortasında-
ki ateş yerinin yenilenerek kullanılmaya devam ettiği, taban üstüne biri bunun batısın-
da, diğeri kuzeyde yanında küllüğü de olan iki ocağın yapıldığı anlaşılmaktadır. Ateş
yerinin doğusunda bir ezme taşı ile kilden sıvanarak yapılmış iki kap yeri bulunmakta-
dır. Bunların güneyinde taban üstüne bırakılmış bir mermer kap kabaca şekillendiril-
miştir. Bu evrenin buluntuları kemikten yedi adet biz, bir kaşık, obsidiyenden bir ok ucu,
bir ezme taşı, bir çömlek, bir çömlekçik ve bir kapaktır. Evin güneybatı köşesinde ta-
ban altında yer alan taş, kemik ve külden oluşan dolgu olasılıkla c evresine aittir. Bu
kül dolguda kemikten iki biz, çok ince bir işçiliğe sahip biri kuş başı ile bezeli iğneler,
pişmiş topraktan bir ana tanrıça figürini parçası bulunmuştur. 

Üstteki geç devre ait kalın duvar nedeniyle evin I a evresine ait iç donanımı hak-
kında fazla bir şey kalmamıştır. Tabanı önceki evreden 25 cm. yukarıda olan evin be-
lirlenebilen özelliği, kuzeybatıdaki kapatılan kapının önüne oda içine bir fırının yapılmış
olmasıdır. Bu evrede odanın kuzeydoğu köşesine yakın bir kısımda taban üstüne kon-
muş sepetlerden dört tanesinin çürümüş izleri saptanabilmiştir. Sepet kalıntılarının için-
de arpa, buğday ve meşe palamudu parçaları toplanmıştır. 

Dr. Silistreli tarafından kazılmış olan "Roma Açması"ndaki büyük yapının altında
açığa çıkarılmış olan duvar, Köşk Höyük’ün I. katı zamanında inşa edilmiş V. evin ba-
tısındaki bir başka eve aittir. Bu yeni evin doğu duvarı V. evinkine kısmen paralel an-
cak bağımsız olarak yapılmıştır (Çizim: 1).

I. katın bir başka evi, I ve II. evlerin güneyinde yer almaktadır. J/ 12-13 plân ka-
relerindeki bu ev Roma Devri yapısı tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir (Resim:
7). I. ve II. evlerin kalın güney duvarı bu yeni evin arka duvarını oluşturmuştur. Ev 7.5
m. genişliğindedir. Odanın ortasında olduğu anlaşılan yarısı korunmuş fırın 1.5 m. ça-
pındadır. Girişinin güney yönde olması gerekir. 

3. E-F/ 9 Plân Karesindeki Kaz›lar
Bu alandaki kazıların amaçlarından biri, Dr. Silistreli tarafından kazılan yapıların

temizliği sonrasında kuzeyde kalan uzantılarını incelemek ve bu alanlarda alt katlara
inerek höyüğün kuzey yönündeki stratigrafisini belirlemekti. 2002 yılında bunun güney
ve güneydoğusundaki F/ 9-10 plân karelerinde, höyüğün eğimli kesiminde, I. kat yapı-
larının hemen üstünde Geç Roma-Bizans Dönemi mezarlığının olduğu anlaşılmıştı.
2003 yılı kazıları bunların kuzey ve batısındaki alanda aynı döneme ait 29 mezarın var-
lığını ortaya koymuştur. Mezarlardan 20 tanesi birbirlerini veya altlarındaki mimarîyi
tahrip etmiş, bazı alanlarda ana kaya üstüne kadar inmiştir. Bu durum göz önüne alı-
nırsa, alanın mezarlık olarak uzun süre ve yoğun kullanıldığı anlaşılır. Ayrıca E/9’un ba-
tı ucundan geçirilen günümüz su borunun yapılması sırasında da bazı mezar ve
mimarî de tahrip edilmiştir. 

Mezarların çoğu taş sanduka biçimlidir (Resim: 8; Çizim: 3). Toprak mezarlar sa-
yıca azdır. Prof. Dr. Metin Özbek’in bildirdiğine göre mezarlara bebek, çocuk ve yetiş-
kinler gömülmüştür. Mezarların bazılarında cam bilezikler, bakır halkalar, cam boncuk-
lu bakır küpeler ve pişmiş topraktan bir haç parçası gibi eşyalar (Resim: 9) ele geçiril-
miştir.
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F/9 plân karesinin doğu ve güney kesimlerinde Silistreli tarafından açığa çıkarı-
lan III. kat yapıları bulunmakta idi. Bunlardan güneyde yer alanın altında iki küçük me-
kânı korunmuş olan yapı kalıntısı IV. kata aittir ( Resim: 10; Çizim: 3). Bunun hemen al-
tında, bir köşesi E/ 9 karesine giren, temeli küllü bir dolgu içine oturan küçük bir parça-
sı korunmuş mekân ise V. katı temsil etmektedir. F/9 karesinin tamamına yakın kısmı-
nı kaplayan küllü dolgu 30-40 cm. arasında bir derinlikte ve ana kaya üstündedir. E/ 9
plân karesinde ise en iyi korunmuş mimarî, açmanın güney ucunda birer köşesi yer
alan iki I. kat evine aittir. Batıdaki evin duvarı 86 cm. yükseklikte korunmuştur. Odada
bir değirmen taşı ile havaneli korunabilmiştir. Ev, batı duvarı üstüne yerleştirilmiş bir geç
devir mezarı ile hemen yanından geçen modern su deposunun tahliye borusu tarafın-
dan tahrip edilmiştir. Kuzey duvarının yarısı kül dolgu üstüne oturmaktadır. Bu durum I.
kat zamanında evler yapılmadan önce alanın tesviye edildiğini ve önceki dönem yapı-
ların büyük ölçüde kaldırıldığını göstermektedir. Bu tahribatlar sonucu her iki karede de
ana kayaya kadar küçük parçalar halinde korunmuş duvarlardan ne yazık ki doğru bir
stratigrafi belirlemek mümkün olmamıştır. Birbirini kesen duvar parçalarından E-F/ 9’un
kuzeyinde 40-70 cm. arasında değişen kül dolgu üstüne oturmuş iki mekânlı kalıntının
IV., bunun altında E/9’da yer alan daha büyük ölçüdeki tek mekânın V. kata aittir (Çi-
zim: 3). Bu alandaki erken dönemlere ait mimarînin genel özelliği sonraki dönemlere
oranla daha büyük taşların kullanılmış olmasıdır. Kapı yerleri tespit edilememiştir.

2003 yılında duvar parçalarının dibinde, tabanlar altına yapılmış 4 toprak meza-
ra rastlanmıştır. Bebeklere ait bu mezarlara bırakılmış az sayıdaki hediye mama kap-
ları, yumuşakça kabukları ve takılardır. 

F/9 plân karesinde iki, E/9’da biri bir mekân oluşturan dört duvar parçası doğru-
dan ana kaya üstüne oturmaktadır. F/9’daki duvarlardan biri Köşk Höyük’te ender rast-
lanan kerpiç bir yapıya aittir (Resim: 10). Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan du-
varın kerpiçleri 70x 35 cm. ölçülerindedir. Sadece üç tanesi korunmuş kerpiçlerin ku-
zey yüzü sıvalıdır. 

Höyüğün üstünde oluştuğu kireçtaşı kayalık ilk iskân sırasında kademeli olarak
kısmen düzeltilmiştir. Ana kayaya oyulmuş çok sayıdaki çöp çukuru da bu ilk yerleşim-
ciler tarafından açılmış olmalıdır (Resim: 10-11). Çapları 1-1.5 m. arasında değişen çu-
kurların bazıları birbirini kesmiştir. Çukurlarda kül dolgu ile birlikte çok sayıda hayvan
kemiği, boncuk kırıkları, kemik biz ve parçaları ile bazı çanak parçaları ele geçirilmiş-
tir. Hayvan kemiklerinin büyük kısmı equus ferus, equus hydruntinus ve olasılıkla equ-
us hemionus türlerindeki atlara aittir4. 

Obsidiyenden bir ok ucu, çakmak taşından bir mızrak ucu, steatit balta ve balta-
cıklar bu alanın buluntuları arasındadır. Karışık dolguda ele geçirilen kemik ve taş en-
düstri birbirinden farksızdır. Ancak seramikte çeşitlilik görülmektedir. Köşk Höyük’te II.
kattan bilinen kabartmalı parçalar yanında, çok ince cidarlı kırmızı-siyah astarlı ve par-
lak perdahlı, ağız kenarları dışında daima bir yivin bulunduğu, bazıları çizi bezekli, ço-
ğunlukla fincan tipli kaplar ve Köşk Höyük’te ilk kez karşılaşılan kaba hamurlu, iyi pişi-
rilmemiş parçalar dikkat çekicidir. 

Bu kesimde ele geçirilen eserler arasında iki ana tanrıça heykelciği bulunmakta-
dır. Bunlardan ilki kayaya oyulmuş çöp çukurlarından birinde ele geçirilmiştir. Yassı ça-
kıl taşından yapılmıştır. İki yandan hafifçe oyularak şekillendirilmiş, bel hattı derince bir
yivle belirtilmiştir (Resim: 12). Yüzün işlendiği üst kısımda gözleri ifade eden iki yuvar-
lak dışında kalan kısım aşı boyası ile belirginleştirilmiştir. Cinsel organı üçgen olarak
belirtilmiştir. Bu kısım ve arkada da devam eden bel hattı aşı boyası ile boyanmıştır.

İkinci heykelcik, M. 03-32 numaralı Bizans mezarının yanında ele geçirilmiştir.
Sarı renkli, uzun kristalli kalsitten yapılmış, kabaca şekillendirilmiştir. Vücuduna yapı-
şık kolları dirsekten bükülmüş, elleri ile göğüslerini tutar biçimdedir. 

Her iki heykelciğin de katları kesin olarak belirlenememiş olmasına karşın, Köşk
Höyük I-III. katlardan tanınan tanrıçalardan farklı bir stilde olmaları, onların daha erken
bir döneme ait olduklarını düşündürmektedir.
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Çizim 1: I-J/12-14 plân karelerindeki Bizans, Roma ve Erken Kalkolitik Dönem yapılar
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Çizim 2: I-J/12-14 plân karelerin-
deki Erken Kalkolitik
Dönemin I. ve V. evleri
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Resim 1: Bizans yapısı

Resim 2: Roma yapısının taş te-
melleri ve korunan ker-
piç duvarları

Resim 3: Erken Kalkolitik yapıla-
rı üstüne oturmuş Ro-
ma binasının sonradan
sökülmüş kuzeybatı
duvarı
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Resim 4: Erken Kalkolitik devrin I.
ve V. evi

Resim 5: Erken Kalkolitik devrin
V. evi

Resim 6: V. evin batı duvarında
kısmen korunmuş ka-
bartma
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Resim 7: II. evin güneyinde ona
bitişik olan Erken Kal-
kolitik Devir binasının
fırını ve onun üstüne
oturmuş Roma duvarı

Resim 8: Bizans Devri mezarları

Resim 9: Bizans mezarlarında bulunan hediye-
ler
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Resim 10: F/9 plân karesinde ana
kaya üstündeki yapı
kalıntıları

Resim 11: E/9 plân karesinde
ana kayaya oyulmuş
çöp çukurları ve yapı
kalıntıları

Resim 12: E/9 plân ka-
resinde 2.
çöp çuku-
runda bulun-
muş olan ça-
kıl taşından
yapılmış idol



ENEZ  (AİNOS) 2003 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Sait BAfiARAN*

G‹R‹fi
2003 yılı kazı-onarım ve çevre düzenleme çalışmaları antik Ainos kentinin çe-

şitli yerlerinde yürütülmüştür. Akropolde yapılan kazılarda ele geçirilen somut veriler
buradaki yerleşimin Kalkolitik Çağa kadar geri gittiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Baş-
ta akropol olmak üzere bugünkü kentin yerleşim alanı içinde ve dışında yaptığımız ça-
lışmalar, birçok yeni kalıntıyı gün ışığına çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda Ainos’un
Anadolu, Ege adaları, Kıta Yunanistan, Balkanlar ve Batı Karadeniz’deki uygarlıklara
ve bunlar arasındaki ilişkilere ışık tutan veriler sunmuştur. Yukarıda belirtildiği üzere, Ai-
nos tarih öncesi çağlardan itibaren günümüze değin kesintisiz olarak yerleşilmiştir.
Kent içinde ve özellikle Akropol’de yapılan açmalarda değişik kültürlerin temsil edildik-
leri katmanlar günümüze kadar birbirini peş peşe izlemiştir. Ancak, üzerinde hâlen ya-
şanmakta ve gittikçe büyümekte olan Enez, son yıllardaki yapılaşmadan dolayı geçmi-
şin kültür kalıntılarını yok olma sürecine sokmuştur. Bu nedenle Ainos kentine ilişkin
birçok sorunun aydınlatılması gün geçtikçe güçleşmektedir. Son yıllardaki hızlı yapılaş-
ma nedeniyle geçmişe ait kültür kalıntılarının çoğu yok edilmekte veya yeni yapıların
altında kaderlerine terk edilmektedir. Bu zorluklara rağmen, kent içinde ve dışında dar
alanlarda yaptığımız sondaj ve açmalarda gün ışığına çıkan kalıntılar, Çakıllık Nekro-
polü’nde olduğu gibi, her yıl yeni ve önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamakla birlikte, Ai-
nos’un tarih boyunca kültür, ticaret ve ekonomi alanlarında ne denli önemli bir merkez
konumunda olduğunu kanıtlamaktadır. 

1-AKROPOLDEKİ ÇALIŞMALAR 
a) IV No.lu Açma
Akropol’deki çalışmalarımıza IV No.lu açmada yer alan mahzen ile sur arasında

kalan kesimde, ayrıca 1979-81 yıllarında kazısı yapılan Hellenistik Döneme ait odanın

* Prof. Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü Başkanı, İstanbul/TÜRKİYE. e-mail sbasaran istanbul.edu.tr
Başkanlığım altında yürütülen kazı ve onarım çalışmalarına Prof. Dr. M.Taner Tarhan Tarihi Çevre Düzenleme Danış-
manı Adnan Şakar alanın topografik haritasının çıkarılması, Selamet Taşkın arazi ve buluntu fotoğraflarının çekimi iş-
lemlerinin yürütülmesinde bulundular. Ayrıca, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü’nden Yrd.Doç. Dr. Ahmet Güleç, Araştırma Görevlilerinden Banu Uçar, Ebru Memiş ile öğrencilerden Seda
Tulgar, Serkan Gedük, Kerem Başaran, Burcu Yücel, Sami Sert, Drahşan Karamık, Gülnur Kuralp,, Hakan Özkan,
Uğur Tunalı, Ozan Tanrıöver, Olga Safronova, kazı ve onarım-koruma çalışmalarında görev almıştır. Değerli çalışma-
larından ötürü tüm ekip üyelerine içtenlikle teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünü temsilen İzmir Müzesi uzmanı Arkeolog Cengiz Aslantaş katılmıştır. Sayın Aslantaş’a çalışmala-
rı ve değerli katkılarından dolayı teşekkür borçluyuz. 
Ainos’ta yapılan kazı ve onarım çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı, İs-
tanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No. 3/27082002 ile Türk Tarih Kurumu’nun parasal destekleriyle yürütülmüş-
tür. Adı geçen kurum ve kuruluşlar ile çalışanlarına teşekkür etmeyi zevkli bir görev bilirim. Ayrıca, çalışmalarımıza
maddî ve manevî katkı sağlayan Edirne Valisi Sayın Fahri Yücel beyefendiye, Enez Kaymakamı, Sayın Sedat Arı-
soy’a, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Arabacı’ya şükranlarımı arz ederim. 
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güneyindeki alanda yapılmıştır. 2001 yılında başladığımız IVad ve güneyindeki IVac
açmalarının toprak yüzeyine yakın üst kesimlerinde, yukarıdan aşağı doğru Osmanlı,
Ortaçağ ve Bizans kültür katları saptanmıştır. Bu kültür katlarını temsil eden küçük bu-
luntularla birlikte, çamur harcı, moloz ve devşirme taşlar kullanılarak yapılmış dikdört-
gen biçimli çöp çukuru ve yanında yuvarlak plânlı tahıl saklama ambarı, ayrıca Bizans
Dönemine ait mezarlar ortaya çıkmıştı1. 

Amacımız, gerek bu açmada ve gerekse buna bitişik diğer açmalarda bugüne
değin ortaya çıkan mimarî kalıntıların ve özellikle ana kaya işlenerek oluşturulmuş me-
kânlara ait plânların, Ainos şehirciliğinin gelişimindeki önemini gözler önüne sermektir.
Bu nedenle açmada yer alan ve üst üste gelen mimarîye ait bütün kalıntılar tahrip edil-
meden ve kaldırılmadan yerinde korunmasına özen gösterilerek en eski kültür tabaka-
larına ulaşılmaya çalışılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda yer alan ve daha önceki yıl-
larda üst kısımları ortaya çıkarılan mekân, taban düzeyine kadar kazılmıştır. 3,25x6,50
m. ölçülerinde dikdörtgen plânlı tek odadan oluşan bu yapı kalıntısına ait kuzey ve gü-
neyinde bulunan 80 cm. kalınlıktaki taş duvarların, ortada ve köşelerde birer payanda
ile desteklenmiş olması, yapının önemini ve birden fazla katlı olabileceğini gösteriyor.
Yapı kalıntısına ait batı duvar ise bir süre önce doğanın tahribatına maruz kalması ne-
deniyle yıkılmıştı. Doğu tarafı, kuzey-güney doğrultusunda uzanan sura dayanmakta
olup buraya ayrıca duvar yapılmamıştır. Sur ile organik bağı bulunmayan bu mekân ile
surun eş zamanlı olmadıkları ve mekânın sura göre daha geç bir Dönem gösterdiği an-
laşılmıştır. Tabanı kiremit levhalarla Roma harcı kullanılarak kaplanmış olan mekândan
günlük kullanıma ait çömleklerin yanı sıra, parlak kırmızı renkli terra sigillata parçaları
ile M.Ö. 4.yüzyıla tarihlenen bir bakır sikke ele geçirilmiştir. Gerek mekânın tabanı üze-
rinde ele geçirilen buluntular ve gerekse duvarların örgüsünde kullanılan malzeme ile
duvarların yapım teknolojisi, yapı kalıntısının Geç Roma Dönemine ait olduğunu kanıt-
lamaktadır. Mekânın ortasında 2.00x3.00 m. boyutlarında yapılan derinleştirme çalış-
maları sonucunda, yapıya ait duvarların temel seviyesinde, 1.60x3.55 m. ölçülerinde
dikdörtgen plânlı daha eski bir evreye ait duvar kalıntıları saptanmıştır. Söz konusu me-
kânın ikinci evresine ait tabana ulaşılması üzerine buradaki derinleştirme çalışmaları-
na son verilmiştir (Plân: 1; Resim: 1). Bu kalıntıların kuzeyinde yaptığımız derinleştir-
me çalışmaları, Akropol’deki mimarî hakkında önemli ve yeni bilgiler edinmemizi sağ-
lamıştır. Bu kesimde yerli kaya bazı yerlerde 3.50 m. derinlikte yontularak değişik bü-
yüklükte odalar ve mahzenler yapılmıştır. Yerli kayadan oluşan duvarların üst kenarla-
rında ahşap hatıl yuvaların yer alması, mekânların ahşap bir tavanla örtüldüklerini ve
buradaki yapıların birden fazla katlı olduklarını gösteriyor. Açmayı kuzeyden sınırlayan
duvarın 2.00 m. güneyinde, buna paralel uzanan başka bir duvarın varlığı yapılan ça-
lışmalar sonunda anlaşılmıştır. Batı ucu, Roma Dönemine tarihlenen payandalı yapı
kalıntısının altında kaldığı için uzunluğu belirlenemeyen duvarın yüksekliği diğerlerine
göre daha kısadır. Kuzey yüzü üzerinde kırmızı boya kalıntıları saptanan bu duvarın,
surun altında kuzey-güney yönünde uzandığı ve yerli kayadan oluşturulmuş başka bir
duvarla dik açı yaparak kesiştiği görülmüştür. Roma Döneminde söz konusu köşenin
üstüne tuğla malzeme ile tonoz yapıldıktan sonra sur duvarının geçirilmesi sağlanmış-
tır. Tonozun ayakları, taşıyacağı ağırlık göz önünde bulundurularak, sağlam olan yerli
kaya zemin üzerine yerleştirilmiş, böylece sur ağırlığının ana kaya üzerinde paylaşıl-
ması sağlanmıştır (Resim: 2). 

Açmada bahsedilen tonozun seviyesinden Erken Roma Dönemine ait açık ağız-
lı kapların çoğunlukta olduğu fazla miktarda keramik parçası ele geçirilmiştir. Bunların
çoğu güveç kapları, tava, leğen ve benzeri günlük kullanım malları ile kırmızı astarlı in-
ce cidarlı iyi pişirilmiş sigillata türü kap parçalarından oluşmaktadır. 

Mahzen girişinin güneyinde yer alan ve 1979- 81 yıllarında kazılan Hellenistik
Döneme ait mekânın güneyindeki alanda devam edilen çalışmalarda önemli sonuçla-
ra ulaşıldı. IV ac5 olarak kodlanan bu mekân geçmiş yıllarda –2.41 m. düzeyine kadar
açılmıştı. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda mekân –7.10 m. derinlikte ana kayadan olu-
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şan tabana kadar kazılarak bitirildi. Mekânın 4.46 m. uzunluğundaki kuzey duvarı ile
6.10 m. uzunluğunda olan ve güney yönünde dışa doğru açılarak güney duvarıyla bir-
leşen doğu duvarı kesme taştan yapılmış, 5.44 m. uzunluk gösteren batı duvarı ile 5.29
m. uzunluğundaki güney duvarı ise yerli kaya düzgün kesilerek oluşturulmuştur. Açma-
da yapılan derinleştirme çalışmaları sırasında yerli kayadan oluşan batı duvarı üzerin-
de mekânın tabanına yakın yerde –6.53 m. de, 30 cm. çapında ağzı yassı taşla kapa-
tılmış bir pencerenin yer aldığı görüldü. Taşın düşmesiyle ağzı açılan pencerenin bu-
lunduğu duvarın arkasında yerli kaya oyularak büyük bir mekânın yapılmış olduğu ve
bunun mekânı havalandırmak amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer mahzenlerin gü-
neyinde ve onlara bitişik olarak yapılmış olan bu mekânın girişi henüz bulunmadığın-
dan, boyutları ve bugünkü durumu hakkında herhangi bir şey söylemek bu aşama için
olanaksızdır. Ancak, buranın diğer mahzenler gibi şarap dinlendirme ve depolamada
kullanıldığı sanılmaktadır. 

Akropol’de bu yıl yapılan her iki açmada, diğer açmalarda olduğu gibi, Roma Dö-
nemine ait tabakayı Hellenistik, Klâsik, Arkaik ve daha erkene ait dönemlerin temsil
edildikleri maddî kalıntılarla karşılaşılmıştır2. Açmada Hellenistik Çağı temsil eden kül-
tür evresinde ele geçirilen buluntular, diğer açmalara oranla daha zengindir. Söz konu-
su tabaka içinde parlak siyah boyalı çömlek parçaları ile birlikte değişik kompozisyon-
ların betimlendiği keramik kalıntıları, figürinlere ait parçalar ve aşağıda bir bölümüne
yer verdiğimiz buluntular gün ışığına çıkmıştır. Bunlar arasında yer alan atlet figürü
farklı bir yapı gösterdiği için önemlidir. Atletik bir vücut yapısına sahip olan figür frontal,
sağ bacak ileri atılmış, sol bacak ise vücudunun gerisinde durmaktadır. Hellenistik
Çağın karakteristik özelliklerini yansıtan atletin vücudu beyaz boyalı balık pulları biçi-
minde işlenmiştir. Baş boyun hizasından kollar omuz, bacaklar ise diz üstünden kırıl-
mıştır (Resim: 3). Aynı kültür evresi içinde “Batı Yamacı” olarak adlandırılan çömlek tür-
leri yaygın olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tabakadan gün ışığına çıkan buluntular siyah
parlak ince firnisli kantharos ve skyphoslara ait parçalar çoğunluktadır. Bunlardan baş-
ka, yine siyah ancak mat firnisli biri süzgeçli iki biberon ele geçirilen buluntular arasın-
da dikkat çekicidir. Ağız kısmında süzgeci bulunan biberonun gövdesi üzerinde yer
alan emzik kırık olduğu için alçıyla tümlenmiştir. Çift halkadan oluşan kulp ile emzik
arasındaki alanda, kalp biçimli kabartma yapraklar ve sapları betimlenmiştir. Yapraklar,
bir fırça ile inceltilmiş kil kabın yüzeyine sürülerek kabartılmış, saplar ise kil henüz ta-
ze iken kazınarak yapılmıştır. Biberonun diğer tarafı ağız kenarı boyunca, yine inceltil-
miş kil ile sarkık yapraklar dizisi kabartma olarak, yaprakları birleştiren sapların işleni-
şinde ise kazıma yöntemi uygulanmıştır (Resim: 4). Bu uygulama Ainos’ta bulunan ke-
ramiklerden kantharos ve skyphos gibi açık ağızlı kaplarda genellikle dudak altında,
kapalı kaplarda ise, süzgeçte olduğu gibi omuz üzerinde ve gövde üst kesiminde veya
seyrek olarak ağız altındaki alanda uygulanmıştır3. 

Ainos’ta Klâsik Çağa ait tabaka içinde kırmızı figür tekniği ile yapılmış Attika üre-
timi mallar oldukça fazladır. Bunlarla birlikte siyah ve kırmızı renklerle boyanmış duvar
kaplama levhaları ile Ainos’un bastırdığı sikkeler görülmeye değer bir üslubun temsil-
cileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu buluntular, Ainos’un bu çağda Atina ile
rekabete girişebilecek kadar yüksek bir kültür düzeyine erişmiş olduğunu kanıtlamak-
tadır. Tabakanın en alttaki kültür evresi içinde Ainos’un doğu ve batı sanatlarının etki-
sinde kaldığını gösteren Oryantalizan, Korint ve Attika malı keramik kalıntıları ele geçi-
rilmiştir. Bu keramikler arasında yer alan hayvan frizli örneklerden bazıları üzerinde,
Doğu Yunan tarzında yapılmış, sıra halinde otlayan yabanî keçiler ya da doğulu kera-
mik ustalarının Korinth vazo sanatından esinlenerek ürettikleri aslan betimleri yer al-
maktadır. Bu tür eserler M.Ö. 6.yüzyılın son çeyreğine tarihlenmektedir4. Aynı tabaka
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içinde ele geçirilen diğer bir grup çömlek ise, Orta Oryantalizan (M.Ö. 600-575) Döne-
mine aittir. Bu dönemin kapları üzerindeki betimlerin ayrıntıları kazıma tekniği ve bor-
do renklerle belirlenmiştir. Yine, bu kültür evresinin buluntuları arasında önemli bir yeri
olan başka bir keramik grubu, Doğu Yunan stilinde yapılmış Fikellura olarak adlandırı-
lan kaplardan oluşur. Bu gruba giren eserlerin özelliği, kirli beyaz astar zemin üzerine
bitki ve hayvan betimleri, ayrı ayrı friz sıralarında yer almaktadır. Bu kapların ağız ke-
narları ile frizler arasında ayırıcı motif olarak, siyah ve beyaz kareciklerden oluşan mer-
diven biçiminde bantlar kullanılmıştır. Bantlar arasında kalan geniş alanlar, lotuslar, ro-
zetler ile otlayan yabanî geyikler, aslanlar ve değişik kuşlarla doldurulmuştur. Burada
ele geçirilen eserler arasında, çoğunlukla siyah figür tekniğinin egemen olduğu kap
parçaları yer almaktadır ki, bu eserler Enez'in M.Ö. 6. yüzyılın başlarından itibaren At-
tika'nın etkisinde kaldığını gösteriyor5. 

Açmanın bu kültür tabakasında ortaya çıkan keramik örnekler, Ainos’un söz ko-
nusu çağda doğu ile batıdan esinlenerek eserler üretmiş olmasının yanı sıra, bölge
kentleriyle olan ticarî ve kültürel ilişkileri de yansıtıyor olmaları çok önemlidir.

Akropol’de Klâsik ve Arkaik Dönemlere ait kültür katlarından siyah ve kırmızı fi-
gür tekniğinde boyanmış çeşitli çömlek parçaları ile siyah ve kırmızı boyalı kırık durum-
da çatı kiremit elemanları fazla miktarda ele geçirilmiştir. Bu kültür tabakasının bulun-
tuları arasında yer alan kadın portresi arkaik özellikler göstermektedir. (Resim: 5) Aynı
şekilde üst üste sıralar halinde yapılmış sağa ve sola ilerleyen değişik hayvan türleri ve
çeşitli yaratıklarla dekore edilmiş veya bitkisel motiflerle süslenmiş çömlek parçaları,
zengin betim çeşitliliği, üretim teknolojisi ile ilgi çekicidir. 

Açmanın kuzeydoğu köşesinde yer alan tonozlu mekânda, korozyonlu oldukları
için okunamayan, ancak betim özellikleriyle M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait oldukları anla-
şılan altı adet bronz sikke, bir adet pişmiş toprak kandil ve bir figürin, pişmiş toprak ta-
baklar, tekstil ağırlıkları gibi zengin buluntular gün ışığına çıkarılmıştır.

Bu yıl çalışılan her iki açmada, ana kayanın tabanı üzerinde, 30-40 cm. kalın-
lıktaki moloz tabakası içinde, yerli halk tarafından kullanıldığı anlaşılan, çoğunlukla el-
le biçimlendirilmiş, açkılı, koyu gri tek renkli keramik kalıntıları diğerlerine oranla daha
çoktur6. Genellikle geniş ağızlıların çoğunlukta olduğu bu çömleklerle birlikte buckel ke-
ramik parçaları da bulunmuştur (Resim: 6). 

b) Ayasofya Kilisesi (Fatih Camii) Çal›flmalar› 
1965 yılında deprem sonucu çatısı ve yan duvarlarının büyük bir kısmı yıkılan ki-

lisenin orta nefinde yer alan 2.00 m. kalınlıktaki yıkıntı moloz dolgu tümüyle temizlene-
rek taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında blok halinde çökmüş olan
tonozlardaki fresklerin ve duvar süslemelerinin konservasyonları yapıldıktan sonra kal-
dırılıp depoda koruma altına alınmıştır. Kilisenin tabanı üzerinde yer alan molozun kal-
dırılmasından sonra apsisin pişmiş toprak levhalarla, orta ve yan neflerin ise mavi da-
marlı beyaz mermer kaplama levhalarıyla döşenmiş olduğu anlaşıldı. Mermer döşeme
çatıya ait örtünün yıkılması sırasında parçalanmış ve orta apsisin tabanı üzerinde yer
yer büyük çöküntüler oluşmuştur. Moloz temizleme çalışmalarına kilisenin narteksinde
de devam edilerek bu kesimin tabanı ortaya çıkarılmıştır. Kilise girişinin sol tarafında
yer alan nef ile narteksin tabanları, kilisenin camiye çevrilmesi sırasında 40 cm. yük-
seltilmiş ve girişin önüne bir su kuyusu açılmıştır. Yapılan bu değişiklik sırasında her iki
birimin taban döşemeleri kare ve altıgen formlu pişmiş toprak levhalarla kaplanmıştır.
Kilisedeki moloz temizliği sırasında demirden yapılmış avize askısı zincir ile Osmanlı
Dönemine ait 6 adet gümüş sikke ortaya çıkarılmıştır.

Kilisenin duvarlarında yer alan sıva ve resimlerde sağlamlaştırmaya yönelik kon-
servasyon müdahaleleri yapılmış ve iskele kurulmadan ulaşılabilen süslemeler koruma
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altına alınmıştır. Ayrıca, sütunlar ve diğer mermer elemanların üzerindeki yağlı boya
yazılar ile diğer kir kalıntıları mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlikleri yapıldıktan
sonra korumaya alınmıştır. Kilisenin dış cephe duvarlarında oluşan küçük çapta çatlak
ve boşluklar ile çöküntüler, aslına uygun malzeme ve yöntemlerle sağlamlaştırma ve
onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kilisedeki çalışmalar, yapılan fotoğraf çekimi, rö-
löve, plân ve çizimden sonra bu yıl için sonuçlandırılmıştır.

c) Kale Önündeki 1 No.lu Açma
Kale girişinin solunda büyük bir yığıntı oluşturan moloz, 2002 kazı sezonunda te-

mizlenerek kale duvarlarının önü açılmıştı. Bu kesimdeki yapılaşmanın anlaşılabilmesi
amacıyla bu yıl boş alanda 4.00x4.00 m. boyutlarında bir sondaj yapıldı. Açmada 20
cm. derinlikten itibaren doğu-batı yönünde uzanan 0.80 m. kalınlığında taştan yapılmış
kireç harçlı bir duvara rastlandı. Sondajın üst tabakasında (1.30 m. derinliğe kadar) Bi-
zans ve Roma çağlarına ait pişmiş toprak buluntular ele geçirilmiş, 1.30 m. derinlikten
itibaren daha çok Roma ve en altta ise Grek Dönemini yansıtan buluntuların yer aldığı
görülmüştür. Açmadaki çalışmalara, yerli kayanın 4.00 m. düzeyinde ortaya çıkması ile
son verilmiştir. Kültür tabakaları sınırının kesin çizgilerle belirlenemediği bu açmadan,
Roma Dönemine ait sikkeler, Grek Dönemini simgeleyen damgalı amfora kulpları, piş-
miş topraktan yapılmış bir satyr maskı ve figürin parçaları ele geçirilmiştir. 

2. MOZA‹K AÇMASI 
Açmada 1983-1986 yıllarıda yapılan çalışmalar sonucunda M.S. 3.yüzyıla tarih-

lenen mozaik bulunmuş, ancak yerinde korunması mümkün olmadığından, açılan alan-
daki kısmı yerinden kaldırılmış ve Edirne Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmişti7. Mozaik-
li alanın kamulaştırılması üzerine buradaki çalışmalara bu yıl yeniden başlanmıştır. 

Kaldırılmış olan mozaiğin altında daha eskiye tarihlenmesi olası dönemleri sap-
tamak amacıyla yapılan derinleştirme çalışmaları sonucunda, alanın kuzeybatısında
dikdörtgen plân gösteren bir oda ortaya çıkmıştır. Batı duvarı henüz belirlenemeyen
odanın kuzey, doğu ve güney temelleri iri blok taştan harçsız yapılmıştır. Odaya ait ku-
zey duvarı dışında, bu duvara paralel uzanan bir su kanalı ortaya çıkmıştır. Kanal, aç-
manın batı sınırlarına yaklaştığında, kuzeye doğru dönüş yaparak eğimli bir şekilde aç-
ma sınırlarının dışına doğru devam ettiği görülmüştür. Muntazam bir işçilik gösteren ka-
nalın duvarları taştan, taban döşemesi pişmiş toprak levha ve mermer parçalarıyla kap-
lanmış, üstü ise değişik yassı taş ve mermer parçalarıyla kapatılmış olduğu günümü-
ze değin ulaşan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Büyük bir eve ait olduğu anlaşılan bu
odanın içinde yapılan sondajlar, duvarların yerli kaya üzerine oturtulmuş olduğunu gös-
termiştir (Resim: 7). 

Villadaki çalışmalarımıza açmanın güney-doğu köşesinde, yaklaşık 75 m.lik
alanda devam edildi. Bu alanda mevcut olan mozaik harcının kaldırılmasıyla altındaki
dolgu toprağın içinde, parçalar halinde geometrik bezemeli duvar resimlerine ait kalın-
tılar ile kırık mermer kaplama parçalarına yoğun olarak rastlandı. Aynı kesimde yapı-
lan derinleştirme çalışmaları sırasında dolgu toprağın 20 cm. altında, Roma harcı ile sı-
vanmış kare plânlı küçük bir havuz ortaya çıktı. Söz konusu havuzun güney-doğu kö-
şesinde hafif eğimle bağlanan bir kanal yer almaktadır. Kanal, güneydoğu yönünde
1.24 m. uzunluğundaki kısmı günümüze sağlam durumda ulaşmıştır. Genişliği 23 cm.
kare kesitli kanal tuğla ile yapıldıktan sonra tabanı ve yan duvarların içi ince Roma har-
cı ile sıvanmıştır. Aynı şekilde havuzun güney-batı köşesinden güneye doğru uzanan
ancak tahribat görmüş durumda ikinci bir su kanalının sıvalı tabanına ait izlere de rast-
lanmıştır. Mozaikli tabanın altında ortaya çıkan söz konusu kalıntılar ve aynı seviyede
ele geçirilen buluntular, bugünkü villanın altında Erken Roma Dönemine tarihlenen
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başka bir evin varlığına işaret etmekle birlikte, bu mekânın bir banyo odası olarak dü-
zenlenmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Açmanın batı, güney ve doğu yönlerdeki duvar-
larda yapılan profil düzeltme çalışmaları sırasında, mozaiğin ve villaya ait diğer birim-
lerin özel mülkiyetli bahçelerin altına doğru uzandığı anlaşılmıştır. 

Villada bu yıl yapılan çalışmalarda açmanın güneyinde yer alan mozaik üzerin-
de 3.yüzyılın ikinci yarısına ait sikkeler ve kandil parçalarına rastlandı. Alanda geçen
yıl ve bu yıl yapılan derinleştirme çalışmaları sırasında kaldırılan dolgu topraktan
MÖ.5.yüzyıla kadar geri giden pişmiş toprak kandiller, MÖ.6.yüzyıla ait bitkisel dekor-
lu keramik parçaları, siyah figür tekniği kullanılarak yapılmış değişik formlu çömleklere
ait parçalar, tekstil ağırlıkları ve amfora kulpları gün ışığına çıkarılmıştır8 (Resim: 8). Bu
buluntular arasına karışmış durumda Klâsik ve Hellenistik Dönemlerden kalma boyalı
keramik örnekleri de ele geçirilmiş bulunmaktadır. Ancak, keramik buluntulardaki bu
yoğunluk alanın bütün yüzeyinde yaklaşık –50 cm. derinlikten itibaren azalmaya baş-
lamış-65 cm. derinlikten sonra ise hiçbir buluntuya rastlanmamıştır 

Alanda yapılan çevre düzenleme çalışmaları sırasında, açma sınırının kuzeyba-
tı köşesinde, Roma tabakası içinde 103 cm. çapında iki parçaya ayrılmış durumda ara-
ba tekerleğine ait demir bir çember bulunmuştur. Üzerinde kalın demir oksit korozyonu
bulunan çemberin konservasyonu temizlendikten sonra parçalar birleştirilerek tümlen-
miştir. Çember, Roma Döneminde Ainos’ta kullanılan araba tekerlek boyutları hakkın-
da bilgi verdiği için önemli bir kalıntıdır. 

Bu çalışmalarda, villanın daha eski yapı evrelerine ulaşılmış olmakla birlikte,
Klâsik Döneme kadar geri giden kalıntıların saptanmış olması, bu sektördeki yerleşimi-
min Klâsik Çağda başladığını kanıtlamaktadır. 

Açmanın güney ve güneydoğusunda yan bahçelere doğru uzanan mozaiklerin
açma içinde kalan bölümü temizlendikten sonra üstü tekrar toprakla örtülerek koruma
altına alınmıştır.

3. ÇAKILLIK NEKROPOLÜ
Enez-Keşan karayolunun 2. kilometresinde yer alan Küçük Sancak Tepe tümü-

lüsünün bulunduğu Çakıllık mevkiinde 2001 yılında başlanan sondaj çalışmaları so-
nunda ele geçirilen hydrianın, urna olarak kullanılmış olması dolayısıyla buranın nek-
ropol alanı olduğu anlaşılmıştı9. Bunun üzerine 2002 yılı kazı sezonundan önce alanın
haritası çıkarıldıktan sonra aynı yıl sistemli kazılara başlanmış, bu çalışmalar sonunda
urna ve çeşitli tipteki mezarlardan oluşan 7 gömüt bulunmuştur (Plân: 2). 

2003 yılı kazı sezonundaki çalışmalara E2 ile bunun çaprazında yer alan E4
plân karelerde başlandı. Her iki açmada herhangi bir gömüye rastlanmamış olmakla
birlikte–45 ile-70 cm. derinlikler arasında çömlek parçaları ile dağınık vaziyette yakıl-
mış insan kemikleri ortaya çıktı.

Bunların güneybatısında yer alan FC plân karesinin kuzey kenarına 1.00 mesa-
fede, 60 cm. derinlikte, doğu-batı yönünde düzenlenmiş bir mezarın varlığı saptandı.
Mezar semerdam biçiminde karşılıklı yerleştirilmiş iki çatı kiremidi ile yapılmıştır. Kre-
masyon gömü için kullanıldığı anlaşılan mezardan yanık kemik parçaları dışında her-
hangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Açmanın değişik kesimlerinde ise, tüme yakın piş-
miş topraktan yapılmış çift kulplu testicik, siyah boyalı tabak, iki adet tekstil ağırlığı ile
siyah boyalı çömlek parçaları bulunmuştur. Söz konusu buluntuların olasılıkla tarımsal
faaliyetler sırasında dağılmış başka bir mezara ait hediyeler olmalıdır. 

8 Bu tür kandiller için bk:D.Kassap Tezgör-T.Sezer, ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Piflmifl Toprak Kandiller Katalo¤u, 1995
İstanbul, 52, not 106; Ainos’ta ortaya çıkan bitkisel dekorlu çömlekler için bk. S.Başaran 2002, 66-67, not 13-15.

9 2001 yılında yapılan kontrol kazısında açmalardan birinde pişmiş toprak hydria bulunmuştu. bk. S. Başaran
2002,71,res.20,22; S.Başaran, "Enez (Ainos) Kazısı 2001 Yılı Çalışmaları", 24. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 2, Ankara
2003,289, res.13. iki ayrı yerde tanıttığımız bu esere, yanlışlıkla iki ayrı tarih önerilmiştir. Yaptığımız incelemeler ve
aynı nekropolden ele geçirilen benzeri diğer buluntular söz konusu hydrianın M.Ö. 5. yüzyıla ait olabileceğini göster-
miştir. Yanlışı düzeltir özür dileriz. 
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F4 plân karesinde 25 cm. derinlikte kırık ve dağılmış durumda iki ayrı alabastro-
na ait parçalar ele geçirilmiştir. Ainos’a dış alım yoluyla getirildikleri anlaşılan alabast-
ronlar laboratuvarımızda parçaları birleştirilerek eksik yerleri alçı ile tümlenmiştir. Bu
kapların etrafında açmanın ortasından başlayıp güneydeki F3 plân karesine doğru uza-
nan tek sıra taş dizisinden yapılmış duvar kalıntısı ile kuzey-doğu köşesinde duvar yı-
kıntısı olan moloz taşlarının yer aldığı görülmüştür. 

M2 plân karesinde yaptığımız çalışmalarda yılın en güzel buluntusu ele geçirildi.
Açmanın kuzeydoğu köşesinde, toprak yüzeyinin 60 cm. altında, düzgün kesilmiş bir
kalker blok ortaya çıktı. Üzerindeki çamur tabakasının temizlenmesiyle bloğun üst üs-
te yerleştirilmiş iki ayrı taştan oluştuğu anlaşılmıştır. Üstte yer alan kapak taş kaldırılın-
ca alttaki taşın içine bronz hydrianın yerleştirilmiş olduğu görüldü. Hydria geçmiş yıllar-
da ele geçirilen iki bronz ve bir pişmiş toprak hydriada olduğu gibi, taşların içi düzgün
oyularak yapılan yuvanın içine yerleştirilmiştir. Birinci sınıf işçilik gösteren hydrianın di-
key kulpun altında plastik bir siren betimi yer almaktadır. Çevresi spiral ve palmet mo-
tifleri ile süslü olan siren cepheden yapılmıştır. Hydrianın ağız kenarı, kaidesi ve kulp-
larının gövdeyle birleştiği yuvarlak tabla boncuk,yumurta dizisi ve palmet motifleriyle
süslenmiştir. Özenli işçilik gösteren hydrianın ağzı, içine sarkıtılan bir alabastronla ka-
patılmıştır. Hydrianın içinde ölü külü ve yanmış insan kemikleri dışında herhangi bir bu-
luntuya rastlanmamıştır (Resim: 9). Hydrialı mezarın çevresi çift sıralı taş duvarla çev-
rilerek yuvarlak bir yapı içine alınmıştır. Çift sıra taştan yapılmış özenli bir işçilik göste-
ren bu duvar kalıntısı, açmanın güneybatısında daha sonraki bir tarihte başka bir aile
tarafından yıktırıldığı ve içine bir lâhit yerleştirildiği saptanmıştır. Güneydoğu- kuzeyba-
tı doğrultusunda yerleştirilmiş olan lâhit kalker taşından yapılmış olup kapakları ve yan
duvarları kırılmış ve dağılmış durumda bulundu. Tabanında değişik formlar gösteren 9
tane çömlek, bronzdan yapılmış ayna ve bir altın yüzük ele geçirildi (Resim: 10). Bu-
luntular arasında yer alan altın yüzüğün oval kaşı üzerinde kazıma yöntemi ile yapıl-
mış profilden bir kadının portresi yer almaktadır. Oval bir yüze sahip portrenin bütün
detayları belirgin bir şekilde işlenmiştir. Kulağında sarkaçlı küpe yer alan portrenin ge-
niş alnı, spiral biçimli saç tutamlarıyla çevrelenmiş olup alnın üzerinden işlemeli geniş
bir bant geçirilmiştir. Saçların büyük bir kısmı, arkada topuz biçiminde toplandıktan
sonra ensenin üstünde süslü bir örtünün içine alınmıştır. Örtüye ait uç kısımlar bant bi-
çiminde başın üstünden dolandıktan sonra kulağın arkasında bağlanmıştır.

Lâhitten gün ışığına çıkarılan buluntular arasında yer alan lekytoslardan biri bu-
güne değin benzerine rastlanmayan bir form gösterir. Lekytosun ağzı ve boynu yuvar-
lak, geniş omuzlu, dibe doğru sivrilen, yassı bir kalp biçiminde yapılmıştır. Ağız ve bo-
yun siyah boyalı gövde kil renginde boyasız bırakılmıştır. Diğeri ise bodur lekytos olup
üzerinde kırmızı figür yöntemiyle kaz betimi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte lâhitte ele
geçirilen buluntulardan tabaklar, düz halka ayaklı, içe bükük ağız kenarlı, parlak siyah
boyalıdır (Resim: 11). Ayrıca, lâhdin tabanından sarmaşık yaprak ve dallarla süslü bir
lekane ve kapağı, biçimi ve bezeme zenginliğiyle dikkat çekicidir (Resim: 12). Lâhit
içinden birkaç yanık kemik dışında iskelete rastlanmamış olması, lâhdin kremasyon
için kullanılmış olduğunu göstermektedir Gün ışığına çıkarılan bu buluntular lâhdin
M.Ö.4.yüzyılın ilk yarısına tarihlenmesi gerektiğini göstermektedir. 

M1 plân karesindeki çalışmalarda 75 cm. derinlikte çakıl taşları arasına sıkıştı-
rılmış pişmiş toprak hydria ortaya çıktı. Toprağın baskısıyla birçok parçaya ayrılmış
olan hydria, 2001 yılında ele geçirilen hydria ile biçim bakımından benzeşmektedir. 

P1 ve P2 plân karelerinde yapılan çalışmada 45 cm. derinlikte dikdörtgen biçim-
li oldukça iri bir taşa rastlandı. Kaldırılan bu taşın altından kül kalıntılarıyla birlikte
bronzdan yapılmış bir yüzük bulunmuştur. Toprağa küçük bir çukur açılarak yapılmış ol-
duğu anlaşılan bu mezarın kuzeyinde, herhangi bir plân göstermeyen dağınık vaziyet-
te yassı taşlardan oluşan blokaja rastlanmıştır. Blokaj kaldırılarak altında kontrol kazı-
sı yapılmış ancak burada herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

M4 plân karesinin güneybatı köşesinde çatı kiremitlerinden oluşturulmuş bir me-
zar ortaya çıkmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilmiş olan bu mezarda,
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sağlam durumda bir kafatası ile birlikte yanmış kemik ve kül kalıntıları arasında koroz-
yonlu üç adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Mekanik temizlikleri yapılan sikkeler üzerin-
de profilden Hermes’in portresi seçilebilmektedir. Buluntular, mezarın M.Ö. 5.yüzyılın
ikinci yarısına ait olduğunu göstermiştir. Aynı açmanın kuzeybatı köşesinde içinde hiç-
bir buluntunun yer almadığı tüf taşından yapılmış bir lâhit ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda görüldüğü üzere Çakıllık Nekropolü’nde bu yıl 400 metre karelik alan
kazılmış ve bu çalışmalar sonunda çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. Gerek 2001,2002
yılı çalışma kampanyalarında ve gerekse bu yıl yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bu-
luntular, Ainos kentinin Klâsik Dönem kültürüne olduğu gibi, bölgenin arkeolojisine de
önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle, bu nekropolde kullanılmış olan ölü gömme âdeti-
nin çeşitliliği dikkat çekicidir. Çeşitli malzemelerden üretilmiş urnaların yanı sıra, yan-
mayan kemik ve kül artıklarının mezar, lâhit veya toprak içine çukur açılarak saklandı-
ğı gözlemlenmiştir. Ayrıca, urna olarak kullanılan kapların kalitesi, Ainos kentinin söz
konusu dönemdeki maddî refahını gösterdiği için de önemli buluntulardır. 

4. ÇEVRE DÜZENLEME, ONARIM –KORUMA ÇALIfiMALARI
Onarım-koruma ve çevre düzenleme projemiz 2003 yılı çalışmalarımızın önem-

li bir bölümünü oluşturmuştur. Yukarıda da ifade edildiği gibi Aya Sofia içindeki moloz
tümüyle kaldırılarak kilisenin tabanı açığa çıkarılmıştır. Böylece kilise ziyaretçilerin da-
ha kolayca gezebilecekleri konuma getirilmiştir. Kilise duvarlarında yer alan freskler,
duvar resimleri ile sıvaların büyük bir bölümü temizlenmiş ve kireç harcıyla taşıyıcıya
bağlanmıştır. İç ve dış duvarlarında oluşmuş olan boşluklar ve özellikle dış duvarlarda-
ki yıkıntılar, özgün malzeme kullanılarak onarılmış, böylece doğal afetlerden kaynakla-
nan tahribatların geçici olarak önlemi alınmıştır. Kilise külliyesinin ağılıktan dolayı ku-
zeyindeki boşluğa kaymasını önlemek için yapılmış olan kale ya da destek duvarında
zamanla oluşmuş olan bozulmalar, aynı malzeme ve aynı işçilikle boşluklar doldurula-
rak duvarın yıkılması önlenmiştir. Kale girişinin solundaki kuleye geçmiş yıllarda müte-
ahhit tarafından yapılmış olan destek,kuleyi destekleme özelliklerini yitirdiği için, tarafı-
mızca ele alınarak aslına uygun yeni bir destek duvarı yapılmıştır. Kale girişinin kuze-
yindeki kale duvarında yine geçmiş yıllarda müteahhit tarafından onarımı yarım bırakı-
lan, ancak çökme tehlikesi gösteren duvar, onarılarak koruma altına alınmıştır. Kalenin
doğu duvarının önündeki moloz ve burada oluşan otsu bitkiler kaldırılarak duvarların
önü açılmış, bu temizlikten sonra kale duvarları bütün ihtişamı ile açığa çıkmıştır.

Kazıda çıkan buluntuların tümü kazı evi laboratuvarında konservasyon ve resto-
rasyonları yapılarak müzeye teslim edilmiştir.

5. KERAM‹K FIRINI AÇMASI
Yöre halkının verdiği bilgiler doğrultusunda Çataltepe tümülüsünün güneyindeki

tarla içinde ortaya çıkan çöküntü içinde yaptığımız çalışmalar sonucunda, toprak altı-
na inşa edilmiş 5x2.90 m. ölçülerinde, dikdörtgen plânlı keramik fırını bulunmuştur. Du-
varlarda inşa malzemesi olarak, kare kesitli ayaklarla desteklenen 6 adet kemer bulun-
maktadır. Kemeri destekleyen kare kesitli sütunların inşasında 14x30x4,5 cm. ölçüle-
rinde tuğlalar, kemerlerde ise 10x20cm. ölçülerinde tuğla kullanılmıştır. Fırın içinde 4
tanesi 30x30 cm., 2 tanesi 47x47 cm. 35x20x9 cm. ölçülerinde tuğlalar kullanılmıştır.
Bu kemerlerin arasındaki 7 sıra tavan boşluğunda, her kuşakta 28 adet olmak üzere
toplam 196 adet 10 cm. çapında pişmiş toprak baca saptanmıştır. Fırının kısa kenarla-
rında iki adet tonozlu niş bulunmaktadır. Fırının içindeki akıntı dolgunun temizlenmesi
esnasında fırının kullanımından kaynaklandığı düşünülen tuğla parçaları ve az miktar-
da keramik ve çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiştir (Plân: 3).
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Plân 1: IV No.lu açmanın plânı

Plân 2: Çakıllık Nekropolü
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Plân 3: Keramik fırınının plân ve kesitleri

Resim 1: Kale IV No.lu açmanın batıdan gö-
rünüşü
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Resim 2: IV ac5 mekânı

Resim 4: Süzgeçli biberon

Resim 3: Balık pullu atlet heykelciği
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Resim 5: Figürin başı

Resim 6: Koyu gri renkli keramik
parçaları

Resim 7: Çift ağızlı kandil
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Resim 8: Çift ağızlı kandil

Resim 9: Bronz hydria Resim 10: Altın yüzük
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Resim 11: Lekytos

Resim 12: Kapaklı lekane



THE 2003 JOINT TURKISH-ITALIAN EXCAVATIONS AT
TILMEN HÖYÜK

Nicolò MARCHETTI*

After the ten excavation seasons by Bahadır Alkım and his team between 1959
and 19721, and the restorations campaign carried out in 20022, renewed Turkish-Itali-
an excavations have taken place at Tilmen Höyük in october 2003 with the cohordina-
tion of Refik Duru and Paolo Matthiae and the responsibility of Hamza Güllüce, under
the field direction of the Author3. The significant advance which has taken place during
the last three decades for the understanding of the urban civilization of the Middle (c.
2000-1550 B.C.) and Late (c. 1550-1175 B.C.) Bronze Ages in the Levant-particularly
fostered by the discovery of Ebla-suggested that the renewal of the excavations at Til-
men Höyük allowed not only to better study the urbanism of this 5 hectares capital city
and the detailed chronology of its monuments and material culture, but also to contri-
bute to the historical framework of south-eastern Anatolia and northern Syria4. 

The site (Fig. 1) has been the capital of a kingdom likely vassal first of Yamk-
had/Aleppo and then of Mitanni, respectively during MB II and LB I. The ancient name
of the site remains unknown, its identification with Zalbar being just a hypothesis5. A
single cuneiform document has been found thus far at Tilmen, a sealing with a short
inscription in Akkadian, ip-la-tù, usually understood as a gentilic derived from Ebla, but
actually to be translated as "compensation payment"6. 

Four areas were selected along the southern edge of the Acropolis (Fig. 2), whe-
re monumental public architecture had been brought to light during previous excavati-
ons (Areas E, A and C) or where substantial stone walls were noted eroding on the so-
uth-eastern slope (Area H). The results obtained therein are synthesized below.

The large Building E (Fig. 3) had different construction phases within MB I and
II, as shown by the superimposition of the walls and by the stratigraphy of cobbled flo-
ors near the entrance of the building to the north7. On the front part of the building, the

* Nicolò MARCHETTI, Dipartimento di Archeologia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Piazza S. Giovanni
in Monte 2, 40124 Bologna/ITALY. nicolo.marchetti@unibo.it.

1 Alkım 1962; id. 1968: 242; id. 1969; Duru 2003.
2 Duru 2003: 79-80, pls. 42-54; id. 2004.
3 Thanks are due, for their financial support, to the University of Bologna and to the Italian Ministries for Education, Uni-

versity and Research and for Foreign Affairs. Our deepest gratitude go to the colleagues of the General Directorate
for Cultural Heritage and Museums, to the representative of Gaziantep Museum, Burhan Balcıoğlu, and to the many
friends in Gaziantep and Islahiye who constantly helped the Expedition throughout.

4 On the archaeology of Ebla, see Matthiae 1989; id. 2002b.
5 Forlanini 1985: 54-56.
6 Alkım 1968: 242, fig. 139; id. 1969: 286; Duru 2003: 65, 77, figs. 18-19, pl. 38. The new interpretation is due to Gian-

ni Marchesi, epigrapher of the Expedition.
7 Building E was probably founded during MB I if one judges from the outer cobbled floor exposed north of L.98 (whe-

re traces of a doorway were present in its northern wall), which lies 2 m below L.250 from MB II and which pertains
to a later phase of Building E, contemporary with Palace A since floor L.250 also goes against it.
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lateral wings-of which the eastern one contains two long and narrow parallel rooms,
probably a stairway stretching the whole length of the building as discovered in 2003-
abutt the entrance, a planning feature which allows to put forward the hypothesis that
Building E is actually a temple rather than a residential compound as usually mainta-
ined. The comparison with two temples from level 7 at Kanes seems significant in this
respect8, as well as its topographical location next to Palace A, since during the MBA
palace and temple are closely located topographically9. 

The well known Royal Palace A (Fig. 3), dating from MB II, was only excavated
in its northern sector during previous excavations. During 2003, not only several new
observations were made in the already excavated area, but excavations were also ex-
tended to the south (Fig. 5), where the palace however is preserved only at foundati-
on level. Outside of the palace, a large paved area (Fig. 4)-already emerging in part
since the 2002 season-was exposed (L.88+L.250), having in one spot a patch of smal-
ler pebbles (L.251) with some MB II pottery over it. The western boundary wall W.7 was
traced towards the south, noting also that the supposed doorway observed during pre-
vious excavations was in fact only a lack in its upper masonry. The alignment of W.7
has a slightly different orientation in respect of the other palace walls in order to follow
the eastern boundary wall of Building E, which is thus certainly older than Palace A. A
new room (L.170) was identified south of L.3. In throne-room L.38, the supposed co-
lumn bases (L.36 and L.37) are not in axis with the room and they must be rather sup-
ports for installations, as braziers for example. In the three-room suite to the east of the
throne-room there possibly was a stairway in the middle room, since in the latter (L.32)-
preserved at foundation level-there is a dividing wall. The study of the circulation pat-
tern of the Palace, suggests that what in the palace of Alalakh VII is usually conside-
red to be a courtyard (no. 9) is in fact the throne room, since it has an identical butt-
ress as that of L.38 at Tilmen and since the overall circulation has a similar, though mo-
re complex at Alalakh, scheme in the two palace buildings10.

In nearby Building C (Fig. 6) several stratigraphic and structural observations ha-
ve been made in 2003. The lowermost phase is represented by a paved walkway along
the northern limit of Palace A; such floor is subsequently covered by some structures,
levelled in turn for the construction of Building C, which at no point was proved to co-
ver Palace A, as it is instead the case with the reconstruction of Building C. From the
unexcavated fill of the drain (D.59), opening onto courtyard L.88, some LBA pottery
was obtained, thus giving a useful hint for the dating of Building C, the use of which
must have thus extended into the LBA. Since apparently it continued into use together
with Palace A, as noted above, one is lead to preliminarily conclude that the latter has
a similar chronology, as supported also by the results obtained in Area H.

The building technique with squared blocks of the southern wall of Palace A
(W.33) is identical with the southern limit (W.132, with also connecting wall W.304) of
an adjoining fortress from the LBA, first discovered in 2003 and of which its complete
plan has already been recovered. Since Fortress H can be safely dated to LB I, one
can conclude that the chronological range of Palace A overlapped with at least part of
this period, later than the dating usually accepted for the royal palace. The plan of Fort-
ress H is represented by two small square rooms to the south (L. 308 and L.321) and
by two narrow parallel rooms (L.333 and L.337, fig. 7) to the north, all with cobbled flo-
ors. No doorways are present as customary for the ground floor of military buildings in
Syro-Palestine11, while the thickness of the walls, reaching almost 3 m., can only be
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8 Özgüç 1999: 117-120, pls. 56-58, figs. 7-10, plans 6-7; level 7 is contemporary with karum Ib.
9 Western Palace Q and sacred area B, Northern Palace P and sacred area P, Royal Palace E and sacred area E may

be quoted for Ebla (Matthiae 1989) or the palace and temple of level VII for Alalakh (Woolley 1955: fig. 35, pl. XIV).
On the Old-Syrian architectural tradition see in general Matthiae 2002a.

10 Cf. Woolley 1955: 101-102, fig. 35, room 9 (wrongly considering the buttress in the western short wall of room 9 as a
secondarily blocked entrance). A thorough study of MBA palatial architecture in northern Syria and south-eastern Ana-
tolia, in which the Tilmen evidence is fully set in its historical framework, has been presented elsewhere (Marchetti in
press).

11 Cf., for example, fortresses M, V and AA from MB II at Ebla (Matthiae 2002b).



explained with an original remarkable height for the fortress12. A rich pottery assemb-
lage retrieved from the two phases documented in the rooms of the fortress dates from
LB I, while the large number of cooking pots and animal bones indicate that activities
connected with food transformation were carried out in this building13. 

A limited reoccupation from the Hellenistic period, which gave a coherent pottery
assemblage, was recorded in Areas E and A (Fig. 5), i.e. on the southern slope of the
Acropolis, where a village of modest size must have been located, while in Area H ac-
tivities of this period were limited to extensive quarrying. A Late Roman house was par-
tially excavated in the northern part of Area H.

In view of the monumentality of the archaeological site, located in a district ha-
ving a significant touristic interest, a project for realizing an archaeological park is be-
ing developed together with the Faculty of Architecture of University of Genua, while
the Faculty of Agrarian Studies of the University of Bologna is providing the necessary
expertise for the site ecosustainability and management. In 2003, in addition to a new
thorough survey of the site14, the first detailed guidelines for the project were drawn
and conservation was begun to be implemented by consolidating all critical spots of the
excavated structures.

Tilmen Höyük represents one of the main sites for extensively investigating the
urban structure of an ancient capital and for reconstructing the scale and mode of the
contacts between Anatolia and Syria during the 2nd millennium B.C. The rich set of da-
ta retrieved after just one campaign appears, in these two directions, particularly pro-
mising.
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Fig. 1: View of Tilmen Höyük from south-east: on the southern slope of the Acropo-
lis one can note the excavations of areas A and H; in the background the
Amanus range

Fig. 2: Photoorthorectified aerial view of the monumental public area of Tilmen
Höyük, MB II – LB I; in the center, the deep sounding from the old exca-
vations is visible



134

Fig. 3: Schematic plan of Temple E (left) and Royal Palace A (right)

Fig. 4: The entrance to Palace A and the outer paved courtyard L.88 from north, MB II.
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Fig. 5: View of Palace A from south, MB II: to the left the entrance room L.3, in the middle
the antechamber L.12 and to the right throne-room L.38; in foreground Hellenistic
structures cutting the walls of Palace A, in background Building C.

Fig. 6: Room L.72 of Building C from north-east, LB I.
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Fig. 8: LB I clay figurine of a humped zebu (TH.03.H.81) from the fill of room L.333,
Fortress H.

Fig. 7: View of the two narrow parallel rooms (L.333 left and L.337 right) in Fortress
H from east, LB I.



METROPOLİS KAZILARI, 2003

Recep MER‹Ç*
Ali Kâz›m ÖZ
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Metropolis kazıları 2003 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Philip
Morris/Sabancı Topluluğu, DÖSİMM ve INSTAP’ın sponsorluğunda kazı, konservas-
yon, restorasyon ve kazıevi çalışmaları olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilmiş-
tir1. Kazıevinde bilimsel çalışmaları sona eren 18 adet envanterlik ve 91 adet etütlük
eser, 2003 yılı kazı sezonu sonunda İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.

1. KAZI ÇALIfiMALARI
1.1. ORTA KENT KAZI ÇALIfiMALARI
Kentin yukarı bölümü "Akropol ve Etekleri"; aşağıdaki yamaç eteği ve düzlükte-

ki kent bölümüne "Aşağı Kent"; ortadaki yamaçta bouleuterion, stoa gibi kamu yapıla-
rını ve konut bölgelerinin bulunduğu bölüme de kenti daha iyi tanımlayabilmek amacıy-
la "Orta Kent" ismi verilmiştir (Çizim: 1; Resim: 1). Aynı zamanda ızgara kent plânına
sahip alanlardaki yapı adaları (insula), modern şehircilik terminolojisine göre numara-
landırılmıştır. 2003 yılı kazı çalışmaları 3, 4, 5 ve 7 numaralı yapı adalarında ve arala-
rındaki sokaklarda sürdürülmüştür.

Merkezinde Hamam-Gymnasium kompleksinin bulunduğu yapı adası, “Ada-3”
olarak isimlendirilmiştir. Ada-3’teki kazılara, daha önceki kazı sezonlarında ortaya çıka-
rılan ve “sarnıç” olarak tanımlanan mekânın güney bitişiğindeki mekânda (2003/1 me-
kânı) +82,81 m. kotunda başlanmıştır. 2003/1 mekânı, 3,81x5,05 m. ölçülerindedir. Ka-
pı eşiğinden Hamam Sokağı’na, alt kota doğru dirsek yaparak inen pişmiş toprak su
küngü de mekânın su depolama amacıyla kullanılan bir sarnıç olabileceğini düşündür-
mektedir. Mekân içi dolgusunda çok sayıda Roma Dönemine tarihlenen terra sigillata
ve günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları ele geçirilmiştir.

* Prof. Dr. Recep MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampusu, Bu-
ca-İzmir/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Ali Kâzım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampusu, Bu-
ca-İzmir/TÜRKİYE.
Araş. Gör. Aygün Ekin MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kam-
pusu, Buca-İzmir/TÜRKİYE.

1 Metropolis 2003 yılı kazı çalışmalarında, Bakanlık temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Lütfi Kaya
görev yapmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Helmut Engelmann (Köln Ü.) yazıtlar, Assoc Prof. Christine M. Thomas (UCSB) Arap-
lıtepe Erken Hıristiyanlık Kilisesi’nde, Dr. Penelope A. Mountjoy (BSA) Bademgediği Tepesi’nde bulunmuş Myken se-
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Öğr. Gör. Çiğdem Gençler (Başkent Ü.), Ark. Murat Kılıç, Mimar Gözde Uluşans, Ark. Eda Güngör, Ark. Umut Doğan,
Ark. Yaşar Yıldırım, Ark. Cenk Köymen, İnş. Müh. Muharrem Tütüncü, Rest. Yusuf Şen, Rest. Tuğba Uğurçağ, Rest.
Emel Güzelgöz, Daniel Michon (UCSB), Ast. Funda Öz ile DEÜ Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Sarp Alatepeli, Serhat
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2002 kazı sezonunda ortaya çıkarılan dükkânların bulunduğu ve Hamam-
Gymnasium kompleksinin güneyinde yer alan yapı adası Ada-4 olarak isimlendirilmiş-
tir. 2002 sezonunda kazılan dükkânlara ek olarak M-4 olarak isimlendirilen dükkânın
hemen güneyinde, M-5’te kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu mekânda çıkan seramiklerin
çoğunluğu, Geç Roma Dönemine tarihlenen, tek kulplu ve gövdesi yivli testilere ait par-
çalardan oluşmaktadır.

1.1.1. ATRIUMLU EV (ADA-5) 
Kazısına geçen yıl başlanılan, Hamam-Gymnasium kompleksinin doğusundaki

terasta yer alan ve bu yıl “Ada-5” olarak isimlendirilen yapı adasındaki kazı çalışmala-
rına, 2002 kazı sezonunda ortaya çıkarılan mozaikli avlunun batısında sıralanan me-
kânların (Resim: 2) kazısıyla, Arkeolog Murat Kılıç denetiminde başlamıştır. Mutfak ya
da kiler işlevine sahip olduğu düşünülen M-2 mekânında bulunan Roma Dönemine ait
gümüş sikke (Env. No. 7154) tarihlendirmeye ışık tutacak buluntulardan birisidir.

M-2’nin hemen kuzeyindeki “M-5” olarak isimlendirilen mekânın duvar yüzeyinde
üst kotlardan itibaren freskler gözlenmiştir. Mekânın içindeki dolguda da duvardan dü-
şen freskler sıkça ele geçirilmiştir. Fresklerde, zeminde bej-sarımtırak renk, üst desen-
lerde ise vişne çürüğü ve mavi renklerde üçgen geometrik süslemelerin kullanıldığı
gözlenmiştir. Mekânda duvar cepheleri boyunca görülen fresklerin konservasyonu res-
toratörler tarafından yerinde yapılmıştır (Resim: 3). 3,45x5,59 m. ölçülerindeki mekâ-
nın içinde önemli bir buluntu olarak taban üstünde, +76,11 m. kotunda, ağırlığı 2,540
kg. (yaklaşık 10 libra) olan mermer ölçü taşı (Env. No. 7240) gün ışığına çıkarılmıştır.

M-5’in kuzeyinde yer alan 2,39x5,35 m. ölçülerindeki M-3 mekânının zeminini
(+76,34 m.) iyi korunmuş tuğla taban döşemesi oluşturmaktadır. Mekânın dışındaki
tuğla örgülü ve mermer kaplamalı servis  platformunun kenarları yükseltilmiştir. Onun
hemen kuzeyinde ise bir platform daha yer almaktadır. Tuğla örgülü bu platformun or-
tası boş, güney iç cephesi mermer plâkayla kaplıdır ve 60,5x66 cm. ölçülerindedir. M-
3a’nın batı duvarının iç cephesi üzerinde, ikinci katı taşıyan ahşap kirişlerin oturduğu,
yaklaşık 30x30x30 cm. ölçülerinde, kuzey-güney doğrultulu 45-50 cm. aralıklarla de-
vam eden yedi hatıl deliği ortaya çıkarılmıştır. 

M-3’ün hemen doğusunda yer alan ve 2,26x3,30 m. ölçülerindeki M-6a mekânı-
nın duvarları ana kayaya oturmakla birlikte duvar aralarında harç kullanılmamıştır. Ta-
ban üstünden Hellenistik Megara kâseleri ve kandillerin de aralarında bulunduğu sera-
mik parçaları ele geçirilmiştir. Bu parçaların içlerinde en iyi örnekler, korunmuş olarak
ele geçirilen Hellenistik Dönem Efes tipi kandili (Env. No. 7242) (Resim: 4) ve yağ ka-
bıdır (Env. No. 7266). 

M-8’deki kazı çalışmalarında +74,77 m. kotunda 32 cm. çapında 2,25 m. yük-
sekliğinde yivsiz yekpare bir sütun ortaya çıkarılmıştır. Mekânda diğer bir önemli bulun-
tu ise +73,87 m. kotundaki dörtgen şist plâkalarla kapatılmış kuyudur. 4,70 m. derinlik-
teki kuyunun ağzı pithosun üst gövde kısmından oluşmaktadır. Kuyunun etrafında gü-
venlik önlemleri alınarak, sondaj çalışmaları daha sonraki bir döneme bırakılmıştır. 

Impluvium olarak nitelendirilen, mozaikli holün doğusunda kalan havuzda +75,43
m. kotunda tabana ulaşılmıştır. Mozaikli hol ile birlikte M-1’e dahil edilen impluviuma ait
kuzeybatı köşede dörtgen şeklinde dört-beş adet şist döşeme plâkası bulunmuştur. Imp-
luviumun güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde, suyu drene etmeye yarayan iki kanal
doğuya doğru dönüş yaparak ilerlemektedir. +76,21 m. kotunda impluviumun kuzeyba-
tıdaki mermer kaidesi üzerinde yükselen ve çatıyı taşıyan 1,98 m. uzunluğunda 28 cm.
çapında yivsiz sütun impluviumun kuzeyindeki holde devrik bir şekilde bulunmuştur. Ev
kullanımıyla ilgili önemli bilgi veren mermer masa ayağı, +76,08 m. kotunda M-1’de mo-
zaikli holün kuzey bitiminde M-5 mekânı kapı eşiği önünde ortaya çıkarılmıştır.

Sonuç olarak, Ada-5’te yapılan kazı çalışmalarında "atriumlu ev" olarak tanımla-
nan yapı kompleksini oluşturan mekânların büyük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu me-
kânlar sisteminin yamaçtan aşağıya doğru, tıpkı Efes Yamaç Evler’de olduğu gibi yapı
parselleri halinde devam etmesi beklenmektedir.   
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Ada-5 ve Ada-7 yapı adaları arasında kalan sokak bölümünde, Ada-5/7 ve Ada-
5/7a olarak isimlendirilen farklı yönlü iki yol ortaya çıkarılmıştır. M-4 olarak isimlendiri-
len bu mekânda A-5/7 yoluna ait taban döşemesi +78,84 m. kotunda doğuya doğru
gözlenmektedir. Mekânda taban döşemesi olarak düzgün kesilmiş dörtgen ve yayvan
şist ana kaya parçalarından oluşan yol taşları kullanılmıştır. Bu alanda ele geçirilen se-
ramik malzeme Geç Roma ve Bizans Dönemi ağırlıklıdır. Bu yolun hemen kuzeyinde
+80,45 m. kotunda başlayan ve kuzeydoğu yönünde devam eden taban döşemesi taş-
ları ikinci bir yola aittir. Bu yol “Ada-5/7a yolu” olarak isimlendirilmiştir Bu yola ait döşe-
me taşları, eğimli şekilde kuzeydoğu yönde 5,10 m. ilerledikten sonra +79,47 m. kotun-
dan itibaren merdiven basamağı olarak alt kotlara inmektedir. 

1.1.2. YAPI ADASI – 7 (ADA-7)
A-5’in kuzeyinde, hamamın doğusunda yer alan sokak ile ayrılan yapı adası

“Ada-7” olarak isimlendirilmiştir. M-1’de kuzey, güney ve batı duvarında iki evre gözlen-
miştir. Birinci evrede batı duvarı, ana kaya üzerinde +80,19 m. kotundan itibaren kireç
harçla örülerek oluşturulmuştur. İkinci evrede +80,73 m. kotundan itibaren yine harçlı
ve bu kez cephesi sıvanmış ikinci bir sıra duvar yükselmektedir. Mekânda taban üstün-
den Geç Helenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen seramik malze-
me ele geçirilmiştir.   

2,80 m.x3,37 m. ölçülerindeki M-3 mekânının içinden özellikle Erken Roma İm-
paratorluk Dönemine tarihlenen seramik parçaları yoğun olarak ele geçirilmiştir. Me-
kânda ele geçirilen Roma Dönemi altın yüzüğü (Env. No. 7555) dikkat çekicidir (Resim:
5). Akik yüzük taşı üzerinde kazıma tekniğiyle oluşturulan betimlemede tanrıça Athena
mızrağına dayanmış bir şekilde durmaktadır. Tanrıça’nın yanında ise sfenks betimle-
mesi görülür. 

M-2 mekânında yer alan yivsiz ve işlenmemiş iki sütunun yerleştirildiği dörtgen
kaideler özgün tabana oturmaktadır. Birbirinden farklı ölçülere sahip sütunların ikisi de
kaide üzerine kenetlenmeden oturtulmuştur. İki sütun arası 1,70 m.lik bir açıklığa sa-
hiptir. M-2’de taban üstünden ele geçirilen, uğur tanrıçası Tykhe kabartmalı terra cotta
figürin güzel buluntular arasındadır. Figürün göğüs altından yukarısı sağlam olarak ele
geçirilmiştir. Tanrıça başında kule şeklinde silindirik polosu, üzerinde manto ve yanın-
da bereket boynuzu ile betimlenmiştir. Mekânda ağırlıklı olarak Roma İmparatorluk
Dönemine tarihlenen seramik kap parçaları ve tam olarak korunmuş minyatür alabast-
ron ile sıvı kabı ele geçirilmiştir.

1.2.  T‹YATRO SAHNE B‹NASI  SONDAJI
Metropolis tiyatro sahne binasında kısa süreli sondajlar, proskenion içinde B2 ve

B3 plân karelerinde yapılmıştır. Çalışmanın amacı, sahne binası kuzey duvarı ve pros-
kenion sütunları altındaki temellerin araştırılmasıdır. Çalışmalar sonucunda, sahne du-
varının korunan yüksekliği 1.91 m. olarak ölçülmüştür. Duvarın temeli olarak 1.55 m.
yüksekliğinde, tuğla kırıklı sert kireç harcıyla birleştirilmiş moloz taşlardan oluşan yapı
tespit edilmiştir. Temelin üst kısmındaki ilk birkaç büyük bloktan sonra, küçük moloz
taşlı kısım gelmektedir. Harç tabakası hem taşların arasında hem de dış yüzeylerinde
görülmektedir.

Sahne duvarı temelinden 1.45 m. kuzeyde başka bir temel kalıntısı görülmekte-
dir. Diğer temel kalıntısının aksine, burada genellikle düz şistler harçsız olarak kullanıl-
mıştır. Temelin büyük moloz taşlardan yapılması ve içinde harç kullanılmaması, bunun
daha erken bir dönemde yapıldığını akla getirmektedir. Yapılan sondajlar sırasında,
proskenion içinde sahne binasından 3.35 m. uzakta, küçük bir temel daha bulunmuş-
tur. 60 cm. genişliğinde temel, sahne temeli ile aynı seviyede (+ 68.20) başlamaktadır.
Temel üzerinde düz taş ve harçla belirtilmiş ~50 cm. çapında, sütun kaide izi görülmek-
tedir. Bu temel duvarının, proskenion genişletme evrelerinden ilk Roma eklentisi olma-
sı mümkündür. Bu durumda, Helenistik Dönemde yapıldığı kabul edilen tiyatronun, iki
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farklı Roma Döneminde onarım ve değişiklik geçirdiği saptanmıştır. Böylece tiyatroda
toplam üç farklı evreden  söz edilebilir. 

1.3. HAN YIKI⁄I (AfiA⁄I HAMAM)
Akropol tepesinin alt yamaçlarının doğu bölümünde yüzeyde gözlenen duvarın

işlevi ve mimarî yapısına açıklık getirmek amacıyla, Arkeolog Yaşar Yıldırım denetimin-
de çalışmalar yapılmıştır. Bu sektör, halk arasında "Han Yıkığı" olarak adlandırılmakta-
dır. Fakat çalışmalar sonrasında kalıntıların yeni bir Roma Hamamı’na ait olduğu dü-
şünülmektedir (Resim: 6). +48,40 m. kotundan itibaren başlayan kazılarda, duvarın do-
ğusunda ve batısında iki apsisin yer aldığı  saptanmıştır. 3,16 m. çapında ve 1,72 m.
derinliğindeki doğu apsisinin iç kısmında üst seviyelerde oldukça basit ve devşirme
malzemeden yapılmış farklı yapı evreleri saptanmıştır. Doğu apsisinin duvarları batı
apsisine göre daha az korunmuştur. 

Duvar yıkıntısının 7,50 m. uzunluğundaki güney cephesinde; 1,72 m. genişliğin-
de iki adet kemerli niş ve bunların arasında kuzeye açılan 1.75 m. derinliğinde 1,20 m.
genişliğinde kemerli bir geçit bulunmuştur. Kemerlerin cepheleri kabaca işlenmiş orta
büyüklükteki taşlarla örülmüştür. 

1.4. ARAPLITEPE ERKEN HIR‹ST‹YANLIK K‹L‹SES‹
Araplıtepe’de yapılan kazı çalışmalarında, kilisenin orta bölümünde G-5, G-6, G-

7 plân karelerinde başlanmış olup +0.27 m.’den  -0.77 m.’ye kadar inilmiştir. Her plân
karede, -0.70 m. ve – 0.77 m. arasında M.S. 5.-6. yüzyıllara ait olduğu düşünülen mer-
mer tabanlar bulunmuştur. Bu tabanlar M.S. 1. ve 2. yüzyıllara ait Roma Dönemi mer-
mer parçalarının devşirme olarak kullanılmasıyla yapılmıştır ve yer yer büyük tuğlalar
ile bozulmuştur. Aynı seviyelerde, kaplamanın korunmadığı bölümlerde pembe renkli
taban harcı iyi korunmuş olarak gözlenmektedir. 

G-5 ve G-6 plân karelerinde tuğla tabanın üzerinde tespit edilen kuzey-güney
doğrultulu duvarlar ambona paralel olarak yapılmıştır. G-5 ve G-6 plân karelerinde -
0,24 m. ve -0,31 m. arasında çok sayıda çatı kiremidi bulunmuştur. Bu kiremitlerin al-
tında geç Bizans Dönemi seramik parçaları ele geçirilmiştir. Dolayısıyla çatı M.S. 13.
yüzyıldan sonra  yıkılmış olmalıdır. Kazı çalışmaları yapılan plân karelerde çatı konst-
rüksiyonuna ait toplam 44 çivi ele geçirilmiştir.

1.5. DEDEC‹K MEVK‹‹
Dedecik mevkii kazısı İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Clemens Lich-

ter denetiminde yürütülmüştür. Öncelikle sondaj yapılacak alanda yüzey araştırma ça-
lışmaları, yer tespitleri ve ölçümler yapılmıştır. Prehistorik Döneme yönelik kazı çalış-
malarında, Sondaj I.’de Bizans mezarlarına rastlanması sebebiyle çalışmalar II ve III
numaralı sondajlarda sürdürülmüştür.        

Sondaj II’de yapılan çalışmalarda, kuzey yönündeki dökük duvarın altında çok
sayıda hayvan kemikleri dışında önemli bir buluntuya rastlanmamıştır. Sondaj III’teki
çalışmalar, ölçümlerle belirlenen alanın kuzey ve güney kenarları boyunca beşer met-
relik bölümlerde yapılmıştır. Her iki alanda da birbirinin üstünde düzensiz taşlardan ya-
pılmış iki adet taş platform bulunmuştur (Resim: 7). Sondajın en alt kısmında 2.40 m.
derinlikte ana kayaya rastlanmış ve kazı çalışmaları sona erdirilmiştir. Bu sondajda dü-
zensiz taş platformu altında Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Döneme ait çanak-çömlek,
seramik parçaları, çakmak taşı ve obsidiyen kesiciler, ayrıca küçük bir pişmiş toprak
idole ait olabilecek bir omuz parçası ile üzeri kazıma spiral süslemeli dairesel bir piş-
miş toprak mühür bulunmuştur.

1.6. BADEMGED‹⁄‹ TEPES‹
Bademgediği Tepesi 2003 sezonu kazıları kaleyi oluşturan tepenin kuzey bölü-

münde gerçekleştirilmiştir (Resim: 8). Bademgediği Tepesi kazıları, Y26, Y27, Z28,
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AA27, AA28 ve AB27 plân karelerinde, tabakalaşmayı ortaya çıkarmak amacıyla yapıl-
mıştır. 2003 yılı kazıları daha önceki çalışmaları destekler nitelikte bulgular vermiştir.
Buna göre, kazı alanında dört yapı katı ve iç içe geçmiş altı tabakadan söz etmek
mümkündür.   

2003 kazılarında yoğun olarak Anadolu kökenli gri seramik, altın yaldızlı sera-
mik, kahverengi-kırmızı ve krem renkli seramik grupları ele geçirilmiştir. Boyalı Myken
seramiği Geç Hellas III C evresine aittir. Bunun yanı sıra Geç Minos I A evresine ait ye-
ni Minos seramik parçaları da bulunmuştur.

Tabaka I (Geometrik): Stratigrafideki I. ve II. tabakalar tüm açmalar boyunca
yaklaşık olarak 97.25 ile 96.50 m. seviyelerindedir. İÖ. 8. ve 6. yüzyıllara ait boyalı ge-
ometrik parçaların yanı sıra bütünlenmiş bir hydria (Resim: 9) ve çan biçimli bir kap ele
geçirilmiştir (Resim: 10).

Tabaka II (Geç Hellas III C, M.Ö. 1190-1050/30): P.A. Mountjoy’un tespitlerine
göre 2003 sezonunda, Türkiye’de ilk kez Bademgediği’nde Geç Hellas III C Myken se-
ramikleri Erken, Orta ve Geç olmak üzere her evresiyle temsil edilmiştir. Bunun yanı sı-
ra Yunanistan ve Balkanlar’la ilişkilere işaret eden el yapımı kaba kaplara ait parçalar
(Handmade Burnished Ware) da ele geçirilmiştir.

Tabaka III-V: Yaklaşık olarak 96.50 ile 95.90 m. seviyeleri arasında rastlanan,
III.-V. tabakalarında ele geçirilen yerli Anadolu seramiğinin Beycesultan ve Aphrodisias
Geç Tunç katlarıyla, olasılıkla İÖ. 15. ve 14. yüzyıllarda ilişkisinin varlığı 2003 sezonun-
da kesinlik kazanmıştır. Bunun yanı sıra krem renkli seramiklerin Milet’te bulunan ben-
zerlerinin de yine İ.Ö. 14. yüzyıl tabakalarında ele geçirildiği bilinmektedir.

Tabaka VI: Yaklaşık 95.50 m. seviyesinden başlayıp 95.00 m. seviyesine kadar
devam eden bu tabakada, kırmızı astarlı Orta Tunç geleneğinde kap biçimleri yaygın-
dır. Bunun yanı sıra Tabaka III.–V.’te görülen yerli Anadolu mal grupları da burada gö-
rülmektedir. Geçtiğimiz kazı sezonlarında da sınırlı olarak ele geçirilen Geç Minos I A
parçaları bu yıl sayıca artmıştır.

Sonuç olarak III.-V. tabakalarından elde edilen buluntular ve değerlendirmeler
İÖ. 15. ve 14. yüzyıllara işaret etmektedir. Bu tabakada geçen yıl bulduğumuz bir Geç
Hellas III A 2 parçasının yardımıyla bu tarihlemeyi İÖ. 1375-1300 yıllarına çekebiliriz.
Böylece II. tabaka ile III.-V. tabakalar arasındaki zamansal kesikliği (hiatus), II. Murşi-
li’nin Arzawa kenti Puranda’yı İÖ. 1315 yılında ele geçirmesiyle açıklama ihtimali güç-
lenmektedir.    

2. YAYIN ÇALIfiMALARI 
1997 yılında kazıların ilk beş yılını anlatan kitabın devamı niteliğinde olan "Ana

Tanrıça Kenti Metropolis" kitabı2 2003’te yayınlanmıştır. 1992-2002 yıllarında yapılan
kazı çalışmalarının anlatıldığı kitapta; Metropolis’in konumu, adının kökeni ve tarihçe-
si ile birlikte kazılarla gün ışığına çıkarılan anıtsal yapılarla ilgili değerlendirmeler yer
almaktadır. Kitabın görsel yönü ise haritalar, çizimler, kentin ve buluntularının eski ve
yeni fotoğrafları ile zenginleştirilmiştir. Kitabın İngilizce çevirisi3 "Metropolis, City of the
Mother Goddess" adıyla 2004 yılının başında yayınlanmıştır.

Ayrıca 1999 yılında bouleuterion yakınında bulunan ve kent tarihinde önemli bir
yer tutan Apollonios yazıtı da, Boris Dreyer ve Helmut Engelmann tarafından4, Insch-
riften von Metropolis (Metropolis Yazıtları) serisinin I. cildi olarak yayınlanmıştır.
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2 Meriç R. "Metropolis, Ana Tanr›ça Kenti", Philip Morris/Sabancı Yayınları, İstanbul, 2003.
3 Meriç R. "Metropolis, City of the Mother Goddess", Philip Morris / Sabancı  Yayınları, İstanbul, 2004.
4 Dreyer B. & Engelmann H. "Die Dekrete für Apollonios: Städtische Politik unter den Attaliden und im Konflikt zwischen

Aristonikos und Rom" Inschriften von Metropolis I., Inschriften Griechischer Stadte aus Kleinasien vol. 63, Bonn, 2003.
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Resim 1: Metropolis Orta Kent’in hava fotoğrafı (Foto: Bahadır Taşkın)

Resim 2: AAttrriiuummlu ev
(Ada-5) me-
kânları (Fo-
to: Ali Kâzım
Öz)
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Resim 3: Ada-5 M5 mekânı duvarlarında görülen renkli fresklerin konser-
vasyonu (Foto: Ali Kâzım Öz)

Resim 4: Efes tipi kandil (Foto: Ali Kâzım
Öz)

Resim 5: Roma Dönemine ait akik taşlı altın
yüzük (Foto: Ali Kâzım Öz)
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Resim 6: Han yıkığı (Aşağı Hamam) kalıntıları (Foto: Ali Kâzım Öz)

Resim 7: D e d e c i k
mevkii son-
daj-II taş plat-
formları (Fo-
to: Clemens
Lichter)
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Resim 8: Bademgediği Tepesi ku-
zey açmaları (Foto: Ali
Kâzım Öz)

Resim 9: Geometrik Döneme ait hhyyddrriiaa  (Foto:
Ali Kâzım Öz)

Resim 10: Geometrik Dö-
neme ait çan bi-
çimli kap (Foto:
Ali Kâzım Öz)



HİERAPOLİS, 2003

Francesco D’ANDRIA*

Hierapolis 2003 y›l› Kaz› ve Araflt›rmalar›
İtalyan Kazı Heyeti’nin, Phrygia Hierapolis’indeki kazı ve onarım çalışmaları,

CIRDAR bünyesinde (Torino Politeknik Uluslararası Arkeolojik Belgeleme ve Araştırma
Merkezi) benim başkanlığımda, 25 Temmuz-29 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirildi1.

Çalışmalara İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden ve IBAM’dan (Ulusal Araştırma
Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü) gelen 73 araştırmacı ve teknik eleman
katıldı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü temsilen Antalya Müzesi’nden Sa-
yın Akan Atila katıldı. Kendisine, Denizli Müzesi araştırmacılarına, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Dr. Nadir Avcı’ya kendim ve ekibim adına en içten te-
şekkürlerimizi sunarım.

Bu seneki çalışmalarımızın amacı, kuzey Nekropolis’ten Tiyatro’ya ve Aziz Phi-
lippus Martyrium’una uzanan kent gezi parkurunu gerçekleştirmek ve Frontinus Cad-
desi olarak bilinen büyük plateia ve 15 No.lu stenopos boyunca yer alan yapıları ince-
lemek ve gezenleri bilgilendirmeye yönelik hazırlık çalışmaları yapmaktı.

Kuzey Nekropolis
Torino Politeknik’ten Dr. Donatella Ronchetta yönetiminde bir grup, mimarî ele-

manların çizimi ve dijital ortamda sınıflandırılması ile tek mezar yapılarının onarım ça-
lışmalarını yürüttü.

Antropolog Trevor Anderson,163d No.lu mezar odasında 2002 yılında başladığı
kazı çalışmalarına ve iskelet incelemelerine devam etti. Nekropolis’te bir istisna kayde-
den, Musevî bir aileye ait olan mezar, Denizli Müzesi asistanlarından Haşim Yıldız ta-
rafından bulunmuştur. Mezar günümüze kadar zarara uğramadan ulaşmıştır. Şu ana
kadar, mezar odasının içindeki banklarda, farklı dönemlerde gömülmüş 30 ölü bulun-
muştur. Mikro-kazı sırasında, içlerinde değerli bir taştan yapılmış Eros kabartması da
olan, mezar hediyeleri ele geçirilmiştir (Resim: 1).

* Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, Università degli Studi di Lecce, Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e
Mediavale, Via D. Birago 64, 73100 Lecce/İTALYA.

1 Heyet Başkanı olarak Lecce Üniversitesi’nden Arkeolog Prof. Dr. Francesco D’Andria’nın yanı sıra Venedik Üniversi-
tesi’nden Annapaola Zaccaria Ruggiu; Lecce Üniversitesi’nden Arkeolog Prof.Dr. Paul Arthur; Arkeolog Doç.Dr.  Gra-
zia Semeraro, archeologa, professore associato (Università di Lecce), Bari Üniversitesi’nden  Jeofizikçi Doç. Dr.Eva-
risto Ricchetti; Napoli Üniversitesi’nden Epigrafist Prof. Dr. Tullia Ritti; Epigrafist Doç.Dr. Elena Miranda; Venedik Üni-
versitesi’nden Arkeolog Prof.Dr. Annapaola Zaccaria; Milano Üniversitesi’nden Arkeolog Prof.Dr. Maria Pia Rossigna-
ni; Politecnico di Torino’dan Mimar Doç. Dr. Emanuele Romeo; IBAM- CNR’dan Arkeolog-araştırmacı , M. Piera Cag-
gia ve aynı kurumdan Topograf Giuseppe Scardozzi; Politecnico di Torino’dan Arkeolog-araştırmacı Donatella Ronc-
hetta; Antropolog Trevor Anderson ve Lecce, Napoli, Politecnico di Torino, Milano Sacro Cuore ve CNR’den araların-
da arkeolog, araştırmacı, epigrafistin yanı sıra Türk ve İtalyan Yüksek Lisans Okulları’ndaki öğrencilerin ve restora-
törlerin bulunduğu 60 kişi katılmıştır. Hepsine çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

147



Agora
Milano Üniversitesi’nden Maria Pia Rossignani yönetiminde bir ekip tarafından

bu bölgedeki araştırmalar yeniden başlatılmıştır. Amaç agora meydanının batı ucunu
kapatan büyük stoa-bazilikanın araştırılmasıdır. İlkin, cepheye ait mermer blokların in-
celenmesine ve merdivenin arkasında ait oldukları düzene yerleştirilmesine başlanmış-
tır. Tipolojisine göre bezeme elemanlarının ayrılacağı bir alan hazırlanmıştır, merkez
bölüme ait olan elemanlar, stoanın kanatlarına ait olanlardan ayrılarak, bir araya geti-
rilmiştir. Bu sırada, daha önceki dönemlerde incelemeri yapılmış olanlara ilâveten di-
ğerlerinin de çizimleri yapılarak fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 2).

Agoranın batısındaki Ortaçağ arkeolojisi araştırmaları Paul Arthur yönetiminde
(Lecce Üniversitesi) bir ekip tarafından yürütülmüştür. Daha önceki kazılarda X-XI. yüz-
yıllara tarihlenen kilise ve mezarlık alanı saptanmıştı; bu yıl mezarlığın yayılma alanı
(yaklaşık 1.117 m2) belirlendi ve 89 mezar tespit edilerek antropolojik incelemeleri ya-
pıldı. Agoraki nekropolis Türkiye’deki Orta-Bizans Dönemi için en geniş mezarlık ala-
nını oluşturmaktadır (Resim: 3).

Triton Nymphaeumu
Bu yılki çalışmalar havuzda yoğunlaştı; küçük bir kompresör yardımıyla havuzun

tabanında ve kenarında biriken kalker tabakası temizlendi. Pişmiş toprak tuğlalar ile
sağlamlaştırıldı. Mermer korkuluk levhaları, Dr. Lorenzo Campagna tarafından incele-
nerek onarım çalışmalarına hazırlanmaktadır. Bu araştırmalar ışığında, mermer korku-
luğun kıvrım çizgisi içinde işlemeli blokların ve büyük havuzun düzenlenmesine baş-
landı (Resim: 4).

Büyük Yap›
Flaviuslar Dönemine tarihlenen bu hamam yapısı Osmanlı Dönemine kadar olan

değişimi izlememize izin vermektedir. Hamam yapısında, apsisli mekân ve pişmiş top-
rak boruların geçtiği duvarlar tanımlanabilmektedir. Yoğun kullanım dönemi, mahalle-
nin Bizans yerleşimi tarafından kullanıldığı İ.S. IX-X. yüzyıllardır. Muhtemelen X. yüz-
yılda evler depremle yıkılmıştır, yıkıntıların üstüne yörükler yerleşerek Osmanlı Döne-
mine kadar bölgede kalmışlardır (Resim: 5). Yarım daire formundaki bir yapının içinde
Bizans Dönemine ait gaffiti keramik (Resim: 6) ile Ladik (Denizli) Darphanesi’nde ba-
sılmış Sultan Keykavus bin Keyhüsrev Dönemine ait (1237-1246) bronz bir sikke ele
geçirilmiştir (Resim: 7) (Ali Ceylan tarafından sınıflandırılmıştır).

Katedral
Torino Politeknik’ten Emanuele Romeo yönetiminde bir grup, Paul Arthur’un

(Lecce Üniversitesi) işbirliğiyle, Katedral’in çizimini ve mimarî parçaların bilgisayar or-
tamında kataloglanması çalışmasını yürütmüştür. Kazı, atrium ve narteks bölümünde
yapılmıştır, bu bölümler daha sonra, X. yüzyılda bir önceki kilisenin vaftizhanesinin üs-
tüne kurulan kilise ile bağlantılı bir nekropolis tarafından işgal edilmiştir.

Bu dönemde, diğer küçük kiliseler katedralin içine inşa edilmişlerdir. Apsisli me-
kânda tanımlanan bir mezar, bir aziz kültüne ait mermerlerle inşa edilmiştir. İthaf yazı-
tı ile bezeli Bizans templon mermeri epistyl parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca atrium kazı-
sı sırasında iki yan mermer kapı ve depremle tahribata uğramış kireçtaşı levhalarla
kaplı döşeme bulunmuştur (Resim: 8).

Apollon Kutsal Alan›
2003 yılı kazı sezonunun en önemli olayı, kuşkusuz ki kutsal alanı ortadan bö-

len asfalt yolun yerinin değiştirilmesidir. 2002 yılında otobüslerin park alanı kaldırılmış-
tı. Yolun kaldırılması her açıdan yoğun bir çalışma gerektirdi, su borularının yeri değiş-
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tirildi ve kuzey bölümde Apollon Kutsal Alanı’nın dışına asfalt olmayan bir yol inşa edil-
di (Resim: 9). Geçen yıl, 60’lı yıllarda yanlış olarak “Apollon Tapınağı” diye tanımlanan
güneydeki binadan söz etmiştik. Şimdi artık bu yapı alfabetik kehanet merkezi olarak
tanımlanmıştır. Binanın batısındaki alan, Bizans Döneminde mermer parçaların yakıla-
rak kireç hâline getirildiği bir alan olarak kullanılmıştır. Bloklar, sütunlar ve başlıklar sis-
temli bir şekilde yakındaki bir alana konarak, III. ve IV. terası birbirine bağlayan merdi-
ven ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10).

Modern yolun taşınması jeofizik incelemelerin ve yüzey araştırmalarının sonuç-
larını doğrulamıştır. İ.S. V. ve VI. yüzyıllara tarihlenen tabakaların altında, kutsal alana
göre merkezi konumda ve II. terasa açılan cephesiyle, büyük bir yapının temelleri yer
almaktadır. Yapı, mermer temeller, yivli sütun tamburları, İon sütun başlıkları, aslan
başlı sima ve bitkisel bezemeli nefis friz parçalarıyla peripteros plânlı bir tapınak olarak
yorumlanabilir. Artık yapıyı, Hierapolis sikkelerinde peripteros plânlı olarak betimlenen
Apollon Tapınağı olarak adlandırabiliriz. V. yüzyılda, kutsal alan, Hıristiyanlar tarafın-
dan Büyük Hamam yapısının onarımında kullanmak üzere blokların alınmasıyla tahrip
edilir. Tapınak alanı, pagan kültürünün tüm izlerinin yok edilebilmesi için talan edilir ve
yerini yeni Hıristiyan kültü olan Aziz Philippus alır.

Tapınağın kuzeyinde izlerine yeni rastladığımız bir yapının kazısını bu yıl ger-
çekleştireceğiz.

Bu alanda, üst teras seviyesinde kült işleyişini anlamamıza yardımcı olacak bir
araştırmaya başladık. Prof. Girolamo Fiorentino (Lecce Üniversitesi) yönetimindeki pa-
leobotanik ekibi, 10 m. uzunluğunda karbon ve kül izlerini araştırdı. Bu, kurban parça-
larının konduğu ve libasyonların yapıldığı bir tür escharon (kutsal ocak)dur: sıvılar, kül-
lü toprağa yerleştirilen amphora boyunları aracılığıyla yer altına akıtılıyordu. Mikrokazı
sayesinde kurban töreninde kullanılan bitkiler tespit edilmiştir. Travertenler üzerinde
korunagelen çok sayıda bitki ve tohumun saptanmasıyla bu bölgenin botanik arşivi
çıkarılmış oldu (Resim: 11). Kutsal alandaki adak keramikleri İ.S. I. yüzyıla tarihlenmek-
tedir; aralarında üzerinde yeraltı tanrısı Apollon Kareios’a adak graffitosu bulunan ke-
ramik parça dikkat çekicidir. Apollon Kareios tasvirli ve yazıtlı bir heykel tiyatroda bu-
lunmuştur. Kehanet binasına bu yıl yerleştirmek üzere heykelin bir kopyası hazırlanma-
ya başlandı.

Grazia Semeraro (Lecce Üniversitesi) yönetiminde ortaya çıkarılan yapıların çi-
zimlerine başlandı. Plutoniumun girişini kapatan duvar, cehennemin girişi olan zehirli
gazın çıktığı mekânın sualtı çekimlerinin yapılabilmesi için geçici olarak kaldırılmıştır.
Sismik fayın etkisiyle traverten tabakada oluşan yarık chasma ghesi oluşturmuştur. Ya-
rıktan çıkan termal su içinde bulunan karbon anhidrit, Antik Çağda da gözlemlenen et-
kileri yaratmaktadır: sabahları Plutoniumun önünde gazdan etkilenmiş olan kimi zaman
kurtarmayı başarabildiğimiz küçük kuşlara rastlamaktayız.

Tap›nak Nymphaeumu
Pamukkale termalin havuzundaki kalıntıların sualtı çizimleri yapıldı (Resim: 12).

Sivil agora olarak tanımlanan İon düzeninde portikleri olan bir meydan belirlendi. Luigi
Pati’nin gerçekleştirdiği bu çalışmayla Hierapolis’in bilinmeyen bir eseri daha ortaya çı-
karılmış oldu.

Terkedilmiş bir durumda bulunan tapınak nymphaeumunda yoğun çalışmalar
başlattık. Havuzun içinde mermer bloklar ve tanrıça büstüyle bezeli alınlıklara ait par-
çalar yer almaktadır. Yakındaki bir alanda parçalar düzenlenmeye başlanmıştır. Eser-
ler, Denizli Kömürcüoğlu firmasının değerli yardımlarıyla Büyük Hamam’ın palestrasın-
da üzeri kapatılan bir mekânda sistemli bir şekilde yerleştirildiler (Resim: 13). Bu saye-
de, amazonamakhia gibi çok sayıda kabartmalı parça bir araya getirilerek yeniden dü-
zenlendi. Aynı mekânda Triton nymphaeumuna ait parçalar da düzenlendi. Böylece Hi-
erapolis Müzesi, heykeltraşlığa ayrılan bu yeni bölüm ile biraz daha zenginleşti. 
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‹on Sütun Bafll›kl› ve Dor Avlulu Ev
Anna Paola Ruggiu Zaccaria yönetiminde Venedik Üniversitesi’nden bir ekip ta-

rafından batı insulanın daha geç dönemleri araştırıldı. VII. yüzyıl depreminin yıkıntıları
üstüne kurulan IX-X. yüzyıl yerleşimi incelendi. Evler ağırlıklı olarak daha eski dönem-
lere ait mimarî parçaların kullanılmasıyla inşa edilmiştir.

IX-X. yüzyıl keramiklerinin göze çarpan özellikleri, üzeri beyaz bantlarla ve kazı-
ma dalga motifleri ile bezeli, üst kısmı bezeli amphora kulpları, küçük bitkiler ile bezeli
tekneler ve güveçler, Stenopos 18’in güney cephesinde mermer kaplı küçük bir çeşme-
nin kalıntıları ve İ.S. V-VI. yüzyıllarda yapılan bir bahçenin tuğladan yapılmış küçük bir
nişi bulundu.

Genel koruma ve onarım projesi kapsamında, 1207 No.lu salondaki V. yüzyıl
fresklerinin analizi ve opus sectile yer döşemesinin koruması yapıldı.

Tiyatro
Tiyatroya orkestra ve logeiondan geçmeden orijinal girişlerden girmeyi sağlaya-

cak bir gezi parkuru düzenleme çalışmalarına başlandı.
Kuzey ve güney girişlerde çalışıldı. Kuzey bölümdeki kazılar bir zamanlar kapa-

lı olan merdivenlere girişin açılmasını sağladı. Dışarıda analemma duvarının traverten
blokları kaldırıldı. Duvarın, VII. yüzyıl depreminin neden olduğu bir yıkıntı olmadığı da-
ha sonraki belki XI. yüzyıldaki bir depremle yıkılmış olduğu ele geçirilen keramiklerle
anlaşıldı.

Analemma duvarına yapılan müdahelelerle giriş sırasında oluşabilecek tehlike-
ler önlendi. Murat Cura yönetiminde restoratör ekip tarafından, kemerli koridorun te-
mizleme ve blokların sağlamlaştırılması çalışmaları gerçekleştirildi. Travertenin yüzeyi-
ni pek çok yerde kaplamış olan siyah tabakanın analizi yapıldı.

Diazomanın kenarına ahşap bir korkuluk yerleştirilerek turistlerin güvenli bir şe-
kilde yapıyı incelemelerine olanak sağlandı (Resim: 14). Tiyatronun girişlerine, yapının
gece güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak amacıyla demir parmaklıklar yerleşti-
rildi.

Stenopos 15 Soka¤›
Uydu fotoğrafları (G. Scardozzi, IBAM-LECCE) yardımıyla şimdiye kadar pek ta-

nınmayan doğudaki yerleşim bölgesi incelenmeye başlandı. Roma Dönemi insula sis-
temi, daha sonra Bizans Dönemindeki çeşitli yol izleri ve Osmanlı Döneminde tarla ya-
pılması amacıyla taşların toplanmasıyla oluşturulan duvar, bu dönemde yol aksı tarla-
lardaki taşların toplanarak yığılması amacıyla kullanıldı. Uydu fotoğrafı sekizgen yapı-
nın yer aldığı tepeye doğru yönlenen bir yol izini ortaya çıkardı. Hierapolis gezi parku-
ru dışında kalan bölümde, bu yıl stenoposun kazısına başlanarak, turistlerin Aziz Phi-
lippus Kilisesi’nin yer aldığı tepeye ulaşmalarına olanak sağlanması hedeflendi.

Yoldaki taşların temizlenmesi sırasında yeniden kullanılmış olan mermer parça-
lara rastlandı. Bu taşlar arasında Tulia Ritti (Napoli Federico II Üniversitesi) yönetimin-
deki epigraflar tarafından okunan bir yazıt da bulundu. İ.S. 131 yılına tarihlenen bu ya-
zıt, İmparator Hadrianus tarafından Hierapolis vatandaşlarına gönderilen ve tiyatronun
diazomasına yerleştirirlen mektuplardan biridir. İmparator Hadrianus tarafından, Hiera-
polis halkının bir sorunu için cevap olarak yazılmış bir mektuptur: Komşu Laodikeia
kenti, bir gölden avlanan balık için hem Hierapolis’ten hem de Tripolis’ten vergi iste-
mektedir. Cevap Hierapolis halkının lehinedir: bu nedenle de yazıt tiyatroda görünen
bir yere konmuş olmalıdır.

15 No.lu yol Teodosius Dönemi surlarının kapısından başlar ve doğudaki tepe-
nin üstünde yer alan Hıristiyanlık kutsal alanına ulaşan bu dönemde inşa edilen büyük
yol ile bağlanır. Kapı, kuzey ve güneydeki kapı gibi kuleli olması nedeniyle önem taşır.
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Surların dışında, kışın bir selin oyduğu vadide taş döşeli bir alan yer almaktadır.
V. Yüzyılda Martyrion Tepesi’ne gelebilmek için traverten bloklardan ayaklar üzerine
oturtulmuş bir köprüden geçilmektedir. Abdest almak için kullanılan nişli bir çeşme olan
ayazmaya merdivenlerle ulaşılmaktadır. Daha dik bir merdivenle bir üst terasa ulaşılı-
yordu. Gelecek kazı döneminde köprünün kazısı yapılarak onarım projesi hazırlana-
caktır.

Aziz Philippus Tepesi sadece tek bir yapıya sahip bir tepe gibi gözükmesine kar-
şın, aslında kilise etrafında gelişen bir kale gibidir; haçla birlikte gelişen bir Hıristiyan
mahallesi ve kült işlevlerini yerine getirmek için inşa edilen diğer binalar: yeni Hıristiyan
Hierapolis’i.

Köprüden sonra, bu yıl arazi temizliği sırasında yeni bir Protobizans Dönemi ya-
pısı bulunmuştur.Bu yapı da şaşırtıcı bir şekilde Aziz Philippus Kilisesi gibi sekizgen
plânlıdır. Bu ikinci sekizgen yapı muhtemelen vaftizhanedir. Aziz mezarlarına yapılan
hac ziyaretleri sırasında ziyaretçiler vaftiz edilmeyi istemektedir. Ephesos’ta Aziz Jo-
hannes’te, Suriye’de Aziz Simeone Stilita sütunu yakınlarındaki Kalat Simon’da ya da
Mısır’daki Aziz Mena’da olduğu gibi. Hıristiyanlık sembolizminde, Ambrogio ve Augus-
tus Kilisesi papazlarının açıkladığı gibi, sekiz rakamı sonsuzluğun başlangıcını simge-
ler, bu hiç bitmeyen zamandır. Tanrı dünyayı yedi günde yaratır ve sonsuzluğu, aionu,
başlatarak dinlenir. Aziz Philippus kültünün, en azından XI. yüzyıla kadar devam ettiği
deprem sonrası yapılan onarımlardan anlaşılmaktadır. Kemiklerinin bir kısmı VI. yüz-
yılda Apostoleion Bazilikası’nda kutsanması için Kostantinopolis’e gönderilmiştir. Ro-
ma’nın merkezinde Aziz Philippus’un bazı kutsal eşyaları saklanmaktadır ve bunun
önemini Firenze’de Filippino Lippi’nin ünlü tablosunda görmekteyiz. Aziz pagan bir tan-
rının tapınağından çıkan ejderhayı öldürmektedir ki bu tablo Hierapolis’teki değişimi en
iyi şekilde yansıtmaktadır.

Martyrion Tepesi’ndeki kazılar, kentin Bizans tarihinin daha iyi değerlendirilme-
sini sağlayacağı gibi, aynı zamanda kitle turizminin yarattığı negatif etkileri azaltarak
yeni bir kalite getirecektir.

Geçen ay Ege Yayınları tarafından Hierapolis Arkeoloji Rehberi Türkçe, İtalyan-
ca İngilizce ve Almanca olarak yayınlandı.
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Resim 1: Kuzey Nekropolü. 163d mezarı:
Eros figürlü değerli taş (İ. S. I.
yüzyıl)

Resim 3: Kuzey Agora. Orta Bizans Döneminden kilise ve nekropol

Resim 2: Kuzey Agora. Mermer blok-
ların düzenlenmesi ve sı-
nıflandırma çalışmaları
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Resim 4: Tritonlu çeşme binası (İ.S. III. yüzyılın ilk yarısı). Restorasyon çalışmaları

Resim 5: Büyük yapı. İ. S. I. yüzyıldan Osmanlı Dönemine kadar olan katmanları gösteren
hava fotoğrafı



154

Resim 6: Büyük Yapı. Geç Bizans
Dönemi seramiği

Resim 8: Katedral. Portik ve sütunlu avlu. Ön plânda sismik fayın yol açtığı kırık

Resim 7: Büyük Yapı. Keykavus bin Keyhusrev
(1237-1246) Ladik (Denizli) bronz sikke
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Resim 9: Apollon Tapınağı. Yukarı kısımda yeni yol ve kompleksin kuzey bölümü.
Yıkılmış durumda olan yolun altında Apollon Tapınağı’nın izleri görüle-
bilmektedir (Tiberius Dönemi)

Resim 10: Apollon Tapınağı kuzey Peribolus’u. Arka plânda 2003 yılında
inşa edilen yeni yol
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Resim 11: Traverten çökeltide yer alan
doğal kalıntılar

Resim 13: Tritonlu ve ta-
pınak çeşme
binasından ge-
len rölyeflerin
büyük hama-
mın ppaalleessttrraa-
sında düzen-
lenmiş hâli

Resim 14: Tiyatro. Diazoma
boyunca tahta
balaustranın dü-
zenlenmesi

Resim 12: Pamukkale termal havuzunda
mimarî kalıntılar. Sualtı fotoğ-
rafı



TYANA-KEMERHİSAR  

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 2003

Guido ROSADA*

The areas excavated in Tyana in 2003 season included Roman baths, the catch ba-
sin in Köşk and the arrival of the aqueduct into the city (test pits on the castellum aquae).

Roman Baths
Archaeological investigation in the baths area involved frigidarium and tepidari-

um, as well as two more rooms, a larger one north of the basilica thermarum (hypot-
hesised as a palaestra) and a smaller one by the praefurnium (which may have func-
tioned as a wood-house). 

Frigidarium: it consists of a room (a little more than 10 m. wide and about 14 m.
long; 1104.72 m. above sea level), with rounded short sides. On the southern wall the-
re is a large cold water basin (8x3 m.; 1104.2 m. above sea level), with masonry stairs
in the shape of a quarter of a circle on the north-eastern corner (while for the north-
western corner similar stairs are only hypothesised); on the north side of the room, to
the left and right of the entrance, two small basins 2x2.5 m. are symmetrically dispo-
sed. Both the marble panelling of these basins (fastened with bronze cramps) and the
pavement coating are lost. This loss was partially caused by the bulldozing of the who-
le area when the thermal site was first discovered in the Seventies. Only the perimeter
wall and the pool bottom were preserved, the latter being covered with strong hydra-
ulic cement. For what concerns the rest of the frigidarium, only the pavement substruc-
ture, formed by medium sized caementa, is still extant.

Tepidarium: this room is very similar in plan and size to the former (11x15 m.,
1103.8 m. above sea level; see the level of the caldarium 1103.41 m.), and it is charac-
terized by hypocaustum with pilae at a regular distance of 60 cm. (2 pedes) from each
other. Supports along the wall are formed by couples of pilae. Few traces remain of the
banked floor (on suspensurae), which were found in collapsed material and consist of
marble panels for floor decoration. Further fragments (moulded slabs imitating pilas-
ters) belonged to the marble decoration of the walls. 

The bottom floor of the hypocaustum, on which pilae were standing, was formed
by a medium sized pebble layer (as we can see in the caldarium and frigidarium) ce-
mented with mortar and levelled by a further layer of mortar which was meant to be the
setting base of the real floor. In the southern area, we can notice the aligned traces of
four or five bricks, set in couples (60x22 cm.) with the remains, although severely da-
maged, of a wall for the most part built in brickwork. 

* Prof. Dr. Guido ROSADA, Topografia   antica, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell'Antichità,
Piazza Capitaniato, 7-35139 Padova/ITALY.
Tel. [+39] 0498274579- Fax [+39] 0498274613 e-mail guido.rosada@unipd.it
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Considering their position, these structures seem to hint (despite many doubts
caused by the fact that it could even be a later building) at the presence of a basin in
this sector, similar to the frigidarium one (just a little smaller).

According to 2002 excavation report, we can confirm the presence, in the north-
west corner of the room, of a further door belonging to a subsequent phase, associ-
ated with demolition of masonry structures: this door was meant to enhance tepidari-
um heating efficiency. As for the access to the so-called basilica thermarum, traces out-
lined during 2002 campaign seem not to have been definitely confirmed in 2003. In this
regard, only the excavation of the above mentioned basilica will allow us to verify the
access point to the tepidarium. Finally, on the southern half of the eastern wall, a tile
pipe was found approximately directed from west to east (diameter 0.13-0.14 m.), who-
se function is still unclear (probably water outflow). 

Apodyterium: excavation carried in 2003 allowed a different interpretation of this
area which originally we thought at as a gym (according to comparisons with similar
buildings). Archaeological investigation, on the contrary, outlined a room (measuring 11
m. x about 22.5 - the uncertainty for the latter results from still incompleteness of the
excavation eastwards), with hypocaustum characterized by small rectangular brick
props along the walls and circular pilae at a distance of 60 cm. from each other. The
hypocaustum pavement (1103.8 m. above sea level, the same altitude as the tepidari-
um) was made of a thick cement layer on the top of which a hardened lime layer was
built. On the north-west corner, a 1.20x1 m. stone was inserted for structural consoli-
dation. Pilae in incoherent heaps suggest subsequent use of the room (further to its
thermal function).

A further and later use of the area is hinted at by a lime layer found between
1104.97 m. and 1104.70 m. above sea level. A possible restoration due to eventual col-
lapsing of the floor built on pilae is attested by the find of a cylindrical stone (sized as
a column drum, in Salmanlı stone).

The gallery: found in 2002, it is dug under the apodyterium. Interpreted, at first,
as a cryptoporticus, with U shaped planimetry, it turned out to be built after the period
when thermae were used. In fact, though its wings (one oriented east-west and two
north-south) maintain an orientation related to the roman architectural complex, they
are covered by the hypocaustum floor-rough. Moreover, the excavation of the gallery
literally destroyed a duct which brought water to the baths. We cannot define when the
gallery was excavated, as the sidewall finds are earlier than the construction itself of
the thermal building: we could hypothesise that the plan and walls of the baths were
still somehow visible, maybe at the time of the Arab invasion, or even later (with the
purpose of storing food).

So called wood-house: excavation in this sector brought to light three structures
(1104.02 m. above sea level, probably the same as the walking surface in the baths
area); these structures 1005 (I), 1007 (II), 1016 (III) seem to suggest that the area was
used as a storehouse or silos (in 1007 the lower half of a dolium was found), provided
with a white lime coating. This layer probably dates between VI and VII century A.D.,
or even VIII. Wall 1008, built between M26 on the west and M9 on the east, seems to
be pertinent to the storehouse, thus delimiting a room (a living area?) which could open
on the north-eastern taberna. Corresponding to this level, north of the wall 1008, glass
debris was found probably dating to VI-VII century A.D. (fragments are probably to be
ascribed to lamps to be hung by the handles: singles o composed in chandeliers, such
lamps substituted earthenware oil-lamps in the late antiquity). Glassware fragments, as
well as tesserae and a glass lump can be compared with similar finds from lower la-
yers (US 1017) and mostly from a context consisting of a large amount of bottoms,
handles, fragments of goblets (US 1022 - productive area?). Besides, layer 1022 which
contained a high amount of charcoal (covering almost entirely also the praefurnium
area) seems to be the result of a progressive dumping from the so-called wood-house
towards the praefurnium. Under US 1022, 1103.35 m. above sea level, the wall boun-
ding the thermal building in this north-west sector was put in evidence. The stratigrap-
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hic relationship here lead us to see the construction of the so-called tabernae as con-
temporary to the building of the baths. The setting with large stone blocks outlined bet-
ween M26 and M27 seems to be an eventual enlargement of M26 foundations, also
used as external backstairs (recalling the stairs we found in the external south-west
corner of the same building). On the contrary, M27 proves to be a later building, laid
down on the elevation of the perimeter wall of the Roman baths.

As for the wall and floor decoration, marble fragments of different quality and
function, among which frames, slabs, moulded panels, could not provide, by now, a sa-
tisfactory description of the fittings. Other data, ceramics, glass and numismatic finds
seem to confirm that the chronology of the thermal area concentrates around the end
of the II century A.D. – beginning of the III century A.D., while they show a more gene-
ral Byzantine dating for the reoccupation phases of the site.

Roma Havuzu
Tests were carried on long sides of Roma Havuzu, by means of two exploration

trenches, the purpose of which was to point out the technique used in building the mo-
numental pool. In the south-eastern trench it clearly appeared that the pool was excava-
ted in the hillslope and underneath bedrock. Between that and the pool wall, large blocks
were found, mainly in Salmanl› stone, laid one on the top of the other in a regular way.

The north-western trench, on the contrary, provided a basic set which appears
to be very different from the above-mentioned one. In fact, instead of regular stone
blocks, the excavation by the wall of the pool showed a series of irregular chaotically
disposed blocks.

Moreover, a layer of stone fragments was found, perhaps covering the founda-
tion trench. Along the same (north-western) side, in parallel and at the same level of
the upper stones delimiting and coping the pool, a series of quadrangular bases was
put in evidence: they were set at regular intervals of 3 m. and maybe intended to sup-
port a fence or some sculptures. 

The third phase of the verification test was carried out on the western short side,
aiming to outline the outflow channel of the water reservoir defining its direction and re-
constructing the route of the subterranean aqueduct up to the first subaerial structures.

The research here was assisted by memories of Bahçeli major, as other docu-
ments are missing: these remembrances allowed us to identify the channel, after a first
vain attempt. It is a channel about 1 m. large, with Salmanl› stone and limestone para-
pets, some of which reused, bottomed with Salmanl› stone slabs and covered with lar-
ge rough-hew stones. The clearing of the first sector of this canalization, which lost its
covering due to modern intervention, allowed to recover about 10 coins, which are wa-
iting for convenient restoration and cleaning, so to be read; anyway, at a first analysis,
some of the coins, which seem to have been intentionally inserted in the slits of the pa-
vement, can be dated at the beginning of the III century A.D., thus defining a secure
date for the basin and the canal, maybe connected to public works supported by the
Severian dynasty and mentioned by classical sources.

Aqueduct
The excavation area called the "Aqueduct", sited in Su Kemer suburb in the

north-eastern part of Kemerhisar, was opened in 2002 to test the eventual presence of
the distribution tank (castellum aquae) of the city. Even if narrow, 2002 test identified a
further pier, though the problem of the end of the hydraulic infrastructure into the city
was yet to be solved, and it was complicated by the existence of other ancient structu-
res whose interpretation is difficult. Excavation campaign 2003 extended the research
in that area, in order to verify the route of the last section of the aqueduct, and, se-
condly, to better define the structures found in the previous campaign.
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As we already noticed in 2002 campaign, this area, inhabited until the end of the
Thirties, is massively disturbed by modern intervention and resets; ground silt over the
structures was calculated -as we already said- between m. 1.50 and m. 2-2.5. 

Ottoman houses: around the research area, the landscape is still characterized
by the ruins of traditional abandoned houses dating to the late Ottoman phase (as con-
firmed by the movable finds), with abundance of ancient stones, mostly quarried from
the nearby aqueduct. Foundations of other similar houses were partially dismantled
while carrying the excavation and partially kept in situ. 

Aqueduct: the foundations of pier n. 258 were brought to light. They look very si-
milar to the foundations of n. 256 (found in 2002), also according to the degree of dis-
mantling. We could therefore hope that further detection of other piers will be easier,
and this fact should naturally lead to the discovery of the castellum aquae, if still exis-
ting. Stratigraphic relations between the aqueduct and other structures, unfortunately,
are limited to considerations based on the fact that the above mentioned structures are
truncated by the piers foundations; thus they are earlier, but by now we cannot define
a more precise chronological relation. Pier n. 257 was entirely dismantled.

City walls: the last pier of the aqueduct still extant in elevation, n. 255, is inclu-
ded in a huge wall (m. 2.70 in elevation), called wall C, which conveys some problems
of interpretation (also due to dismantling and reuse); it consists of a deep foundation
in large parallelepiped blocks (in Salmanl› stone) covered with a layer of caementa ma-
de of the same stone and lime mortar. This layer is bounded by a wall (outlined only
on the north side) in Iftyhan stone and it shows a great deal of technical skill, resemb-
ling the type of opus quadratum. Anyway, it is not yet clear whether this structure is
chronologically homogeneous or if it was built in two phases, one before and one after
the aqueduct building. 

What is ascertained, further to the discovery of a small door (1.50 m. wide) with
housing for hinges, is that probably this section of the city walls had a life phase pos-
terior to the construction of the aqueduct. The same function of a fence-wall could ha-
ve had another big wall (m 2.40 ca. thick), called wall B, which seems to be grafted on
wall C, but which is cut through by the foundation of pier n. 255. 

Wall with channel: at a short distance from wall B, another masonry structure
was found, called wall A. This wall too does not maintain stratigraphic relationships with
its context, which was disturbed by a deep pit dating to the Ottoman era, apart for the
fact that it clearly appears to have been truncated by the foundation of pier n. 256. Out
of the wall (eastern side), we found the traces of a small channel, maybe a cloaca. The
movable finds could perhaps provide chronological data, as a consequence of the fact
that, as we have already seen for Roma Havuzu, slits between the bottom slabs of the
channel in wall A contained some coins that testify to the life phase of the structure, but
which are at the moment undergoing delicate cleaning because of their bad state of
preservation. 

Storehouse: north of wall D, in a context of collapse or dump, a large number of
dolia fragments was found, with thick ribbed walls (one bearing a Greek inscription me-
li – ‘honey’), over a floor in Salmanlı stone parallelepiped slabs. This layer (US 7002),
sloping down from south to north, provided interesting metal finds: some bronze
cramps, a steelyard weight with feminine figure (V-VI century A.D.), a bronze cross, two
coins. It is by now uncertain whether these are the ruins of a storehouse or a small
shop for selling honey-wine. 

Polygonal building: south of the wall D, at a higher level, a structure came to light
with polygonal plan, built of white-yellowish marble, with raised foundation base and
mouldings. The context to which this building belongs to has not been yet defined, as
it appears to be, for the moment, apart from any stratigraphic relation. Only suggesti-
ve hints could be the nearby finds of the above-mentioned bronze cross and a marble
slab with a scratched Christian inscription (church dating to the IV-VI century A.D.?)
(Translated by Chiara D’Incà) 
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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LIMYRA 2003

Thomas MARKSTEINER*
A. KONECNY

Die Grabungskampagne in Limyra 2003 dauerte vom 4. August bis zum 24.
September. Die Arbeiten wurden mit bis zu 30 lokalen Arbeitskräften und 20 wissensc-
haftlichen Mitarbeitern und Studenten durchgeführt1. Unser herzlicher Dank für die gu-
te Zusammenarbeit gilt dem Regierungsvertreter Herrn Ant Atasoy (Ankara). Die
Durchführung der Kampagne wurde dank der Erteilung der Genehmigung durch die
Generaldirektion für Bauten und Museen im Kultusministerium in Ankara ermöglicht.
Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlic-
hen Forschung (FWF), Wien, und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Verkehr für die großzügige Unterstützung unserer Forschungen

A) Die Grabungen in der Weststadt von Limyra2

1) Die Grabungen 
A. KONECNY

T. MARKSTEINER

Im Jahr 2003 wurde das Grabungsprojekt in der Weststadt von Limyra fortge-
setzt3 (Abb. 1). Im Zuge der zweiten Kampagne wurde die im Vorjahr angelegte Son-
dage 30 um vier Meter nach Osten erweitert (SO 36). Damit sollte das in SO 30 teil-
weise freigelegte Gebäude nachantiker Zeitstellung eingehender erforscht und zusätz-
lich die unter ihm zu erwartende stratigraphische Abfolge ausführlicher dokumentiert
werden. In SO 31 und SO 9 W 1 erfolgte die weitere Abtragung der Kulturschichten
hangseitig der klassischen Stadtmauer von Limyra. SO 9 O 1 wurde nach Norden er-
weitert, um die im Vorjahr teilweise freigelegte Bebauung des späten 5. Jhs. v. Chr. in
einer größeren Fläche erforschen zu können. Dem gleichen Zweck diente auch die

* Univ.-Doz. Dr. Thomas MARKSTEINER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz-Klein-Gasse 1, 1190
Wien/AUSTRIA.

1 An den Arbeiten in den Sondagen und in den Depots waren O. Babayiğit; M. Gessl; K. Handan; I. Meisl, M. Polat; U.
Schuh, D. Svoboda, H. Schwaiger und A. Vacek beteiligt. Herr Dr. J. Gebauer hat die Bearbeitung des keramischen
Fundmaterials übernommen. Die Reinigung und Bestimmung der Fundmünzen wurde durch Herrn Dr. J. Gorecki
durchgeführt.  Die Glasfunde bearbeitet Frau S. Baldo. Die photographische Dokumentation lag in den Händen von
E. Andel. Die Restaurierungsarbeiten wurden durch K. Türk und  S. İlhan durchgeführt. Für die zeichnerische Aufnah-
me der Blöcke des Bogentores am Ptolemaion  war Frau N. Pieper zuständig. Ihnen allen sei für ihre wertvolle Mitar-
beit gedankt. Die großzügige  Finanzierung des Projektes erfolgte über den FWF (Wien) und das BMWF.

2 Herr Dr. Andreas Konecny war  für die technische Abwicklung der Grabungsaktivitäten zuständig.
3 Zur Grabungskampagne 2002 vgl. Th. Marksteiner, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2003-1, 20-22 sowie Th.

Marksteiner u.a., 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 2003, 55-68. In der Kampagne 2002 wurde im Bereich der sogenann-
ten Weststadt von Limyra mit der Durchführung eines auf drei Jahre anberaumten grabungsarchäologischen Projekts
begonnen. Dieses hat das Ziel, mittels einer Flächengrabung im Nordbereich der Weststadt die Kenntnis eines zent-
ralen Bereiches der Unterstadt Limyras zu vertiefen und auf diesem Weg wichtige Aspekte der Stadtgeschichte zu
erforschen.
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Grabung in der östlich an SO 9 O 1 anschließenden SO 35. Die zwischen der klassisc-
hen Stadtmauer und einer südlich von ihr parallel verlaufenden, in die römische Kaiser-
zeit datierenden Mauer angelegte SO 9 S wurde bis unter den Fuß der Stadtmauer ab-
getragen und nach Osten erweitert, um die Schichtenabfolge im Vorfeld der Befesti-
gung zu dokumentieren. Daneben erfolgte die Anlage von vier kleineren Sondagen et-
wa 25 m. östlich des Südtors in der Stadtmauer von Limyra4. Sie sollten dazu dienen,
die in diesem Bereich durch einige Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Kurtine ange-
zeigte Lage einer großen, der klassischen Mauer vorgelagerten Bastion abzuklären.
Auch wurde eine kleinflächige Sondage östlich des Kenotaphes angelegt und im Süd-
bereich der Weststadt Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Resultate dieser Arbeiten
können wie folgt zusammengefaßt werden:

Die Sondagen 32, 33, 34 und 39 (Abb. 1, 3, 12)
Im Zuge einer Reinigung der klassischen Befestigungsmauer zeigte es sich, daß

deren Innenschale etwa 30 m. östlich des Südtors um einen Meter nach Süden versp-
ringt. Im anschließenden Abschnitt ist die als Außenschale der Kurtine anstehende
Steinsetzung nicht auf Sicht gearbeitet. Vom westlichen Endpunkt des verschobenen
Abschnitts der Kurtine läuft von einem Eckblock ein nur etwa einen Meter weit erhal-
tener Mauerast aus großblockigem Mauerwerk ab. Südlich an ihn schließt eine in re-
gelmäßigem Quaderwerk errichtete Mauer an, die über eine Strecke von sieben Me-
tern verfolgt werden konnte. Eine weitere, ebenfalls nur schlecht erhaltene Mauer ging
rund 14 m. weiter östlich von der Befestigungslinie ab. Vor dieser erstreckt sich eine
Schotterpackung, die an den westlichen, großblockigen Mauerast anläuft und somit
gleichzeitig- oder sekundär zu diesem ist. Die Schotterung ergab Keramik, die gemäß
einer vorläufigen Bestimmung in die klassische Epoche datiert. Die Schotterpackung
ließ sich in SO 39 bis in eine Entfernung von 7 m. südlich der Kurtine feststellen.

Der Befund läßt sich als Beleg für das einstige Bestehen einer 15 m. breiten und
mindestens 8 m. weit vor die Kurtine vorspringenden, annähernd rechtwinkeligen
Struktur – einer Bastion oder eines Turmes – interpretieren5. Im Inneren war der Ba-
ukörper mit Schotter verfüllt und von Kastenmauern versteift. Das Bauwerk bildete die
östliche Begrenzung eines im Westen von der großen Eckbastion der Südmauer der
klassischen Stadtbefestigung von Limyra flankierten, feindseitig offenen Hofs. Im nord-
westlichen Eck dieses Hofs lag, von beiden Flankierungsbauten gut geschützt, das di-
rekt an die Eckbastion angeschobene Südtor6. 

SO 30 und SO 36 (Abb. 4)
In SO 36 konnte die östliche Begrenzungsmauer des in SO 30 zum Teil ergra-

benen Gebäudes frühbyzantinischer Zeitstellung freigelegt werden. Nach Osten laufen
von ihr weitere Mauern ab, die zu einem hier benachbarten Bauwerk gehörig sind. Das
Gebäude lag an einer kurzen Gasse, die von Süden nach Norden die Hangterrasse
oberhalb der klassischen Stadtmauer querte und auf eine Pforte in der frühbyzantinisc-
hen Stadtmauer zuführte. Von der Gasse öffneten sich zwei Zugänge in das Gebäude.
Die nördliche führte in einen viereckigen Raum, dem im Süden ein quergelagerter Kor-
ridor angefügt war. Am östlichen Ende des Korridors war ein großes Vorratsgefäß in
den Boden eingelassen. Aus dem Korridor führte ein Durchgang in den Bereich direkt
über der klassischen Stadtmauer, der durch die südliche Türe in der Westmauer des
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Gebäudes auch direkt mit der Gasse in Verbindung stand. Auch dort wurden Reste ei-
nes Vorratsgefäßes gefunden. Die kleinflächige, aufgrund der Auffindung zweier gro-
ßer Vorratsgefäße wohl als Zweckbau mit Wirtschaftsfunktion zu interpretierende An-
lage ist an die frühbyzantinische Stadtmauer der Weststadt angeschoben.

Die spätantiken Ruinen überlagerten ein älteres Bauwerk, von dem sich Mauer-
reste und Teile eines Mörtelbodens erhalten haben. Fundmünzen und Keramik aus der
Bodenschüttung weisen auf eine Datierung in hellenistische Zeit. 

SO 9, SO 31 und SO 35 (Abb. 1, 2, 5, 6)
In den direkt an der Innenseite der klassischen Siedlungsmauer liegenden Son-

dagen 9, 31 und 35 wurden im Berichtszeitraum die mit dem Bau der Befestigung in
Zusammenhang stehenden Straten aus dem frühen 4. Jh. v. Chr. erreicht und teilwe-
ise abgetragen7. Die Befestigungsmauer wurde über eine Strecke von annähernd 30
m. freigelegt. Entlang ihrer Innenschale lag eine Abfolge von roh zugehauenen Stein-
basen, drei Stück wurden freigelegt, über denen hölzerne Stützen rekonstruiert wer-
den dürfen (Abb. 5). Der Laufgang auf der Mauerkrone war, wie diese Pfostenbasen
belegen, mittels einer hölzernen Konstruktion verbreitert. Dies war wohl aufgrund der
mit 1.30 m. relativ niedrigen Mauerstärke der Befestigungsmauer notwendig. Die
überstehende Epalxis wurde von den hinter der Stadtmauer befindlichen Pfosten get-
ragen. Für diese läßt sich aus dem Bestand ein Achsabstand von etwa 5,00 Metern
erschließen. Dieser Abstand zwischen den Stützen ist jedoch für eine einfache Holz-
konstruktion zu groß bemessen, sodaß davon ausgegangen werden muß, daß Basen
fehlen. Unter Zugrundelegung der Entfernung zwischen den vorhandenen Stützenba-
sen kommt der Rekonstruktion eines bei einfachen Holzkonstruktionen gängigen Abs-
tandes von ca. 2,5 m. die größte Wahrscheinlichkeit zu. Weiters fußten in Sondage 35
in der Schotterung hinter der Befestigungsmauer zwei etwa 2,5 m. von Innenschale
der Stadtmauer zurückgenommene Konstruktionen aus großformatigen Bruchsteinen,
deren Oberlager annähernd auf gleicher Höhe liegen (Abb. 2, 6). Diese Punktfunda-
mente werden vorläufig als Unterbau einer auf die Epalxis der Stadtmauer führenden
Treppe aus vergänglichem Material interpretiert. Die Untersuchungen des Jahres 2002
in Limyra bieten also Indizien dafür, daß die Epalxis und die Aufgänge zur Mauerkro-
ne der Befestigungsmauer in Holz ausgeführt waren. Diese Ergebnisse unterstützen
die Beobachtungen Thomsens zur Verwendung von Holz in der vorhellenistisch-lykisc-
hen Architektur auf dem Avşar Tepesi8. Die Fläche westlich der Bruchsteinkonstrukti-
onen wies eine von Bebauung freigehaltene, geschotterte Oberfläche auf. Sie war
nach Norden zu durch eine als Terrassierung anzusprechende, hangparallel laufende
Mauer begrenzt, von der in SO 35 ein Abschnitt freigelegt werden konnte. Diese
schneidet stellenweise in die Nordmauer des im Vorjahr teilweise freigelegten Anten-
baus A ein, überlagert den Nordabschnitt des östlich davon liegenden Baus B und wur-
de folglich nach deren Zerstörung errichtet. 

Im westlichen Grabungsbereich wurde in den Sondagen 31 und 9W1 ein an die
Innenschale der Stadtmauer gelehntes zweiräumiges Gebäude (C) freigelegt (Abb. 5,
8). Es haben sich 0,60 m. starke Mauern aus in Lehmverband versetzten, kleinforma-
tigen Bruchsteinen erhalten. Auf diesem etwa 1,00 m. hohen Sockel aus Steinmateri-
al dürften sich – wie klar konturierte Lehmbrocken im Versturz vermuten lassen -
Lehmziegelmauern erhoben haben. Das Gebäude konnte durch eine axial in seiner
Westfront liegende Türe betreten werden. Ausweislich einer Herdstelle auf seinem
Lehmboden diente es Wohnzwecken. Der nördliche Bereich des Gebäudes ist durch
einen von einem höher gelegenen, spätklassischen Stratum eingreifenden Brunnensc-
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hacht gestört. Der stratigraphische Bezug datiert den Bau in die Zeit direkt nach der
Errichtung der Stadtmauer im frühen 4. Jh. v. Chr. Eine abschliessende typologische
Zuweisung des wahrscheinlich zweiräumigen Baus kann erst nach seiner für die fol-
gende Kampagne geplanten vollständigen Freilegung erfolgen. Am Nordprofil von SO
9 W 1 konnte ein kleiner Abschnitt eines weiteren Gebäudes freigelegt werden, welc-
hes ebenfalls zeitgleich mit dem geschotterten Horizont hinter der Festungsmauer ist.

Die Schotterfläche hinter der klassischen Befestigungsmauer bedeckte und ver-
siegelte die Reste mehrerer kleiner Antenbauten, die vor dem Bau der Stadtmauer am
Hang gestanden hatten. Zwei von ihnen konnten in SO 9 O 1 und SO 35 vollständig
freigelegt werden (Abb. 2, 6, 7). Sie waren über axial gelegene Türen in ihren Südfron-
ten betretbar. Eine Herdstelle in Gebäude A in SO 9 O 1 zeigt, daß es sich um Wohn-
bauten handeln dürfte. Aufgrund der stratigraphischen Abfolge muß ihre Errichtung vor
dem Ende des 5. Jhs. v. Chr. stattgefunden haben. 

Die Arbeiten der zwei Kampagnen haben den Dokumentationsstand um die
städtebauliche Entwicklung des Streifens hinter der klassischen Stadtmauer beträcht-
lich erweitert. Diese läßt sich folgender Maßen zusammenfassen: Die nachantiken
Strukturen fußen fallweise direkt auf spätklassischer Architektur, welche wiederum leh-
mig-schottrige Einfüllungen überlagert. Deren oberste ist nach Ausweis der Importke-
ramik gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr. eingebracht worden. Diese Schichtpackungen
stellen die in zeitlichen Abständen neu eingebrachten Laufhorizonte hinter der klas-
sischen Siedlungsmauer dar. Hellenistische Strukturen und Straten haben sich nur in
einer Grabungsfläche erhalten. Dies erklärt sich durch den Umstand, daß wohl kaiser-
zeitliche und hellenistische Horizonte in spätantiker Zeit anläßlich von vielleicht mit der
Errichtung der ersten Phase der Weststadtmauern in Zusammenhang stehenden Ba-
uaktivitäten weitgehend abgetragen wurden. 

Der ursprüngliche, nach dem Bau der klassischen Befestigungsmauer eingesc-
hüttete Laufhorizont bestand aus einer massiven Schotterung, unter welcher mit dem
Mauerbau zusammenhängende Schütt- und Planierstraten lagen. Beide Schichtpake-
te lieferten Keramikmaterial, dessen jüngste Elemente nicht später als in das letzte
Jahrzehnt des 5.Jhs. v. Chr. zu datieren sind. In den östlichsten Grabungsflächen be-
deckten der Bauhorizont und die Schotterung die Überreste zweier Antenbauten. Im
frühen vierten Jh. v. Chr. wurde diese nach Süden orientierte Vorgängerbebauung, die
Wohnzwecken gedient hatte, durch die Stadtbefestigung und eine hinter ihr gelegene,
wohl öffentlich zugängliche geschotterte Fläche ersetzt. Von der geschotterten Fläche
hinter der Mauer führte wahrscheinlich ein hölzerner Aufgang auf die Kurtine. Der La-
ufgang auf der Mauerkrone war, wie mehrere Pfostenbasen belegen, mittels einer höl-
zernen Konstruktion verbreitert. 

Die geschotterte Freifläche hinter der Befestigung war im Westen von einem zwe-
iräumigen Haus begrenzt (Bau C). Dieses lehnte sich an die Festungsmauer und war
unmittelbar nach deren Fertigstellung errichtet worden. Nach seiner Aufgabe wurde es
im Zuge einer groß angelegten Niveauanhebung hinter dem Bollwerk verschüttet.

Im Zuge des 4. und des frühen 3. Jhs. v. Chr. wurde auf der Fläche hangseitig
der Stadtmauer mehrmals aufgeschüttet. Die entsprechenden Straten sind großteils
schon im Zuge der Kampagne 2002 abgetragen worden. Auf den sukzessiven Niveaus
standen jeweils Bauten, deren schlechter Erhaltungszustand keine weiterführende In-
terpretation erlaubt. Sie zeigen, daß die Fläche hinter dem Bollwerk während aller do-
kumentierten Nutzungsphasen in wechselnder Gestalt verbaut war. Von einem der hö-
her liegenden, in die fortgeschrittene Klassik datierenden Horizonte wurde ein Brunnen
abgeteuft, dessen Schacht in SO 31 als tief reichende Störung faßbar ist. Der oberf-
lächennahe Abschluß des verfüllten Brunnenschachtes scheint in mittelalterlicher Zeit
als Ofen genutzt worden zu sein. Überraschenderweise wurde im Grabungsareal ke-
ine weitere mittelalterliche Verbauung angetroffen.
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Die überlagerten Schichtenpackungen aus dem Bereich hinter der klassischen
Befestigungsmauer haben reichhaltiges keramisches Fundmaterial geliefert. Die bis-
lang erfaßte stratigraphische Abfolge reicht vom späten 5. bis ins 3. Jh. v. Chr., weist
danach eine Unterbrechung auf und setzt in frühbyzantinischer Zeit wieder ein. Beige-
mengtes Fundmaterial aus früheren Zeitstellungen deckt das 7. und 6. Jh. v. Chr. ab
und belegt vielleicht auch die einstige Existenz eines Siedlungsplatzes aus der frühen
Bronzezeit im Gebiet der Niederlassung. Ungestörte archaische und frühklassische
Schichten sollen in der folgenden Kampagne abgetragen werden.

SO 9 S 1 ( Abb. 2)
Im schmalen Bereich zwischen der klassischen Stadtmauer und einer ihr südlich

vorgelagerten Mauer in guter Hausteintechnik ergab die Grabung die östliche Fortset-
zung eines aus Bruchstein und Ziegelplatten in Mörtelbettung gebauten Kanals. Unter
diesem späten Einbau lag eine lehmig-erdige Einfüllung, die große Mengen an Fundma-
terial ergab. Die Akkumulation ist als Abfalldeponie anzusprechen, die in den Bereich
zwischen den beiden Mauern eingebracht worden ist. Nach einer vorläufigen Sichtung
der Keramik und der Glasfunde datiert das Material in die fortgeschrittene Kaiserzeit.

Arbeiten im Südbereich der Weststadt
Im Zuge von Arbeiten im Südbereich der Weststadt wurden zumeist an der

Oberfläche zahlreiche Fragmente der baulichen Ausstattung des sog. Kenotaphs für
Gaius Caesar geborgen. Diese stammen von Architekturgliedern und dem Fries (s.u.).
In Sondage 38 wurde byzantinische Verbauung ausschnittweise erfasst. Ein hochgele-
gener Spolienmauerzug, der im Verlauf auf eine frühere Mauer Bezug zu nehmen
scheint, gehört ausweislich zahlreicher Fragmente von Glasurkeramik, die auf der Hö-
he des Mauerfußes gefunden wurden, ins Hochmittelalter oder in die Neuzeit. Die da-
runter befindliche Verbauung, es handelt sich um einen Raum mit einer nischenartigen
Erweiterung und einem Fußboden aus Spolienmaterial, welches teils aus einer spätan-
tik-frühbyzantinischen Kirche zu stammen scheint, dürfte ebenfalls mittelalterlich dati-
eren. Aufgrund des Wasserandranges konnten die Arbeiten nicht weitergeführt werden. 

Am Fuß der südlichen Befestigungsmauer der Weststadt wurde auf kleiner Fläc-
he Schuttmaterial abgetragen. Dabei wurde in Oberflächennähe ein Fragment spätarc-
haischer Bauornamentik aufgefunden (Abb. 9). Das in qualitätvollen gelblichen Mar-
mor gearbeitete lesbische Kyma hat seine nächsten Parallelen in der ionischen Archi-
tektur des ausgehenden 6. Jhs. v. Chr. Soweit es der Publikationsstand zu erschlies-
sen erlaubt, handelt es sich um den ältesten Beleg direkten griechischen Einflußes auf
die lykische Architektur9. 

Bei den in den Jahren 2002 und 2003 in der Weststadt in Oberflächennähe auf-
gefundenen Architekturteilen des Kenotaphes für G. Caesar handelt es sich um Frag-
mente unterschiedlicher Bauglieder, darunter ein Eckpilaster (Abb. 10), sowie um Stüc-
ke des Frieses. Unter diesen befinden sich auch Bruchstücke mit menschlichen Figu-
ren. Es sticht ein Fragment hervor, bei welchem es sich laut einer vorläufigen Interpre-
tation um einen in Verkürzung wiedergegebenen Rundaltar mit Architekturdekor han-
deln dürfte.

2) Die Keramikfunde der Weststadtgrabung
J. GEBAUER

Bei der Bearbeitung der Fundkeramik wurde die Arbeit des Vorjahres fortge-
setzt. Durch die großen Keramikmengen, die bei den Grabungen in stratifizierten Zu-
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sammenhängen geborgen werden konnten, werden neben einer Datierung der
Fundschichten auch allgemeinere Aussagen über die Verhältnisse in Limyra möglich;
allerdings bislang vor allem für das späte 5. und das 4. Jahrhundert v. Chr. Geringe
Mengen subgeometrischen und archaischen Materials entstammen vorwiegend klas-
sischen Fundschichten, vor allem aber den späten, stark durchmischten byzantinisc-
hen und rezenten Zusammenhängen. Vereinzelte korinthische Stücke, ostgriechisches
Material und eine Reihe von attischen Fragmenten stehen neben anatolischen Scher-
ben und einem zyprischen Stück. Die Grabung des kommenden Jahres wird zeigen,
ob man durch Funde aus archaischen und frühklassischen Straten zu einem differen-
zierteren Bild kommen kann. Vor allem der Anteil ostgriechischen Materials wird ze-
igen, wie stark die Kontakte Limyras in den Ägäisraum waren.

Seit der Mitte des 5. Jahrhunderts überwiegt der attische Importanteil. Eu-
lenskyphoi und ein Skyphos der St.-Valentin-Klasse stehen beispielhaft für diesen Ze-
itraum. Attische Glanztonkeramik und spätes rotfiguriges Material hat innerhalb der
Straten des 4. Jahrhunderts einen Anteil von 10-15% der gesamten Keramikmenge.

Bei einem großen Teil der bemalten Fundkeramik handelt es sich um Streifen-
und Wellenbandkeramik (S&W-Keramik), die in der Regel nicht genauer als in das 7./6.
Jh. v.Chr. datiert wird. Die Funde in Limyra, die ja dem Import nach vor allem aus Ma-
terial des 5. und 4. Jahrhunderts bestehen, sprechen dafür, daß auch ein nicht gerin-
ger Anteil der einfachen S&W-Keramik diesem Zeitraum entstammt10. Problematisch
bleibt die Datierung von Einzelstücken, denn die S&W-Keramik zeigt ein erstaunliches
Beharrungsvermögen in Bezug auf Dekor- und Formentwicklung. Einige Scherben von
Gefäßen mit Streifen und floralem Dekor sind allerdings eng mit diesen Waren verbun-
den, so daß man in Limyra auch das Fortleben der S&W-Keramik fassen kann. Klas-
sische und vorklassische Schichten, die kein jüngeres Material beinhalten, werden ze-
igen, ob man auch bei diesen Waren zu einer besseren Differenzierung von jüngerem
und älterem Material kommen wird.

Fragen von Import oder lokaler Produktion der S&W-Waren in Lykien können
bislang noch nicht beantwortet werden, doch zeichnen sich mehrere Warengruppen
ab, deren zeitliche Abfolge oder gemeinsames Vorkommen noch untersucht wird.

Wie auch schon bei den vorangegangenen Grabungen in der Weststadt konnte
im Fundmaterial eine Lücke ausgemacht werden, die den Großteil der hellenistischen
und frühen kaiserzeitlichen Schichten betrifft. Erst frühbyzantinische Zusammenhänge
lassen sich wieder vollständiger nachweisen, doch sind diese häufig durch rezente
Eingriffe gestört. 

Bei den Grabungen der Jahre 2002/2003 in Limyra ergab sich die glückliche Ge-
legenheit, weitere Fragmente eines figürlich bemalten Gefäßes zu bergen, von dem
einzelne Fragmente schon 1989 in der Sondage 9/B gefunden worden waren (Abb.
11). Eingebettet in das Material des sogenannten Festungsbauhorizontes lagen große
Teile eines geschlossenen Gefäßes. Die Gefäßform kann zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht sicher bestimmt werden, doch läßt sich durch die Bemalung auf zwei
waagerechte Griffe im Bereich der größten Gefäßausdehnung schließen. Es kann sich
also um eine Hydria oder eine Schulterhenkelamphore handeln.

Der hellrötlich-orange Ton ist mit weißen Einschlüssen durchsetzt, was ihn mit
den lokalen, lykischen Tonwaren verbindet. Auch die glänzend rotbraune Bemalung,
die mit feinen, reflektierenden Micapartikeln durchsetzt ist, ist vor allem bei floralen Mo-
tiven der entsprechenden Waren bekannt. Selten ist dagegen der rötlich cremefarbe-
ne Überzug, der in diesem Fall die Malgrundlage bildet. Dennoch läßt sich das Stück
nicht von der lokalen Keramik trennen. Es stellt vielmehr ein besonders qualitätvolles
Stück dieser Gattung dar, das mit großer Sorgfalt und überdurchschnittlichem Aufwand
produziert worden ist.

10 Auch bei anderen Grabungen ist dieser Verdacht schon geäußert worden, doch konnte er nicht entsprechend verifi-
ziert werden, z.B.: B. Yener-Marksteiner, Anatolia Antiqua 10, 2002, 217 Anm. 4.
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Durch seine Bemalung sticht das Gefäß aus der Keramik von Limyra heraus.
Der untere Gefäßteil zeigt in der Art älterer, ostgriechischer Tierfriese zwei antithetisc-
he Gruppen. Auf der einen Seite befinden sich ein Keiler und ein Rind links und rechts
eines kleinen Bäumchens, die Gegengruppe bilden ein Löwe und ein Pantherweibc-
hen (?). Die Bewegtheit der Tiere, vor allem des am besten erhaltenen Keilers, weicht
allerdings von archaischen Vorbildern ab. So durchbrechen die Tiere die Standleiste
und sprengen auf diese Weise den engen Friesrahmen. In ihrer Detailgestaltung misc-
hen sich archaische und klassische Elemente.

Oberhalb der Tierdarstellungen grenzen zwei breite Streifen den Fries ab und
ein Lotosblüten–Lotosknospen–Palmettenband nimmt die Zone der größten Gefäßa-
usdehnung ein. Ein schmaler und zwei breite Streifen leiten ihrerseits zum Schulterbild
über, dessen Fragment durch einen von der Seite gesehenen, behelmten Frauenkopf
dominiert wird. Datierendes Element der Darstellung ist das im Profil gesehene Auge,
das in die zweite Hälfte des 5. Jh. v.Chr. verweist11. Rechts des nach links gewandten
Kopfes ist ein Hahn zu erkennen, der durch die lebendige Gestaltung seines Schwan-
zes, der nicht mehr die archaische Schematisierung mit den gerundeten Sichelfedern
zeigt, eine Datierung des Gefäßes eher am Ende des Jahrhunderts verlangt. In ihrer
Vermischung archaischer und klassischer Elemente stellt die Vase aus Limyra ein bis-
lang einmaliges Zeugnis dar.

Am ungewöhnlichsten ist allerdings die Beschriftung des Gefäßes, die mit dem
rotbraunen Tonschlicker gemeinsam mit der Bemalung des Gefäßes vor dem Brand an-
gebracht worden ist. Neben dem Frauenkopf haben sich die Buchstaben ... EMI erhal-
ten, die vielleicht Teil einer Benennung der dargestellten Göttin (?) sind, entweder als
direkte Namesendung oder im Sinne eines eimi. Ebenso ungewöhnlich ist eine Aufsch-
rift oberhalb des Blüten-Palmettenbandes, die den Anfang des Namens MURSIL... er-
kennen läßt. Die Verbindung des Namens mit dem Gefäß bleibt unklar, denn alle denk-
baren Möglichkeiten (Vasenmaler oder Stifter einer Weihung) sind für Lykien im 5. Jahr-
hundert neu. Auch die Frage, ob es sich um Myrsilos oder eine andere, vielleicht auch
anatolische Namensform12 handelt, muß offen bleiben.

B) Das Ptolemaion-Programm
Die im Zuge des Ptolemaion-Programmes in Limyra während der Kampagne

2002 durchgeführten Arbeiten standen im vorrangig Zeichen der Fundbearbeitung.
Grabungsarchäologische Aktivitäten beschränkten sich auf die Bergung einiger Blöcke
des kaiserzeitlichen Bogentors aus dem Flußbett östlich des Monumentes. 

Die zeichnerische und photographische Aufnahme der architektonischen Werks-
tücke des Ptolemaions und des Bogentores wurde fortgesetzt. Zahlreiche Fragmente
der Bauaustattung der Kirche am Ptolemaion, darunter mehrere Kapitelle, Schran-
kenplatten, Ständer u.a.m. wurden zusammengesetzt, restauriert und zeichnerisch so-
wie photographisch dokumentiert. 

c) Restaurierungsarbeiten
Während der Kampagne 03 konzentrierten sich die Restaurierungsarbeiten auf

die Keramikfunde aus der laufenden Grabung und die liturgische Ausstattung der Ba-
silika am Ptolemaion. Aus hunderten Fragmenten wurden 6 Schrankenplatten und die
Wangen des Ambo zusammengesetzt und geklebt. Auch wurden zahlreiche Fragmen-
te der Bauausstattung der Kirche am Ptolemaion, darunter mehrere Kapitelle, Ständer
u.a.m. verdübelt, geklebt und gefestigt. Die zwei neugefundenen Fragmente eines
Eckpilasters des Kenotaphes wurden verdübelt und geklebt.
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11 Der stratigraphische Zusammenhang indiziert eine Entsorgung des Gefäßes spätestens zu Beginn des 4. JHs. v. Chr.
12 Allerdings wird auch der z.B. durch Alkaios bezeugte Name Myrsilos auf einen anatolischen Wortstamm zurückge-

fürt. Mein Dank für diese Information gilt Prof. H. Eichner (Wien) und Prof. M. Janda (Münster).
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Abb. 3: Steinplan der Siedlungsmauer mit Bastion

Abb. 2: Luftaufnahme der Sondagen 31 und 9
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Abb. 4: Sondage 30/36, Steinplan

Abb. 5: Sondage 31, Haus C



177

Abb. 6: Bau A und B von West

Abb. 7: Die Bebauung des Geländes im 5 Jh. v. Chr.
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Abb. 9: Fragment spätarchaischer Bauornamentik

Abb. 10: Detail des Eckpilasters vom Kenotaph



180

Abb. 11: Einheimisches Ge-
fäß mit figuralem
Dekor

Abb. 12: Siedlungsmauer mit Bastion



EXCAVATION AND RESEARCH AT ELAIUSSA SEBASTE:
THE 2003 CAMPAIGN

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

The 9th campaign of excavations and research at Elaiussa Sebaste was carried
out during the months from August to October 2003. The archaeological investigation
was, as usual, integrated by restoration activities; the previous campaign’s paleo-anth-
ropological studies and geo-physical prospection for the reconstruction of the paleo-
environment were pursued. The works were actively followed by government represen-
tative Özçan Şimşek of the Ankara Museum of Anatolian Civilizations.

The funding was provided by Rome University "La Sapienza", by the Italian Mi-
nistry of Scientific Research and by the Ministry of Foreign Affairs. The results of the
campaigns from 1998 to 2002 have been recently published in two volumes entitled
"Elaiussa Sebaste II-Un porto fra Oriente e Occidente-L’Erma di Bretschneider, Roma
2003. 

EXCAVATION ACTIVITIES (Fig.1)
Excavation activities took place in particular:
1. within the complex of the agora and Byzantine church and in the surrounding

area.
2. in various sectors outside the circular building , in the south-west area of the

promontory overlooking the ancient north harbour.
3. in the area of the temple which stands on a broad natural terrace looking over

the city's ancient south harbour.

1. AREA OF THE AGORA (Fig. 2)
Investigations were concentrated on the north-western and north-eastern secti-

on, in the Baptistery and in the southern nave of the Basilica.The area north of the
church, as the southern one, is paved with limestone slabs and comparisons of level
have allowed to establish that both of these paved areas date back to the same peri-
od of the church’s construction.

As we have already been able to establish during the previous campaigns for the
west sector of the courtyard, the east part was also occupied by a series of small ro-
oms, probably artisans' workshops of some kind, usually consisting of re-used materi-
al, belonging to the area's later phases of occupation.  

* Prof. Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Antic-
hità- Università  di Roma "La Sapienza" –Piazzale A.Moro 5- 00185 Roma/ITALY.
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The complete report of the results concerning the post-roman period of the area
is given by Gabriele Mietke in a separate paper enclosed in the present volume.

During the work of restoration of the opus sectile paving in the east sector of the
church's southern nave, removal of the floor preparation made it possible to investiga-
te a grave similar to the ones already found in the past years inside the church (Fig. 3).

In it were identified the partly disturbed remains of 13 skeletons, together with
various gold objects among which part of a bracelet consisting of circular disks, with
decorated upper faces with male and female heads facing each other, dating approxi-
mately between the mid-5th and early 6th centuries A.D. (Fig. 4).

In connection with the same restoration program a sounding under the church's
south aisle made it possible to bring to light a large segment of a polychrome mosaic,
with a frame of various geometric bands, consisting in parallelopipedes in perspective
with white, red and yellow faces set in a black background and marine motifs in the fi-
eld (at present only various kinds of fish are visible) (Fig. 5). This frame is identical to
the mosaic fragment found under the central nave in 19971; this big mosaic floor which
must have originally measured 16x16 metres and very probably has a central emble-
ma, thus seems to belong to a vast building which was partly demolished and leveled
over when the Imperial-age building of the agora was constructed.

AREA NORTH OF THE AGORA
During the campaign, excavation was begun in the area north of the agora, bo-

unded by the retaining wall of the road running south of the theatre, to the east by the
Byzantine aqueduct, and to the west and south by walls of irregular small blocks and
by a stretch in big squared blocks. Investigation made it possible to identify the area's
first phase of use. Indeed, a rock-hewn tomb was found underneath one of the arches
of the road’s retaining wall, in a situation wholly analogous to that of the tomb found in
2001, also framed by one of the arches2. Like the latter, this forms part of a funerary
complex which predates the construction of the road, but which was incorporated into
and respected in the area's subsequent building phase (Fig. 6).

The tomb was sealed by a rectangular limestone slab; the inscribed funerary
cippus, in origin probably lodged in the east external wall, was found knocked over in
front of the door3 (Fig. 7). The removal of infill has revealed the funerary chamber, mo-
re or less square in plan with two benches divided by a central narrow trench into which
four large monolithic slabs were inserted. 

The east bench contained primary burials which had been partially rearranged,
but with their articulations still well visible, and three levels of burial which took place
over a relatively short period of time. The west bench featured a completely different
situation, with skeletal remains which were much more jumbled. The graph shows the
number, gender and age spread of the individuals (Fig. 8). 

Due to the infiltration of earth and water over time, the original distribution of the
rich burial findings amounting to about 120 objects, cannot be easily reconstructed.
However the most part of the objects were found in the area of the benches, in a go-
od state of preservation: a stone statuette of Aphrodite, a small terra-cotta bust of a Fla-
vian lady and two recomposed terra-cotta statues of Attis and of the young Herakles
(very similar to some examples found in Tarsus) about 50 glass unguentaria, 3 terra
cotta balsamaria, 2 mirrors, a circular mirror case, 3 bronze auriscalpia, 2 stone make-
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1 C. Morselli, in E.Equini Schneider (ed.), Elaiussa Sebaste I.Campagne di scavo 1995-1997, Roma 1999, 263-264,
fig.XIV.

2 S. Otranto, in E.Equini Schneider (ed.), Elaiussa Sebaste II. Un porto fra Oriente e Occidente, Roma 2003, I, 50-55,
figg. 46-49.

3 The dedicants of the funerary inscription are Séleukos, brother of the deceased whose name is not easily readable,
and his two nephews Argentáris e Diogénes.



up containers, 3 iron strigils, 12 bronze coins, several spindles in stone and glass pas-
te, and some necklace beads and pieces of gold foil (Fig. 9). 

A preliminary study of the findings and of the coins, of which some items may be
dated to the 1st century B.C. and four can be attributed to the reign of Antiochus IV of
Commagene, currently allows us to hypothesize that the tomb was in use between the
end of the 1st century B.C. and the final decades of the Ist century A.D.

That the whole of this area was used primarily for burials also appears to be con-
firmed by the finding, inside a natural cavity in the rock bed near- by the entrance to
the rock-hewn tomb, of an ash olla, containing incinerated bones. Remains of burnt
materials (foods, particularly vegetables) have also been identified in the immediate vi-
cinity, and may possibly be traced to the existence here of a special place for the pre-
paration and staging of commemorative feasts. 

2. AREA OF THE CIRCULAR BUILDING (Fig. 10) 
Here investigations were concentrated on various sectors outside the monu-

ment, particularly in the northern and western sides and in the area along the modern
coastal road. 

Along the north façade, the final removal of the layers of collapsed material from
the perimetral walls, mixed with pottery from the second half of the 6th and 7th centu-
ries A.D., made it possible to uncover a fairly homogenous lime and gravel stone level
covering the whole surface area, which may well be pertinent to a road running around
the north harbour basin. Study of the surface treatment and pottery findings suggest
that this was laid in the mid-5th century, perhaps at the same time that the circular bu-
ilding was built.

In the area to the west of the complex a vast rectangular hall (about 22 x 11 m.)
with an apse on the south side, was partially investigated (Fig. 11). Several pieces of
the building's architectural decoration (capitals in Proconnesian marble and fragments
of columns) were found among the collapsed material over the pavement, which origi-
nally consisted of limestone slabs and is well preserved in the apse and the area in
front of it. The imprints for the positioning of the slabs can clearly be seen in the traces
of mortar in those places where they had been removed deliberately in antiquity . 

This structure must have been connected to the circular building, as suggested
by the existence of an opening with a doorsill located on hall's east perimeter wall, in
axis with one of the entrances of the former. 

A great number of fragments of polychrome marble were also found in the stra-
ta of earth covering the floor, along with pieces of opus sectile originating both from the
wall decoration and from a later construction phase of the floor, as proven by the tra-
ces of mortar found on some of the limestone pavement slabs (Fig. 12). 

Another two small rooms were investigated to the south-east of the apse. Both
of these feature strata, consisting of burnt material, fragments of wooden beams which
may have come from the roof and big concentrations of mortar. These layers covered
fragments of marble slabs and a large quantity of amphorae and ceramic tableware
which can be dated to the mid-6th century A.D., a date which gives us a terminus post
quem for the abandonment of at least some parts of the complex.

The new information acquired, even if far from complete, makes it possible to
advance some hypotheses as regards the function, still under discussion, of this great
complex, for which there are no parallels in the Anatolian area. It is possible that the
hall with the apse and the circular building with the portico may represent the essenti-
al nucleus of an impressive official building (perhaps belonging to ecclesiastical autho-
rities); built in the 5th century over earlier installations for commercial, or at any rate re-
lated uses, it testifies the new extensive building phase which characterizes the early
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Byzantine period of the city, also marked by a revival of commercial activity and eco-
nomic prosperity4.

Due to the roadworks which were already proceeding precisely in this sector of
the archeological area as part of the present widening of the Mersin-Antalya coastal ro-
ad, an emergency excavation of the area between the circular building and the said co-
astal road had to be undertaken with the greatest urgency in order to identify and do-
cument the ancient structures present in the area, before being destroyed by the new
road alignment.

It was therefore possible to uncover several stretches of wall from distinct chro-
nological phases: the first, consisting of square blocks, is probably part of the most an-
cient phase of development of the Roman harbour front and its mole; at an intermedi-
ate phase, substantial concrete foundations make use of recycled architectural pieces
and belong to the road which ran through a big entrance arch and along the north har-
bour. The most recent structures, in small blocks of limestone, are probably to be lin-
ked to the Byzantine aqueduct construction.

3. THE AREA OF THE TEMPLE (Figs. 13,14)
The campaign also saw the start of investigations in the area of the temple. The

building, peripteral, exastile with 12 columns on the long sides, had already been the
object of a preliminary study by Gough in the early fifties5. The order is Corinthian, with
Attic bases. After clearance of invasive vegetation and the removal of debris from its
interior (operations involving a considerable amount of time and manpower), it was
possible to obtain a fairly clear picture of the monument's conditions and the strategi-
es of intervention to be adopted in the investigations, which were and will be dictated
by the precarious nature of the collapsed blocks and, at the moment, necessarily con-
centrated in places where the stability of structures was not in danger. Only after remo-
val of the collapsed material it will be possible to conduct a fuller investigation covering
the whole building.

On the south- eastern façade the concrete substructure of the raised podium,
originally faced by regular courses of limestone has been excavated; the podium must
have consisted of two lateral wings and a central stairway of access. On the east and
west sides we limited ourselves for the time being to general clearance of the architec-
tural elements. 

The existence of a church, built into the south-eastern end of the temple and at
right angles to its main axis, was already observed by Keil-Wilhelm6 and re-examined
by Gough. 

Part of this building was already visible at the start of excavations, but we unco-
vered some sections of wall and architectural decoration elements (capitals with an
engraved cross, double columns and voussoirs). A small quadrangular structure to the
north of the apse was also discovered: it has a opus sectile floor and a lead drainpipe
(fistula) in the north-east corner. The function served by this structure has yet to be es-
tablished, but its position to one side of the apse and the fistula lead to suppose that it
was a baptismal pool.

In the central and north sectors of the building, i.e. the cella and the north sec-
tion of the colonnade, we proceeded with the overall analysis and systematic classifi-
cation of the single architectural elements, to allow us to understand how this material
collapsed and to provide a hypothesis for the reconstruction of its original positioning.
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4 On the study and circulation of materials and the economic models see: A.F. Ferrazzoli in  E.Equini Schneider (ed.),
Elaiussa Sebaste II. Un porto fra Oriente e Occidente, II,  Roma 2003, 649-687.

5 M.Gough, "A temple and church at Ayaş (Cilicia)”, AnatSt 4, 1954, 49-64.
6 J.Keil, A.Wilhelm, Denkmäler aus dem Rauhen Kilikien (Monumenta Asiae Minoris Antiqua III), Manchester 1931, 222.



In the area beyond the north-western colonnade, the removal of a thick layer of
big collapsed limestone fragments revealed another substantial level of material con-
sisting of small blocks, many of them re-carved out of some of the temple's architectu-
ral elements, presumably belonging to various wall segments built up against the temp-
le podium and the columns of the peristasis in late antiquity, the function of which ha-
ve yet to be better defined by future excavations (Fig. 15).

The investigations conducted in the temple and the direct measurement of the
building, besides defining its perimeter and evidencing its constituent parts, made it
possible to determine a first sequence of the monument's phases of life. A preliminary
analysis of the architectural decoration, already published in the I volume of the Ela-
iussa excavations7, suggests that the temple was built around the mid- or second half
of Ist century A.D. The subsequent complex's new use, i.e. the small church inside,
which actually affected the whole building with modifications of the interior spaces, da-
tes back to the 5th-6th centuries. Analysis of architectural fragments shows that the
temple was in a state of at least partial spoliation and/or collapse at the time when the
church was built, and that the elevated parts which had already fallen or been taken
down were re-employed as building material.

In a period subsequent to the building of the church, but which has yet to be de-
fined with greater precision, the podium was systematically stripped along with part of
the interior of the cella, and artisanal facilities were installed on the base to the south
and at the foot of the podium (tub etc.).

This building was destroyed in a powerful seismic event with a west-to-east
shock line. The collapsed material buried both the Roman-period and church structu-
res and the building was thereafter used as a quarry up to until relatively recent times.

RESTORATION ACTIVITY
The various restoration activities carried out in the area of the agora (opus sec-

tile floors of the basilica, consolidation of the oven etc.) is illustrated by H. Akıllı of the
Edirne University in his paper herein. Other interventions for static consolidation and
conservation, executed under the supervision of arch. Ezio Mitchell, have in particular
concerned the wall structures of the Harbour Baths (sudatio and praefurnium) where a
progressive deterioration of the vaults was in course (Fig. 16).

SEISMOLOGICAL INVESTIGATION
A seismological investigation was carried out to determine those areas where

amplification of earthquake effects had taken place. 
To this end 20 Nakamura test stations were located both in bed rock with rigid

seismic behaviour and in soft soil (sand & silt areas). 
The results of test data show a remarkable differentation of the terrain respon-

se: maximum sesmic amplification is recorded in the hill of the temple, where besides
rotations of various columns, also rotation in the basement can be seen; instead very
slight amplification are recorded in the Agora and promontory areas.

185

7 P. Baldassarre, in E.Equini Schneider (ed.), Elaiussa Sebaste I.Campagne di scavo 1995-1997, Roma 1999, 115-128.
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Fig. 1: Plan of Elaiussa with 2003 excavation activities locations
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Fig. 2: Complex of agora and
Byzantine basilica

Fig. 3: Grave found in basilica’s southern nave Fig. 4: Gold bracelet, part of the
grave’s burial findings
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Fig. 5: Segment of mosaic pavement under the basilica’s southern nave

Fig. 6: Area north of agora, inside view of a rock-hewn tomb
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Fig. 7: Inscribed funerary cippus found in
front of the rock-hewn tomb’s door

Fig. 8: Age and gender distribution of the skeletons found in the rock-hewn tomb
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Fig. 9:  Rock-hewn tomb’s burial good

Fig. 10: Area of the circular building: the northern and western sectors after excavation 
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Fig. 11: The absed hall  bro-
ught to light in the
western side of the
circular building

Fig. 12: Fragments of marble from the absed
hall

Fig. 13: Aerial vi-
ews of the
temple af-
ter the
2003 exca-
vations
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Fig. 14: Plan of temple and Byzantine church inside

Fig. 15: Temple’s north-western colonnade:
detail, with small blocks segments,
of later walls



2003 YILI RESULOĞLU  MEZARLIK KAZISI

Tayfun YILDIRIM*
‹smet ED‹Z

Çorum İli’nde, Ankara Üniversitesi elemanlarınca 1996 yılından bu yana sürdü-
rülen yüzey araştırmaları, daha önce bilinmeyen birçok eski yerleşim ve mezarlık alan-
larının bilim dünyasınca tanınmasını sağlamış, özellikle bölgenin güneybatı kesiminde
M.Ö. III. ve II. binyıl kültürlerine ait bazı yerleşim alanlarında, yeni kazıların başlatılma-
sına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede, Çorum yöresinde Bakanlık, müze-üniversite
işbirliğiyle gerçekleştirilen ve özellikle kaçak kazılar ya da diğer nedenlere bağlı olarak
tahrip edilmekte olan eski kültürlerimizin bilimsel kazılarla kurtarılmasına yönelik bir
başka proje de, Resuloğlu Erken Tunç Çağı mezarlık kazısıdır.

Resuloğlu mezarlığı, Çorum yöresinde, yanında bir yerleşim yeri de bulunan az
sayıdaki ekstramural mezarlıklardan biridir. Mezarlık alanında 2003 yılında başlatılan
ilk kazılar, Çorum Müze Müdürü İsmet Ediz başkanlığında, şahsımın bilimsel sorumlu-
luğunda, aynı müzeden Arkeolog Dr. Önder İpek ve Banu Çilingir’in katılımıyla Ağus-
tos ve Eylül aylarında sürdürülmüştür. 1998 yılı yüzey araştırmaları sonucunda keşfe-
dilen1 ve uzun yıllar kaçak kazılarla tahrip edilip soyulmakta olan mezarlık alanında ilk
kez bir sistemli kazının başlatılabilmesi, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün
oluru ile 2003 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Kazının her türlü finansmanı vilâyet ve üni-
versite tarafından karşılanmıştır. Tüm kuruluşlara ve meslektaşım Doç.Dr.Tunç Sipa-
hi’ye katkılarından ötürü teşekkür ederim.

Resuloğlu Erken Tunç Çağı yerleşimi ve mezarlık alanı, Çorum İli, Uğurludağ sı-
nırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü’nün kuş uçuşu 900 m. kuzeybatısında,
Araçlar ya da Keseli Pınar mevkii olarak adlandırılan kesimdedir (Harita: 1). Yerleşim
yeri ve mezarlık alanı, Delice Çayı’nın Kızılırmak’a karıştığı Kula ve güneyindeki Hilâl-
li Köyü arasında, Sungurlu İlçe, merkezine 50, Uğurludağ ilçe merkezine 28 km. uzak-
lıktadır. Resuloğlu Köyü’nün hemen güneybatısındaki Kaletepe ya da Kaleboynu ola-
rak adlandırılan Prehistorik bir höyük ile doğusundaki aşağışehirde bir Klâsik Çağ yer-
leşimi bulunmaktadır. Kaletepe, 1926 yılında ilk kez H.H. Von der Osten tarafından zi-
yaret edilmiş ve arkeoloji dünyasına tanıtılmıştır2. Araştırmacı, Kaleboynu’nun Roma,
Bizans ve Ortaçağdaki önemi üzerinde durmakta ve höyük kısmında prehistorik kalın-
tıların bulunduğunu bildirmektedir. Ancak, Von der Osten’in yayınlarında Kaleboy-
nu’nun hemen yakınında yer alan Eski Tunç Çağı mezarlık alanı ve yerleşimiyle ilgili
herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. 1980’li yıllarda, Roma yollarını araştıran D.

* Doç.Dr. Tayfun YILDIRIM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye-An-
kara/TÜRKİYE. E-mail: Tayfun.Yildirim@humanity.ankara.edu.tr
İsmet EDİZ, Müze Müdürü, Arkeoloji Müzesi Çorum/TÜRKİYE.

1 T.Sipahi/T.Yıldırım, " 1998 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları", 17. Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s› 2.cilt, Ankara
2000, s.33. 

2 H.H.Von Der Osten, Explorations in Central Anatolia Seasons of 1926, OIP V, Chicago 1929, s. 25.
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French’in, Çorum Müzesi’yle birlikte Kaleboynu’nun yaklaşık 8 km. uzağında Sağpazar
yakınlarındaki klâsik yerleşimde gerçekleştirdikleri kurtarma kazısı, bugüne kadar Ka-
leboynu civarında kayıtlara geçen tek sistemli çalışmadır.                  

Kaletepe ya da Kaleboynu olarak adlandırılan eski yerleşimin kuş uçuşu yakla-
şık 1200 m. kuzeybatısında yeralan Resuloğlu mezarlığı (Resim: 1, 2), kuzeybatı ve
güneydoğusundaki höyük niteliğindeki iki yerleşim yerinin arasındadır. Deniz seviye-
sinden 630-620 m. yükseklikte bir sırt üzerinde yer alan mezarlık alanı ile 100 m. gü-
neydoğusundaki höyüğün arasında derin bir vadi bulunmaktadır. Bu vadinin arasından
bir dere yatağı geçmektedir. Yukarıdaki kalker kütleler arasından gelen dere yatağı, gü-
neybatısındaki daha geniş vadiye, Delice Çayı’na doğru uzanmaktadır. Mezarlığın 120
m. batısında yer alan ve günümüzde halen kullanılmakta olan suyu oldukça azalmış bir
pınar, geçmişte de Resuloğlu sakinlerinin su ihtiyacını karşılamış olmalıdır. Pınar’ın ağ-
zında bulunan taş olukların bazıları, mezarlık alanından çıkarılmış taşlara aittir. Pı-
nar’ın kuzeydoğusunda yer alan mezarlık alanındaki küllü toprak içinde yer yer çanak
çömlek parçalarına rastlanmaktadır. Gerek kuzeybatıdaki höyükten, gerekse güneydo-
ğudaki höyük ve çevresinden derlediğimiz yüzey seramiklerinin tamamı Erken Tunç
Çağına aittir. Mezarlık alanını çevreleyen kesimdeki geniş seramik yayılımı ve höyük
niteliğindeki birden fazla yerleşim, Resuloğlu’nun bölgedeki önemli Eski Tunç Çağı
merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Delice Vadisi’ni kontrol eden yerleşim
yeri, aynı zamanda stratejik öneme sahiptir. Nemin az olduğu günlerde, Resuloğlu yer-
leşiminden Kavşut’a doğru uzanan Delice Vadisi’nin iki yakasında bulunan höyükler
(Dedeyüzü Tepesi, Tokullu, Çadır Höyük) çıplak gözle görülebilmektedir. Mezarlık ala-
nına yaklaşık 85 m. mesafedeki güneydoğu höyüğü, 100x50 m. ölçüsündedir. Höyük-
le, kuzeybatısındaki karşı sırtta bulunan mezarlık alanı aynı seviyededir. Mezarlık ala-
nının höyüğe bakan yamacının erozyon sonucunda aşağıya akması, kaçak kazıcıların
bu alandaki mezarları bulmasını kolaylaştırmıştır. Yamaçlarda, özellikle Delice Vadi-
si’ne bakan kesim, geçmiş yıllarda yoğun bir tahribata sahne olmuştur. 

Mezarlık alanındaki kazılar, bazı küçük test sondajlarının yanı sıra, özellikle tah-
ribatın yoğun olduğu kesimde 20x8 m.lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, tah-
rip edilmiş mezarların etrafı açılmış ve moloz yığınları temizlenmiştir. Mezarlık alanının
güney kesimi daha alçak, kuzey kesimi daha yüksek seviyededir. Kazı alanının güne-
yindeki mezarlar satha yakın olması nedeni ile büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu ke-
simdeki kazılarda az sayıda da olsa sağlam mezarlara rastlanmıştır. Mezarlar, kuzeye
doğru gidildikçe 1.70 cm. ile 2 m. derinliğe kadar inmektedir. 

Kazı alanında, daha önce soyulmuş olanlarla birlikte toplam 31 adet mezar sap-
tanmıştır (Resim: 3). Mezarların büyük çoğunluğu yassı andezit veya kireçtaşı bloklar-
dan yapılmış taş sandık tipinde, diğerleri küp mezar şeklindedir Bu yılki çalışmalarda
mezarlık alanında basit toprak mezar tipine rastlanmamıştır. Mezarlar arasındaki me-
safe fazla değildir, zaman zaman üst üste gömüler de gözlenmiştir. Üst üste gelen me-
zarlarda ele geçirilen benzer ölü hediyeleri, aralarında fazla bir zaman farkı olmadığı-
na işaret etmektedir. Mezarlarda tam bir yön birliği bulunmamakla birlikte, bir kısmının
özellikle taş sandık mezarların, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde yerleştirildikleri
gözlenmiştir. Bazı mezarların yanına, etrafı taşlarla çevrilmiş pişmiş toprak çömlekler
bırakılmıştır. Oldukça kaba hamurlu çömlekler, ölü yemeği ile ilgili bir uygulamaya işa-
ret etmektedir. Küp mezarların boyları 50 cm.den 1.25 cm.e kadar değişmektedir (Re-
sim: 4). Bebekler ve çocuklar çömlek ya da küpçüklere, yetişkinler iri küplere gömül-
müştür. Küplerin genellikle ağızları yassı taşlarla kapatılmış, yassı andezit taşların
üzerleri ve çevresi kalker taşlarla doldurulmuştur. Bazen bu taşların arasında da ölü
hediyesi olarak bırakılmış kap kacağa rastlanmıştır. Bazı küplerin ağızları 3 veya 4
adet yassı plâka şeklindeki taşlarla kapatılmıştır. Küp mezarların çok azında sağlam
kemiğe rastlanmıştır. Kemiklerin büyük çoğunluğu rutubetin de tesiriyle ufalanmış ve-
ya dağılmıştır. Küplerde ölülerin baş kısmının küpün dip kısmına, ayakların ise ağız
kısmına doğru hoker pozisyonda bırakıldıkları anlaşılmaktadır. Çoğu küpte tek bir iske-
lete rastlanırken, Bir mezarda genç bir kadın bireyle, yeni doğmuş bir çocuğa ait ke-
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mikler ele geçirilmiştir. Bireylerin durumları hakkında kesin bilgiler, antropolojik çalış-
malar tamamlandığında ortaya çıkacaktır. Bu sezon restorasyonunu tamamlayabildiği-
miz değişik boylardaki el yapımı mezar küplerinden bir kısmı Kızılırmak kavsi içindeki
Eski Tunç Çağı merkezlerinden iyi tanınmakla birlikte, yeni form özelliklerine sahip ör-
neklere de rastlanmıştır. Taş sandık mezarların en büyükleri 1.35x84 cm., en küçükle-
ri 90x 45 cm. ölçüsündedir (Resim: 6). Taş sandık mezarların derinlikleri 50 ile 80 cm.
arasında değişmektedir. Taş sandık tipindeki mezarların üzerleri muhtelif kalınlıkta ba-
zen tek, bazen de birden fazla yassı sal taşlarıyla kapatılmış, zaman zaman üzerleri-
ne düzensiz kalker taşlar dizilmiştir. Taş sandık mezarların bir kısmı eski devirlerde, bir
kısmı da günümüzde soyulduklarından çok azında sağlam iskelete rastlayabildik. San-
dık mezarlarda çoğunlukla ölülerin hoker tarzda gömüldükleri belirgindir. Bazı mezar-
lardaki kemikler, bir sonraki gömüler sırasında karıştırılmış veya dağıtılmıştır. Bir me-
zar, iki kübün ağız ağıza getirilmesiyle oluşmuş, yanları ise yarım taş sandık şeklinde
ince taş bloklarla çevrelenmiştir (Resim: 7). Küp mezarların bir kısmının ağızları doğu
ve güneydoğuya, diğerlerinin ise batı ya da kuzeye bakmaktadır. Ölülerin başları ço-
ğunlukla batı yönünde olmakla birlikte, bu kuralı bozan mezarlara da rastlanmıştır. Ba-
zı mezarların aynı devrin sakinleri tarafından tahrip edildikleri ve zaman zaman özellik-
le taş sandık mezarlara ait taşların yerinden çıkarılarak veya içersindeki iskelet bir ke-
nara ittirilerek, ikinci gömü için kullanıldıkları görülmüştür. Mezarların bir kısmının çev-
resine sığır başı ve ayakları bırakılmıştır. Bazı mezarların çevresinde sadece sığır
ayakları gözlenmiştir (Resim: 8). Hem taş sandık hem de küp mezarlar için uygulanan
ve ölü yemeğiyle ilgili bu adet, Çorum yöresinde Eski Tunç Çağında, Alacahöyük kazı-
larında belgelenmiştir. Resuloğlu sakinlerinin öbür dünya ile ilgili inançlarını yansıtan
ölü hediyeleri genel olarak pişmiş toprak ve madendendir. Bir kısım mezar hediyeleri
de, taş, akik, frit ve fayanstan yapılmış kolyelerden oluşmaktadır. Pişmiş topraktan ya-
pılmış ölü hediyelerini, itinalı mezar kap kacağı oluşturmaktadır (Resim: 9, 10). Kap şe-
killeri, çanaklar, vazolar, fincan ve emzikli kaplardan ibarettir. Kızılırmak ile Yeşilırmak
arasındaki sahada bol miktarda kullanılan bu tip seramiğin çoğunluğu itinalı biçimde
parlatılmıştır. Bazı vazo ve fincan şekillerinin, Alacahöyük’teki kral mezarlarında ele ge-
çirilen metal kapların taklitleri olduğu anlaşılmaktadır. Pişmiş toprak kap kacak, hem
kadın hem de erkeklere ait mezarlara bırakılmıştır. Madenî ölü hediyelerini ise, bakır,
bronz, gümüş ve altından yapılmış eşyalar oluşturmaktadır. Erkeklere ait ölü hediyele-
ri arasında bronz sap delikli baltalar çoğunluktadır (Resim: 11). Mezarlara bırakılan
bronz veya kurşundan fincan, tava, kaşık ve vazo formunda metal kapların yakın pa-
ralelleri Alacahöyük’teki mezarlarda ele geçirilmiştir. Bazı kaplar bükülerek ya da birkaç
parçaya ayrılarak mezarlara konmuştur. Bu adet, Çorum, Amasya, Merzifon ve Tokat
çevresindeki çağdaş mezarlıklarda da tespit edilmiştir. Mezarların hemen hemen hep-
sinde metal iğnelere rastlanmıştır (Resim: 12). Ölülerin özellikle göğüs hizasında bulu-
nan iğnelerin bir kısmı, mezarlara bükülerek bırakılmıştır. Mezarlara bırakılan süs eş-
yalarının çoğunluğunu oluşturan kolyeler (Resim:13, 14), bazıları akik olmak üzere frit,
fayans, taş ve böcek kabuğundan yapılmış boncuklardan oluşmuştur. Uçları iki topuz
başı şeklinde düzenlenmiş akik boncukların tipi şimdilik bu yöreye özgüdür. Gerek taş
sandık, gerekse küp mezarlarda bulunuş durumuna göre dizilen kolyelerin bazılarında-
ki boncuk sayısı 800’ün üzerindedir. Kolyelerin bazılarında metal ve akik boncuklar bir-
likte kullanılmıştır. Akik boncukların bazıları dönemin idol tiplerini hatırlatmaktadır. Re-
suloğlu mezarlarında ele geçirilen kürek biçimli bronz kolye tanelerinin tam paralelleri-
ne Alaca Höyük’te A, H ve S mezarlarında ele geçirilen süs eşyaları içinde rastlanmak-
tadır. Diğer madenî süs eşyaları içinde altın kaplama kolye taneleri, altın iğne başı kap-
lamaları, altın kulak tıkaçları ve boncuklar bulunmaktadır. Resuloğlu mezarlarında ele
geçirilen süs eşyalarına ait bazı örnekler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nce
1969 yılında satın alınan bir grup altın ve akik süs eşyasının da menşeini aydınlatmak-
tadır. Resuloğlu mezarlarına bırakılan diğer madenî süs eşyaları içinde halhallar yer al-
mıştır. Halhalların bazılarının oldukça masif ve ağır olması, en azından bir kısmının sa-
dece mezarlara bırakılmak için yapıldıklarını düşündürmektedir. 
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Sonuç olarak, Resuloğlu mezarlığındaki ilk dönem kazılar, M.Ö.3.binyılın son
çeyreğinde, Anadolu’nun yerli medeniyetini temsil eden yüksek bir kültürün izlerini or-
taya koymaktadır. 2003 yılı çalışmaları, Delice ile Kızılırmak’ın birleştiği bu bölgede zi-
raatçi ve hayvan yetiştirici, aynı zamanda çevredeki maden kaynaklarını ustalıkla kul-
lanabilen bir toplumun sosyal yaşamı ve ölümden sonraki inançlarıyla ilgili önemli so-
nuçlar vermiştir. Bu yıl az sayıda, soyulmamış mezarlardan ele geçirebildiğimiz çeşitli
eşya, eski Resuloğlu sakinlerinin refah düzeylerini öğrenmemizin yanında, onların dinî
inanç sistemlerini anlamamızı sağlamıştır. Mezarlara bırakılan ölü hediyelerinin çoğun-
luğu, Alaca Höyük, Kalınkaya, Oymaağaç, Yenihayat ve Balıbağ mezarlarına bırakılan-
larla yakın ilişki içersindedir. Bu yıl ele geçirilen çeşitli tipte mezar eşyası, Orta Anado-
lu’nun kuzeyinde Hatti kültürünün zenginliğini ortaya koyacak diğer bulguların haberci-
si olmalıdır. 
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Harita: 1
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Resim 1: Mezarlık ve yerleşimin kuzeybatıdan görünümü

Resim 2: Resuloğlu yerleşim ve mezarlık alanının doğudan görünümü
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Resim 4: Küp mezar

Resim 3: Mezarlığın genel görünümü
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Resim 5: Büyük boy küp mezar Resim 6: Soyulmuş taş sandık mezar

Resim 7: Çevresi yarım sandık biçimin-
de yassı taşla çevrili mezar

Resim 8: Küp mezarın yanına bırakılan hayvan
kemikleri
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Resim 9: Siyah astarlı, gövdesi dikey yivlerle bezeli
vazo

Resim 10: Kırmızı astarlı vazo

Resim 11: Sap delikli balta
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Resim 12: Madenî iğneler

Resim 13: Bir çocuk mezarına bırakılan süs eş-
yası

Resim 14: Çeşitli taş ve madenî
boncuklardan yapılmış
kolye
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T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Lecce Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında yapılmakta olan Mersin/Yumuk-
tepe Höyüğü kazıları 26 Temmuz 2003-14 Eylül 2003 tarihlerinde yürütülmüştür. Kazı
çalışmaları Lecce Üniversitesi ve Roma La Sapienza Üniversitesi, İtalyan Dış İşleri Ba-
kanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin maddî desteği ve Mersin beledi-
yelerinin katkılarıyla gerçekleştirilebilmiştir. Kazı ekibinde Prehistorya, Protohistorya,
Demir Çağı ve Ortaçağ uzmanları, topograf, arkeozoolog ve çeşitli üniversitelerden öğ-
rencilerin yanı sıra ziyaretçi olarak gelen uzmanlar da vardı1. Ziyaretçiler arasında
1947 yılında Yumuktepe’de John Garstang başkanlığında gerçekleştirilen kazının alan
sorumlusu Coğrafyacı William Brice da yer aldı. Bu buluşma, 50 yıl arayla yürütülen iki
ayrı kazının fiziksel birleşimini sağlaması açısından önemli olmuştur. 

Çalışmalar, höyüğün batısında prehistorik açmalar (B 4-5-6, C6, D6, E6, K5), gü-
neyinde güney yamaç açması, zirvedeki Demir Çağı açmaları (N 11, O 11 ve N 12) ve
Orta Çağ açmalarında (M-N-O-P17 ve L-M-N-O-P16) yürütülmüştür (Resim: 1).

Prehistorik Açmalar 
Höyüğün batı yamacındaki prehistorik açmalarda sırasıyla Neolitik, Kalkolitik ve

Erken Tunç Çağına ilişkin tabakalar ve teras yerleşimleri araştırılmaktadır (Resim: 2).
Büyük bir bölümü geçen yıllarda açılmış çalışma alanında bu yıl kalkolitik terasların de-
vamını ve sonraki Eski Tunç Dönemi yerleşmelerinin izlerini bulmak, doğu yönde, hö-
yüğün merkezine doğru uzayan kalın neolitik duvarlar üzerinde çalışmak, höyüğün bu
yamacındaki stratigrafide neolitik ile kalkolitik arasında boşluk olarak görülen Halaf kül-
türüne ilişkin yapı katlarını incelemek amaçlanmıştı. Bu doğrultuda 2003 yılında B4,
B5, B6, C6, D6, E6 ve K5 açmalarında çalışılmıştır.
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Kuzeybatı bölümdeki açmalar kuzeye doğru B karelerinde uzatılarak büyütüldü
ve önceki sezonlarda kısmen açılan doğu kenarı boyunca altı plân karede çalışmalara
devam edildi. Bu bölümdeki en erken yerleşim D6 ve E6 plân karelerinde ortaya çıka-
rılan Geç Neolitik Döneme aittir. Bu tabakalar hemen yüzeyin altındaydı ve eski kazının
X açması ve 1970 ve 1980'li yıllardaki ağaçlandırma ve park yapımı gibi etkinliklerle kö-
tü şekilde tahribata uğramıştı. Bunun yanı sıra, bu seviyelerdeki topografik süreklilik, sık
sık depolama amaçlı çukurlar, mezarlar ve de höyüğün kenarı boyunca sonraki çağlar-
da yapılan teraslama ile kesiliyordu. Teraslama bu seviyelerde başladı. Önceki kazılar-
da kısmen açığa çıkarılan büyük taş duvar sistemi, basamaklar hâlinde güneye ve ba-
tıya doğru yamacı izleyen bir teras yapısına aitti. Bu teras yapısı iki aşamada inşa edil-
mişti. İkinci yapı, özel killi kırmızı bir toprakla doldurulan ve dikkatle hazırlanmış temel
çukuruna oturtulmuştu. Duvarın dış yüzeyi sıvanmış ve düzenli aralıklarla yerleştirilmiş
taşlarla kaplanmıştı. Duvarın sınırladığı düz ve geniş alanlar, küçük düz taşlarla kaba-
ca döşenmişti. M.Ö. 5800’e tarihlenen bu evre için krem rengi bir zemin üzerine boya-
nan geometrik bezekli yüksek kaliteli çanak çömlek karakteristiktir. Bulunan eserler ara-
sında çeşitli boncuklar ve kemik âletler sayılabilir (6886±65bp) (Resim: 3).

Burada yakın zamanda tabakalaştığı anlaşılan neolitik sonrası teras yerleşimle-
rine gelince, açmanın kuzeye doğru genişletilmesiyle, beklendiği üzere, Kalkolitikten
Tunç ve Orta Çağa kadar güneyden kuzeye doğru bir çeşit yatay tabakalaşma şeklin-
de aynı kotta birbirini kesen bir dizi daha geç tarihli teras açığa çıkarıldı. En içteki ve
en güneydeki teras Orta Kalkolitik Çağa aitti ve doğrudan Geç Neolitik birikiminin teras
duvarının içine oturtulmuştu. Bu teras aynı zamanda en geniş olandı ve bir yol ile ay-
rılmış birkaç konut içeriyordu. Bu yolun güneyinde bu kazı sezonunda yeni ve geniş bir
yapı bulundu. Yangınla tahribata uğrayan bu yapının çöken kerpiç duvarları altında bir
insan iskeleti bulundu. Yapının ortasında bir ocak ve bir kenarda da kerpiç seki yer alı-
yor. Bu binaların arasındaki bölümlemeler tek sıra kerpiç tuğladan oluşan ince duvar-
larla yapılmıştır. Benzer özelliklere sahip başka bir yapı ise yolun karşı tarafında, daha
düşük kotta açığa çıkarıldı. Bu kontekstlerde ele geçirilen tipik malzeme arasında ke-
mik âlet (perdahlayıcı) ve bikonik ağırşaklar sayılabilir. Kalkolitik yapılar da Tunç Çağı
katmanlarıyla kesilmiştir. En erken tabakalarda depolama çukurları yer alırken, en geç
tarihli olanda yanık bir ocak açığa çıkarıldı. Bu mekân muhtemelen bir avluydu ve sı-
valı tabanda açığa çıkarılan yuvalardan anlaşıldığı üzere ahşap desteklerle taşınan
sazla kaplı bir üst örtüye sahipti. 

Derin olmayan hazneye sahip ocak, kareye yakın biçimli ve büyük bir taşa sahip
kerpiç bir yapıyla çevrili olup kalın ve kat kat sıvayla kaplıdır. Tabanda ele geçirilen kısa
boyunlu bir kaba ait fragman üzerinde soldan sağa doğru yürür hâlde kabaca kazıma tek-
niğiyle betimlenmiş dizi halinde üç hayvan görülür (Resim: 4). Bu tabakalar için, Tarsus
İTÇ II katmanlarında olduğu gibi ince beyaz boyalı kırmızı çanak çömlek karakteristiktir.

En kuzeydeki ve en tahrip edici teraslar Ortaçağa ait olup depolama amaçlı bü-
yük küplere (pithos) sahiptir.

Bu teraslı alanın güneyinde, höyüğün ortasında, Geç Neolitik Çağ tabakalarının
yaklaşık 2 m. üzerinde küçük bir açma açıldı. Yumuktepe yeni kazılarında yerel Halaf
kültürüne ait tabakalar ilk kez burada açığa çıkarıldı. Açmanın küçüklüğüne karşın, iki
odalı kerpiç bir yapı ve dışında kerpiç bir fırın gün ışığına çıkarıldı. Odaların arasında,
iki tarafında da basamaklar bulunan bir kapı açıklığı yer alır. Kare biçimli fırın, yapının
batı tarafında olup yapının duvarından dar bir koridorla ayrılmıştır (Resim: 5). Taş te-
mellerin yokluğu, bu mimarî ile bir önceki Geç Neolitik mimarîsi arasında güzel bir ay-
rım sağlar, ancak çanak çömlekte önceki özellikler gözlenmeye devam eder. Halaf ta-
bakalarını derince kesen bir Ortaçağ taş yapısına sahip geç tarihli teraslamalar da bu
alanda açığa çıkarıldı.
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Güney Yamaç Açmas› 
Eski kazı çalışmalarında hiç araştırılmamış olan höyüğün güney yamacı ilk kez

1997-99 yıllarında başlatılan basamaklı güney yamaç açması ile tanınmaya başlan-
mıştır. Bu açmada 2003 yılında sürdürülen çalışmalar iki amaca yöneliktir: 

1) Açmanın temizlenmesi ve 1997-99 yıllarında 4 basamakta belirlenen tabaka-
ların daha ayrıntılı bir biçimde yeniden gözlenmesi. 

2) Geç Tunç Çağına ait (V-IX. yapı katı) kalıntıların altındaki erken yapı katları-
nın saptanmasına yönelik kazı çalışması yapılması.

Açmanın kuzey uç kesiminde, birinci basamakta başlatılan temizlik ve tabakala-
rın daha belirgin hâle getirilmesine yönelik detay çalışmasında, 10.yüzyıl sonu-11.yüz-
yıl başlarına tarihlendiği düşünülen Ortaçağ suru temel seviyesine kadar açığa çıkarıl-
mıştır. Höyüğün bu kesiminde doğu–batı doğrultusunda uzayan duvar dere taşlarının
kireç harcıyla birleştirilmesi tekniğiyle yapılmıştır. Günümüze ulaşmış mevcut yüksekli-
ği 1 m. kadardır. Bu yıl yürütülen çalışmalarda surun güney yüzü tümüyle açılarak te-
mel seviyesine kadar inilmiştir (18.56 m.). Sur için kazılan hafriyat çukurunda, surun te-
melleri altına kumlu çakıl serildiği gözlenmiştir. Çakıllar içinde yer yer kireç harcı da bu-
lunmaktadır. Surun dış yüzünde çakıl döşeli alanın genişliği 80-100 cm. kadardır. Bu
duvarın iç yüzü açma kesiti içinde kaldığından kalınlığı belli değildir. Surun dışında aç-
manın güneydoğu köşesinde, çakıl döşemeyi kesen bir çukur bulunmaktadır.

Surun dış yüzünden temeldeki çakıl dolguya kadar kazılan yaklaşık 50 cm. ka-
lınlığındaki toprak tabakası içinden daha çok Demir Çağı boyalı çanak çömlekleri ele
geçirilmiştir. Ancak bunlarla birlikte az da olsa Geç Tunç Çağı ve Ortaçağ çanak çöm-
leği de bulunmuştur. Bu durum surun erken tabakalar içine açıldığına işaret etmektedir.

Güney yamaç açmasının üçüncü basamağında, önceki kazı döneminde VI. ya-
pı katına ilişkin taban üzerindeki direk delikleri yardımıyla oval plânlı "huğ evi" benzeri
bir yapının varlığı belirlenmişti (16.50 m.). Bu tabakanın altında, VII. yapı katına ait Hi-
tit surlarının dışındaki kalın dolgu tabakası kazılmıştı. Bu yıl, doğal nedenlerle bozulan
kesitleri düzeltmek ve Gartstang’ın raporlarında platform oluşturmak için yığıldığı belir-
tilen bu dolgunun yapısını incelemek amacıyla bu basamaktan 5x0.75 m. boyutlarında
bir alan kesildi. İçinde mimarî kalıntı bulunmayan 2 m.ye yakın yükseklikteki kalın dol-
gu tabakası içinde az miktarda küçük taş, bazı bölümlerde izler halinde yatay kum ku-
şakları, saz kalıntıları, kül, kil ve çamur görülmektedir. Tabaka halinde yangın izi görül-
memekle birlikte dolgu toprağı içinde kömür parçacıkları da gözlenmektedir. Dolgu için-
de parçalar halinde bol çanak çömlek, çok sayıda büyükbaş hayvan kemiği ve birkaç
tane de yanmış kerpiç parçası ele geçirilmiştir. Bu dolgu alttaki IX. yapı katına ait yan-
mış ve yıkılmış kerpiç duvar molozu üzerine kadar inmektedir. 

Burada tanımladığımız dolgu, kazılarak dağıtılmış bir yerleşimin molozu görün-
tüsünü vermektedir. İçinde taş olmaması yeniden kullanılmak üzere bu malzemenin ay-
rıldığını gösterebilir. Anlaşıldığı kadarıyla VII. yapı katına ilişkin büyük çevre duvarı ya-
pılırken, düz bir alan oluşturmak için alttaki 8. ve belki 9. yapı katına ait eski mimarî ka-
lıntılar kazılarak höyüğün yamaçlarına atılmıştır. Bu atık malzeme surların dışında ge-
niş bir platform oluşturmak için de kullanılmış olmalıdır. Kesit dolgusundan gelen ça-
nak çömlek içinde Hitit öncesi döneme gidebilecek belirgin örnek bulunmamaktadır.
Bunlar genellikle Hitit İmparatorluk Çağı örneklerinin benzerleridir. Ağız kenarları hafif-
çe içe kalınlaştırılmış yayvan tabaklar, hızlı dönen çarkta yapılmış drab ware türünde
çanak çömlek parçaları bu değerlendirmenin temelini oluşturur.

1997-99 yıllarında Basamaklı açmada yürütülen çalışmalarda, açmanın en altta-
ki IV. basamağında büyük bir yangın geçirdikten sonra hemen tümüyle kazılarak dağı-
tılmış 9. yapı katına ait dağınık kerpiç izleri ortaya çıkarılmıştı. Bu yanık izleri 6.5 m. ka-
dar bir alana yayılmaktadır (14.50 m.). Bu alanda, temelleri yanmış kerpiç kalıntıları içi-
ne kazılarak yapılmış 8. yapı katına ait taş temelli kerpiç duvarları olan bir mekân ka-
lıntısı bulunmaktadır.
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Bu yıl bir bölümü 4. basamaktan kesilerek oluşturulan 5. basamakta (5x4.30 m.)
14.50 m. kodundan itibaren erken yapı katlarına ulaşmak amacıyla kazı çalışması yü-
rütüldü. Önce 8. yapı katına ilişkin temel çukurları ve bu döneme ilişkin diğer izler tü-
müyle açılarak incelendi. 8. yapı katı mekânının güney duvarı, yalnızca hafriyat çuku-
ru yardımıyla belirlendi. Mekânın taban seviyesi altında erken tabakalara ait bazı taban
parçaları gözlenmekle birlikte bir mimarî kalıntı belirlenememiştir. Bu alan silo çukurla-
rı tarafından da bozulmuş durumdadır. Buradan gelen çanak çömlek parçaları üstteki-
lere benzemekte, bunların yanında bazı el yapımı erken örnekler de bulunmaktadır.

Açmanın güney bölümünde ise İlk Tunç Çağı veya öncesine ilişkin mimarî sap-
tanmıştır. Burada kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzayan bir teras duvarı ve bu duva-
rın doğusunda bir mekân kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.

Teras duvarı üst üste dört-beş sıra taş temel üzerine kerpiç örülerek yapılmıştır.
Taş temeller sağlam, kerpiçler ise izler halinde günümüze ulaşmıştır. Taş duvar ile ker-
piçler arasında küçük dere taşlarından bir dolgu bulunmaktadır (Resim: 6).

Bu teras duvarı ile çağdaş olduğu anlaşılan mekânın ise güney ve batı duvarı ile
çamur tabanının bir bölümü belirlenmiştir. Duvarlar kerpiçten yapılmıştır. Kerpiç kalın-
lıkları standart olmakla birlikte uzunlukları 50 ile 25 cm. arasında değişmektedir. Duva-
rın en alt sırası günümüze ulaşmıştır. Taban üzerinde 6 adet öğütme taşı bir adet ba-
sit toprak ocak tabanı in situ açılmıştır. 

Güney yamaç açmasının beşinci basamağının kuzeyinde 8-9. yapı katlarının al-
tındaki alandan Hitit çanak çömleğine benzeyen örnekler gelmektedir. Güneydeki er-
ken yapı katına ait mimarîyle birlikte ise oldukça farklı yeni bir tür çanak çömlek bulun-
maktadır. Buradaki çanak çömlek tümüyle el yapımıdır. Renklerine göre 4 gruba ayrı-
labilir: 

1) Gri mallar.
2) Açık kiremit ile açık kahverengi mallar. 
3) Kırmızı (koyu kiremit astarlı) örnekler. 
4) Boya bezemeliler.
Gri mallar genellikle basit ağız kenarlı derin çanak formundadır (Resim: 7). Kap

yüzeyleri içte ve dışta perdahlanmıştır. Astar genellikle hamur renginin biraz daha ko-
yu tonundadır. Astar rengi siyaha yakın olanlar da vardır. Bu gruptaki bir örnek olduk-
ça ince cidarlı, dışa çekik ağızlı küçük bir çömlekçiktir. İkinci gruptaki örnekler de basit
ağız kenarlı, perdahsız, yüzeyleri tıraşlanmış çanak parçalarından oluşur. Astar bazı
örneklerde bulunmazken, bazılarında çok incedir. Bazı örneklerin yüzeylerinde saman
izleri görülür. Koyu kiremit renkte bir örnek yine basit ağız kenarlı derin bir çanak par-
çasıdır. Daha özenli bir yapıdadır. İçte ve dışta astarlı ve perdahlıdır. Boya bezeme
gövde parçaları üzerinde çizgisel bezeme biçimindedir. Sarımsı krem üzerine koyu
kahverengi, kırmızımsı astar üzerine kızıl kahve renktedirler. 

Burada tanımlanan örnekler genellikle kötü pişmiştir, cidarlarının ortası siyahtır.
Birkaç örnekte iyi pişme gözlenmektedir. Bunların dışında küçük kaplara ait kulplar ele
geçirilmiştir. Açmada 2003 yılında 2 taş balta, 1 adet tunç bilezik, 2 adet tunç küpe, 2
adet ağırşak bulunmuştur.

Beşinci basamaktan sonra erken yapı katlarına ulaşmak amacıyla, 6 m. güney-
de 5x3 m. boyutlarında altıncı basamak açılmıştır. Bu yeni çalışma alanında yüzey top-
rağının altında kalın bir moloz kazılmıştır. İçinde çoğunluğu zirvedeki Ortaçağ yerleş-
mesiyle ilişkili taş ve çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Ancak az miktarda erken ya-
pı katı malzemesi de vardır. Burası daha çok ağaçlandırmak için dozerlerin kazarak
oluşturduğu bir teras yığını gibi görülmektedir. Bu molozun altında kalker ve dere taş-
larından yapılmış bir duvar izi belirlenmiştir.
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Demir Ça¤› Açmalar› 
Yumuktepe Höyüğü’nün düzleştirilmiş zirvesinin batı kesimindeki açmalarda

1994-1996 yıllarında çalışma yapılmış, dere taşlarından oluşan döşeme üzerinde De-
mir Çağına ilişkin malzeme gün ışığına çıkarılmış, bu çanak çömlek buluntular ile ilgili
bir de katalog çalışması yapılmıştır. Bu sezon ise Demir Çağı tabakalarını daha detay-
lı inceleyebilmek ve özellikle Demir Çağın erken dönemleri ile ilgili yeni bilgiler edine-
bilmek amacıyla N11, O11, N12 plân karelerinde çalışılmıştır. 

Höyüğün zirvesini çevreleyen Ortaçağda yapılmış sur kalıntısının hemen doğu-
sundaki çalışma alanında (O11, N11), en üstte bu sura bitişik iki mekân temeli belirlen-
miştir. Burada kuzeybatı-güneydoğu yönünde sura paralel uzanan bir duvar, iki dikey
bölme duvarıyla sura birleştirilmiştir. Duvarlar kireç harcıyla birleştirilen orta ve küçük
boyutlarda dere taşından yapılmıştır.Günümüze yalnızca 15-20 cm. yükseklikteki iç
dolgu kalmış, olması gereken kesme kalker taşı kaplamaları bulunamamıştır. Bu du-
varların altında Demir Çağı çanak çömleği veren bir toprak tabakası başlamaktadır.Yo-
ğun olarak Ortaçağ malzemesi ele geçirilen O11 açmasında, Demir Çağının geç dö-
nemlerinden daha sonraki dönemlere ilişkin içe dönük ağız kenarlı, daldırma firnisli kâ-
se, omuz kısmı eş merkezli daire bezemeli Kıbrıs tipi krater gövde parçası, boya bant
bezemeli kâse parçaları ve sade mutfak kaplarına ait parçalar ele geçirilmiştir. N11 aç-
masında çalışma Ortaçağa ilişkin duvar seviyesinde bırakılmıştır. Önceki dönemlerde
bir bölümü açılan N12 açmasında ise plân karenin tamamının aynı seviyeye ulaşması
için çalışılırken, yoğun çanak çömlek ve hayvan kemiklerinin sıkıştırılması ile oluşturul-
muş bir döşemeye rastlanmıştır. Bu döşeme, dere taşlarından oluşan ve önceki çalış-
malarda ortaya çıkarılan döşeme seviyesinin üzerinde yer almaktadır. Bu döşeme için-
de Demir Çağının en geç döneminden boya bantlı kâseler, amphora kulp, gövde ve dip
parçaları, boyun kısımlarında dalga ve bitkisel motifler bulunan krater ağız-boyun par-
çaları, M.Ö. 4. yüzyıldan tanıdığımız siyah firnisli seramik örnekleri (skyphos ağız-kulp,
dip ve lekytos ağız parçası) ile daha geç dönemlere (Helenistik) ait batı yamacı sera-
miği tarzında bitkisel bezemeli krater ağız parçaları ve daldırma firnisli kâseler ele ge-
çirilmiştir. Önümüzdeki sezon da N12 de Demir Çağı ile ilgili çalışma daha sağlıklı ola-
rak yapılabilecektir.

Ortaça¤ Açmalar› 
Höyüğün zirvesindeki Ortaçağ yerleşimini araştırmayı hedefleyen 2003 yılı kazı

çalışmaları, 2002 yılında açılan M16 açmasındaki payenin güney ve doğusundaki alan
(M17) ile N16 ve N17 plân karelerinde yoğunlaşarak sürdürülmüştür (Resim: 8). Sözü
edilen bu açmalar ile O16-P16 ve O17-P17 açmalarını kapsayan geniş bir alanın me-
zarlık olarak kullanıldığı görülmektedir. 1993 yılında yapılan kazılarda, bu yapı katıyla
ilişkili olarak P15 açmasında da bir gömü bulunmuştu2. Sözü edilen bu gömü, mezar-
lığın batıdaki sınırını göstermesi açısından önemlidir. Çoğunluğu basit toprak gömü
şeklinde olan mezarlar höyük yüzeyinden -30 ile 125 cm. derinlik arasında yer almak-
tadır. Yumuktepe'deki en geç Ortaçağ yapı katına ait olan mezarların bulunduğu alan-
dan, 1960 ve 1980'li yıllarda höyük konisini düzleştirip park yapmak amacıyla yaklaşık
1 m. toprak kaldırıldığından, mezarların çoğu toprak yüzeyine yakın seviyede kalıp bo-
zulmuş ve dağılmıştır. Mezarlığın kullanıldığı 13.yüzyıl boyunca yeni mezarlar açılır-
ken, eski mezarların tahrip edildiği, farklı bireylere ait kemiklerin iç içe geçtiği de göz-
lenmektedir. Çoğu mezarda ölünün başının etrafını orta büyüklükteki bir sıra taş kuşat-
maktadır. Sırt üstü yatırılmış olan ölülerin başları batıya gelecek şekilde yerleştirilmiş,
kolları dirsekten kıvrılarak karın üzerine ya da bir kol karın, diğeri göğüs üzerine gele-
cek şekilde uzatılmıştır. Mezarlarda erişkin kadın, erkek, çocuk ve bebek iskeletleri var-
dır3. Ayrıca mezarlığın olduğu alanda in situ olmamakla birlikte, tunçtan yapılmış haç
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sarkaç, takdis haçı, tören haçı parçası ile yeşil ve kırmızı serpantin taşından haç sar-
kaçlar, 13 ve 14.yüzyıla ait sikkeler, açık bej rengi monokrom sırlı kâse bulunmuştur
Bunların bazıları ölü hediyesi olarak bırakılmış olmalıdır. Mezarların yakın çevresinde
yabanî domuz, geyik, at, sığır ve tavuk kemikleri de ele geçirilmiştir.

M16-M17 plân kareleri içinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir çok evresi ol-
duğu, yenilenen taban izlerinden ve farklı işlevlerle kullanılmasından anlaşılan, dikdört-
gen plânlı mekânın içinde de çok sayıda mezar bulunmaktadır. Mezarlar bu mekânın
en geç kullanım evresine aittir. Bu mezarların içinden ve yakın çevresinden özellikle
13.yüzyıla tarihlendirilen sırlı çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Üzerinde fresko
kalıntıları bulunan örme payenin güneyine bitişik olarak açılmış, üzeri iki adet kesme
taşla kapatılmış, ahşap tabut içinde yatırılmış, küçük bir çocuğa ait iskeletinin sağ bile-
ği civarında bilezik olarak kullanılmış dağınık durumda altısı siyah, biri kırmızı renkte
yedi adet cam boncuk bulunmuştur4. Bu gömünün güneydoğusunda, içinde bir erişkine
ait iskelet olan mezar, diğerlerine nispeten iyi durumdadır. Bu mezarın güneyinde bulu-
nan bir diğer mezarda, ölünün sağ omzu civarında kömürleşmiş durumda, dokunuldu-
ğunda hemen dağılan bir kalıntı ile ok ucuna benzer bir demir obje ele geçirilmiştir. 

13.yüzyıl başlarında, M16-M17 plân karesi içinde kalan, doğu-batı doğrultusun-
da uzanan büyük yapının doğu ve güney duvarına ait taşlar, Ç4 olarak adlandırılan haf-
riyat çukurunda çukur ve sıva kalıntılarının izleri düzgün bir şekilde görülebilen diğer bir
örme payeye ait taşlar, taş hırsızlarının açtıkları çukurlar ve dehlizler yoluyla buralara
ulaşıp taşları söküp aldıkları tabandaki izlerden ve kesitlerden izlenebilmektedir.
N17'deki yan yana enlemesine dizilmiş yedi büyük kesme kalker blok ise taş hırsızla-
rının gözünden kaçmış olmalıdır. Hafriyat çukurlarında yapılan derinleşme çalışmala-
rında kireç harç, freskolu sıva kalıntıları, taban tuğlası, çakıl taşları, çatı kiremidi par-
çaları ve moloz taşlar bulunmuştur. 

13.yüzyılın daha geç bir evresinde, N16-N17 plân karelerinde kalan güneydeki
büyük hafriyat çukuru (Ç1) doldurularak, mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Buradaki
(höyük yüzeyinden -1.83 m. derinde) erişkin bir kadına ait olan mezarda, üç adet bü-
yük çatı kiremidi ile pişmiş toprak bir lâhit yan kenarı, daha eski bir başka mezardan
alınarak ikinci kez kullanılmıştır. Lâhit parçası, 1997 yılı kazı çalışmalarında M15 aç-
masında ortaya çıkarılan ve ölü hediyesi olan sikke yardımıyla, 11.yüzyıla tarihlendiri-
len lâhdin yakın benzeridir5. İskeletin başının iki yanında bulunan iç içe geçirilmiş çift
halka biçimli tunç küpe ile uçları küre biçiminde sonuçlanan tunç halka küpe, iskeletin
sol bacak kemiği üzerinde ters bir şekilde duran yeşil sırlı, kazıma, stilize bitkisel de-
senli, kenar kısmından bir parçası kırık olan tabak da mezar hediyesidir (Resim: 9).

M16-M17 plân karesi içinde kalan, mezarların kaldırılmasından sonra bu alan-
daki (höyük yüzeyinden -1 m. derinde) büyük bir yangın sonucu tahribata uğramış de-
po ve mutfak olduğu anlaşılan Ia yapı katına ait mekâna ulaşılmıştır. Bu alanda depo
küpleri, amforalar ve yanmış tahıllar bulunmuştur. Yan yana sıralanan büyük boy depo
küplerinin devrilmesine tavana ya da ikinci katın tabanına ait yaklaşık 10 cm. çapında
meşe direklerinin sebep olduğu, küplerin üzeri ve yakın çevresindeki kömürleşmiş du-
rumdaki direk izlerinden anlaşılmıştır. Bu yangın sırasında payenin üzerinde var olan
fresko tekniğinde yapılmış resimli sıva tabakası da yandığından, üzerindeki desenler
(özellikle payenin güney yüzündekiler) ve renkler seçilememektedir. Bu depo alanın-
dan alınan karbonlaşmış durumdaki bir bakla örneği, Centro di Datazione e Diagnosti-
ca (CEDAD) dell'Universita di Lecce'de yapılan radiocarbon tarihlemesi sonucu 1160
ile 1190 tarihleri arasını vermiştir.

2003 yılı kazılarının Ortaçağ buluntuları arasında, kabartma tekniğiyle düğüm
motifi işlenmiş üst ve alt kısmı kırık olan kesme taş levha (38x31x11.7 cm.) (Resim:

4 Cornell University'den  Peter Ian Kuniholm mezarın tarihlendirilmesi için  ahşap örnekleri almıştır.
5 G. Köroğlu, "Yumuktepe Höyüğü 1997 Yılı Ortaçağ kazı çalışmaları ve İslami döneme ait bir cam kandil", Olba (I.Ulus-

laras› Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri) II/1 (1999),  241-252.

208



10), sütunçe parçası ile üzerinde kırmızı boya izi olan dörtgen taş levha gibi mimarî
plâstik parçaları vardır.

Küçük buluntular arasında en yoğun olan sırlı ve sırsız çanak çömlek parçala-
rıdır. Sırsız kaplar arasında depo küpleri, amphoralar, çömlek parçaları, kandil ve ka-
paklar bulunmaktadır. Sırlı kaplar arasında Türk ve İslâm devletlerinden ithal edildiğini
düşündüğümüz örnekler mevcuttur. 12.yüzyıl ikinci yarısı ile 13.yüzyıl ilk yarısına tarih-
lenen Hatay-Dörtyol Bölgesi Seramiği (Port Saint Simeon/ Al-Mina/ Haçlı Dönemi se-
ramiği) olarak tanınan kazıma ve sır akıtma tekniklerinin birlikte kullanıldığı örneklerin
yoğunluğu dikkati çekmektedir. Ayrıca üretim merkezi kesin olarak bilinmemesine kar-
şılık Ege bölgesinde üretilmiş olduğu düşünülen oyma (champlevé), kazıma (sgrafitto),
astar bezeme (slip tekniği) ve sır altına yeşil ve kahverengi boyama tekniğiyle bezen-
miş çeşitli ölçülerde kap parçaları da vardır. 12.-14. yüzyıllara tarihlenen tunç ve gü-
müşten Kilikya Ermenileri'ne ait sikkeler ile burada yaşayan halkın inancıyla ilgili tunç-
tan yapılmış tören ve takdis haçı, haç biçimli röliker parçaları, günlük yaşamda kulla-
nılmış tunç ve demirden keser, asma kilit, menteşe, kabara, kanca, zıpkın, ok ucu, çi-
vi, kandil fitil tutucusu vb. gibi günlük yaşamla ilişkili objeler de bulunmaktadır6. Üzeri
altın yaldız ve emay boyamalı Suriye'den ithal edilmiş bir cam vazoya ya da kandile ait
parça ile kobalt mavisi renkte çubuklu cam kandil parçası da ilgi çekici buluntulardır.

‹ncelemeler
Kazı çalışmalarının yanı sıra litik ve çanak çömlek tipolojileri gözden geçirilmiş

ve farklı dönemlere ait hayvan kemiği buluntuları sistematik olarak incelenmiştir. Top-
rak örnekleri, yıkama ve eleme yoluyla toplanan makro botanik kalıntıları Lecce Üni-
versitesi laboratuvarlarında halen incelenmektedir.

Litik endüstrisi ise, obsidiyen ağırlıklı olmak üzere, birkaç özelleşmiş âlet çeşi-
dinden ibarettir. Yalnızca en erken Neolitik evreye ait tek bir obsidiyen örnek üzerinde
yapılan işlev analizi, bitki ve ahşap işleme dahil sınırlı bir etkinlik yelpazesine işaret et-
mektedir.

Hayvansal kalıntıların diakronik incelemesi sonucu en erken evrelerde avcılığın
yapılmadığı ve Tunç ve Demir Çağlarının izleyen evrelerinde giderek arttığı şeklinde
çevresel ve davranış değişikliği gözlenmiştir. Yerleşmenin en son evresi olan
Ortaçağda ise avcılığın arttığı anlaşılmaktadır. Ortaçağ yapı katlarında ele geçirilen ya-
bani hayvan türleri arasında kızıl geyik, İran alageyiği ve yaban domuzu gibi memeli-
lere ait kemikler bulunmaktadır. Patolojik bir ayı kemiği ise özellikle ilgi çekicidir ve bu
hayvanın esaret altında tutulduğu şeklinde yorumlanabilir.
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6 Gün ışığına çıktıklarında üzerlerinde yoğun bir biçimde korozyon olan madenî objelerin temizlik ve onarımı, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Sait Başaran
ve asistanları tarafından yapılmıştı. Kendilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. 
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Resim 1: 2003 yılı Yumuktepe Höyüğü kazı alanlarını gösteren topografik plân
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Resim 2: Prehistorik açmalar

Resim 3: Geç Neolitik Döneme
ait boncuklar

Resim 4: İlk Tunç Çağına ait, üze-
rinde kazıma tekniğiyle
yapılmış keçiler olan
çömlek parçası



212

Resim 5: Kerpiç fırın

Resim 6: Güney yamaç açması,
İlk Tunç Çağı teras du-
varı

Resim 7: Güney yamaç açması, gri
yüzlü çanak çömlek par-
çaları
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Resim 10: Kabartma tekniğiyle kesme taş levha

Resim 9: Kazıma tekniğiyle bezenmiş yeşil sırlı tabak, 13. yüzyıl



2003 YILI KARAİN MAĞARASI KAZISI

Ifl›n YALÇINKAYA*
Harun TAfiKIRAN

Metin KARTAL
Kadriye ÖZÇEL‹K

Bora Cem SEVENCAN

I.G‹R‹fi
2003 yılı Karain Mağarası kazıları 01.08.2003 tarihinde başlamış ve 05.09.2003

tarihinde sona ermiştir. 
Kazı ekibi üyeleri Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Doç.Dr.Harun Taşkıran, Yrd.Doç.Dr.

Metin Kartal, Öğr.Gör.Dr. Kadriye Özçelik, Yrd.Doç.Dr. C.Merih Erek (Mustafa Kemal
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü), A.Levent Atıcı (Harvard Üniver-
sitesi-ABD), Prehistoryenler Bora Cem Sevencan, Bülent Yerli, Duygu Tuncay ve 14 li-
sans öğrencisinden oluşmuştur1. Arkeolojik buluntu çizimleri Uzm.Dr.M.Beray Kösem
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

T.C. Kültür Bakanlığı’nı ise, Aydın Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Handan Öz-
kan temsil etmiştir2. 

II. KAZI ETK‹NL‹KLER‹
2003  yılı kazı etkinlikleri; "E" gözü kazısı, "B" gözü kazısı, arkeometri ve labo-

ratuvar çalışmaları olmak üzere üç ulamda toplanabilir.

II.1."E" Gözü Kaz›s› 
2003 yılı "E" gözü kazılarına, ana dolgu üzerinde yer alan I plân karelerinden ba-

zılarında, eski yıllarda bırakıldıkları arkeolojik seviyelerden itibaren devam edilmiştir.

* Prof.Dr. Işın YALÇINKAYA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabi-
lim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Doç.Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabi-
lim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Ana-
bilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Öğr.Gör.Dr.Kadriye ÖZÇELIK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Arkeolog Bora Cem Sevencan, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi.

1 Kazımıza katılan tüm ekip üyelerine ve aşağıda isimleri bulunan öğrencilerimize başarılı ve özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Prehistorya Anabilim Dalı öğrencileri: Okhan Kunduracı, Bilal
Yürük, Behlül Çimendağ, Selçuk Şen, Zehra Aldemir, Bahriye Güngör, Ayten Saraç, Fatma Kılıç, Hatice Özcan, Bur-
cu Yüzbaşıoğlu, Sibel Çakır, Güler Göl, Kezban Tuğba Akgül; Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü öğrencisi Enes Aslan.

2 Sayın Özkan’a kazı ekibimizle olan uyumlu çalışması, kazıdaki aktif bilimsel etkinlikleri ve yardımlarından dolayı te-
şekkürlerimizi bir borç biliyoruz.
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2003 yılında kazı çalışmalarına devam edilen plân kareler, I 16, I 17, I 18 ve I
19 kareleridir (Çizim: 1). Ancak, ana dolgu güney profili Kökten kazılarında güneye
doğru eğimli bırakıldığından, belirli seviyelere inilince I plân karelerinin güneyinde ya-
vaş yavaş J plân kareleri de oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle  J 17 ve J 18 plân ka-
relerine giren çok küçük bir alanda da  kazı çalışmaları yürütülmüştür. 

Ana dolgu üzerinde yer alan ve 1995 yılından beri kazılmayan I plân karelerin-
de kazıya başlamadan önce, zamanla meydana gelen doğal dökülmeler ve hayvan
tahribatları nedeniyle ana dolgunun güney profilinde bir profil temizliği yapılmıştır.

Söz konusu profil temizliğinden sonra kazıya ilk önce ana dolgu üzerinde yer
alan I 17 plân karesinde başlanmış ve sırasıyla I 18, I 19 ve I 16 plân karelerinde de-
vam edilmiştir.

1995 yılındaki kazılarda ana dolgunun güney profili üzerinde yer alan I 16 plân ka-
resinde 45. arkeolojik seviyenin; I 17, I 18 ve I 19 plân karelerinde de 43. arkeolojik se-
viyenin tabanında çalışmalara ara verilmişti (Yalçınkaya ve diğ. 1998: 20-22; Çizim: 5).

2003 yılında ise söz konusu karelerde yukarıda sözü edilen arkeolojik seviyeler-
den başlanarak sırasıyla I 16 plân karesinde 47., I 17 plân karesinin 50., I 18 plân ka-
resinin 52. ve I 19 plân karesinin 53. arkeolojik seviyenin sonuna kadar kazılara devam
edilmiştir (Çizim: 2). Dolayısıyla I 16’da toplam 2 arkeolojik seviye, I 17’de 7 arkeolojik
seviye, I 18’de 9 arkeolojik seviye ve I 19’da 10 arkeolojik seviye kazılmıştır.

Daha sonra yine ana dolgunun güney profilinde belirli bir seviyeden itibaren
oluşmaya başlayan J (J 17 ve J 18) plân karelerinin kazılmasına geçilmiştir. Arkadaki
büyük çatlak nedeniyle göçme tehlikesi bulunduğundan J 17 ve J 18 plân karelerine gi-
ren çok küçük bir alanda da 44. arkeolojik seviyeden başlanarak 52. arkeolojik seviye-
nin tabanına kadar kazılmıştır.

Böylelikle, 2003 yılı "E" gözü kazılarında, toplam 6 plân karede çalışılmış, I plân
karelerinden I 16’da 47.arkeolojik seviyenin tabanında yani -9.90 m.de, I 17’de 50. arke-
olojik seviyenin tabanında yani -10.20 m.de, I 18’de 52. arkeolojik seviyenin tabanında
yani -10.40 m.de ve I 19’da 53.arkeolojik seviyenin tabanında yani -10.50 m.de; J plân
karelerinde de 52. arkeolojik seviyenin tabanında yani -10.40 m. derinlikte ana dolgu üze-
rindeki kazı çalışmalarına gelecek yıl devam edilmek üzere bu yıl için ara verilmiştir.

Kazılan tüm karelerde ulaşılan arkeolojik seviyeler, içinde yer aldıkları jeolojik
seviyeler ve bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo: 1’de özetlenmiştir (Tablo: 1).

KARE GH AH BAŞ. KOTU     BİTİŞ KOTU
I 16 IV.2 46, 47* -9.70 m. -9.90 m.
I 17 IV.1/IV.2 44 -9.50 m. -9.60 m.
I 17 IV.2 45,46,47,48,49,50* -9.60 m. -10.20 m.
I 18 IV.1/IV.2 44 -9.50 m. -9.60 m.
I 18 IV.2 45,46,47,48,49 -9.60 m. 10.10 m.
I 18 IV.2/IV.3 50, -10.10 m. 10.20 m.
I 18 IV.3 51 -10.20 m. -10.30 m.
I 18 IV.3/V 52* -10.30 m. -10.40 m.
I 19 IV.2 44,45,46,47,48,49,50 -9.50 m. -10.20 m.
I 19 IV.3 51 -10.20 m. -10.30 m.
I 19 IV.3/V 52 -10.30 m. -10.40 m.
I 19 V 53* -10.40 m. -10.50 m.
J 17 IV.2 44,45,46,47,48,49,50,51,52* -9.50 m. -10.40 m.
J 18 IV.1/IV.2 44 -9.50 m. -9.60 m.
J 18 IV.2 45,46,47,48,49,50,51,52* -9.60 m. -10.40 m.

Tablo: 1 * İnilen en son arkeolojik seviye
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Kazılan tüm bu plân karelerde IV. jeolojik ünitenin toprak yapısıyla karşılaşılmış
(Çizim: 2), ancak daha çok IV.2, az olarak da IV.3 jeolojik seviyelerde çalışılmıştır. IV.2
jeolojik seviye; turuncumsu bej renkli,  fluvyatil, kumlu bir yapı gösteren, içinde bol mik-
tarda ufak radyolarit çakıllar ile iri yuvarlak dere çakılları ve kalker döküntülerin bulun-
duğu oldukça kalın bir seviyedir. I 19 plân karesinin 47. arkeolojik seviyesinden itiba-
ren bol yağışlı bir evreyi gösteren dikit oluşumları 51. arkeolojik seviyeye  kadar devam
etmiştir. Bu alanda görülen iki adet dikit ölçümleri alındıktan sonra, ileride uranyum-tor-
yum yaşlandırmasında kullanılmak üzere kaldırılmış ve Karain kazı evi deposuna kon-
muştur. Kaldırılan dikitler ve kalsitik oluşumlar IV.2 jeolojik seviyenin tabanını ve IV.3
jeolojik seviye ile sınırı oluşturmaktadır. IV. jeolojik ünitenin (IV.3’ün) altından gelen,
toprak yapısı ve rengi itibariyle bu üniteden çok farklı olan V. jeolojik ünite sadece I 18
ve I 19 plân karelerinin 52. arkeolojik seviyelerinden itibaren görünmeye başlamıştır
(Çizim: 2). Siyahımsı koyu kahverengi, ince kumlu ve çakıllı bu jeolojik seviyenin olduk-
ça yumuşak olduğu gözlemlendi. Büyük bir olasılıkla, Karain Mağarası "E" gözünde bu
jeolojik ünite ile birlikte tamamen Alt Paleolitik kültür katlarına geçilmektedir. 

II.1.1.Arkeolojik Buluntular
Daha önceki yıllardan da bilindiği gibi IV.1 jeolojik seviyeden itibaren yontmataş

buluntularının oldukça seyrek çıkmaya başlaması nedeniyle Orta Paleolitik seviyelerin
sona erdiği düşünülmekteydi. Ancak 2003 yılı kazılarında özellikle IV.2 ve IV.3 jeolojik
seviyeler içinde ele geçirilen yontmataş buluntular her ne kadar üstteki Charentien tip
buluntulardan biraz farklılık gösterse de, Charentienin bir ön evresi gibi görülmektedir.
Zira bulunan yontmataş âletler yine kaba ve kalın taşımalıklar üzerine oldukça özensiz
bir şekilde yapılmış, yer yer sürekli olmayan yoğun düzeltiler taşıyan parçalardan oluş-
maktadır (Çizim: 5). Levallois teknik kesinlikle kullanılmamıştır. Bu arada bu seviyeler-
de görülen bol kalker döküntülerden bazılarının da yontularak şekillendirildiği ve âlet
hâline dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Dolayısıyla IV. jeolojik ünitenin Alt ve Orta Paleoli-
tik kültür katları arasında bir geçiş evresini oluşturduğu ve bu seviyelerde ele geçirilen
yontmataş buluntularının şimdilik kaydıyla "Proto-charentien"e ait olduğunu düşünmek-
teyiz. Bu seviyelerde az miktarda ele geçirilen yontmataş âlet örneklerinin çoğalması-
nı ve yapılacak tekno-tipolojik analizlerin sonuçlarını beklemek, daha kesin sonuçlara
ulaşmamız açısından gereklidir.

I 19 plân karesinin 53. arkeolojik seviyesinde ele geçirilen çakmaktaşından kırık
bir iki yüzeyli (el baltası) ucu ise (Çizim: 5/8), V. jeolojik üniteden itibaren Alt Paleolitik
Döneme ait buluntuların çıkmaya başlayacağının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

2003 yılı kazılarında arkeolojik seviyeler içinde ele geçirilmiş olan yontmataş
âletlerin yapıldığı hammadde örnekleri ise, daha çok lokal yassı radyolarit çakıllardan,
kısmen de çakmaktaşından oluşmaktadır.

II.1.2.Fauna Buluntular› 
2003 yılı "E" gözü kazılarında  ruminant (otçul) ve carnivoralara (etçil) ait olan fa-

una kalıntıları oldukça az sayıda ele geçirilmiştir. Bunların büyük bir kısmı kırık parça-
lar halinde olup tanımlanabilir durumda değillerdir. Fauna kalıntılarının hemen hemen
hepsi IV.2 jeolojik ünite  içinde görülmüştür. Bunlardan en önemlisi I 16 plân karesinin
47. arkeolojik seviyesinde ele geçirilen ve bir yabanî koyuna ait olan alt çene parçası
ile I 17 plân karesinin 50. arkeolojik seviyesinde bulunan etçil hayvana ait izole bir diş-
tir. 

IV.3 jeolojik seviye içinde sadece I 18 plân karesinin 51. arkeolojik seviyesinde
iri bir etçile ait iki adet izole diş ve bir kemik parçası bulunmuştur. 

2003 yılı kazılarında ele geçirilen fauna kalıntıları üzerinde henüz yapılamayan
tür tayinleri, 2004 kazı sezonu sırasında gerçekleştirilecektir.
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II.2."B" Gözü Kaz›s›
Karain Mağarası B gözü kazıları 2003 yılı itibariyle G 12, G 13 ve G 14 olmak

üzere 3 ayrı plân karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3). G 12 karesinde 14 ve 20. arke-
olojik seviyelerde; G 13 karesinde 17 ve 21. arkeolojik seviyelerinde ve son olarak G
14 karesinde 17 ve 21. arkeolojik seviyeleri arasında çalışılmıştır (Tablo: 2). 

Adı geçen bu plân kareler ve arkeolojik seviyeler içinde H.V (Holosen başlangı-
cı), P.I.1, P.I.2, P.I.3 (Epi-paleolitik seviyeler) ve P.II (Üst Paleolitik) olmak üzere 5 je-
olojik seviyede çalışılmıştır (Tablo: 2; Çizim: 4). H.V seviyesi Neolitik ve Kalkolitik Çağ-
ların seramiklerini bir arada vermiştir. Bu kısımda bir karışıklık vardır. Ancak bu karışık-
lığın nedeni söz konusu dönemlerde mağaranın bu bölümünün belki de, bir anlamda
çöplük alanı olarak kullanılmış olabileceğinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan kazı
alanı içinde henüz nedenini bilemediğimiz bazı çukurlarla karşılaşılmıştır. Bu çukurlar
da karışıklığa neden olabilecek nitelikte görünmektedir. H.V’in altından gelen ve 3 se-
viyeli olan P.I jeolojik ünitesi bütünüyle Epi-paleolitik Dönem buluntuları vermiştir. P.I.3
diye isimlendirilen ve Epi-paleolitik Dönemin en erken safhasını içeren bu katman, ma-
ğaranın B gözünün her yerinde gözlemlenmeyen (Yalçınkaya ve diğ., 2001:19; Çizim:
5) ve kuzey profili kısmında yer alan lokal bir katlaşımdır. Bunun da altından gelen P.II
seviyesi Üst Paleolitik aşamayı temsil etmektedir. Ancak bu yılki kazılarımızda P.II je-
olojik ünitesi, 2003 yılı için kazılarımıza son verdiğimiz yerde karşımıza çıktığından ötü-
rü çok az buluntu vermiştir. 

KARAİN B 2003 KAZILAN PLÂN KARELER
PLÂNKARE AH GH Başlangıç Kotu Bitiş Kotu

G 12 14 H.V - 350 - 360
G 12          15, 16 H.V, P.I.1 - 360 - 380
G 12 17 P.I.1, P.I.2 - 380 - 390
G 12 18 P.I.2 - 390 - 400
G 12 19 P.I.2, P.I.3 - 400 - 410
G 12 20* P.I.2, P.I.3 - 410 - 420
G 13 17 P.I.1 - 380 - 390
G 13 18 P.I.1, P.I.2 - 390 - 400
G 13 19 P.I.2 - 400 - 410
G 13 20 P.I.2, P.I.3 - 410 - 420
G 13 21* P.I.3, P.II - 420 - 430
G 14 17 H.V, P.I.1 - 380 - 390
G 14 18 P.I.1 - 390 - 400
G 14 19 P.I.1, P.I.2 - 400 - 410
G 14 20 P.I.2 - 410 - 420
G 14 21* P.I.2, P.I.3 - 420 - 430

Tablo: 2 * İnilen en son arkeolojik seviye

II.2.1.Arkeolojik Buluntular
Bu alanın buluntuları arasında bol miktarda seramik kırıkları ele geçirilmiştir. Bu

buluntular arasında az da olsa Kalkolitik Dönemin içi ve dışı boyalı çok renkli seramik-
leri de  tespit edilmiştir. Ancak ne yazık ki hepsi de kırıktır. Alanda ele geçirilen sera-
miklerin hepsi de el yapımıdır ve çoğu tek renklidir. 

Epi-paleolitiğe ait olan ilginç buluntulardan birisi de G 12 plân karesi doğu profi-
linde karşımıza çıkan bir ocak alanıdır. Aslında bu alan bol kemikli kısmın hemen altın-
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da karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla, belki de Epi-paleolitikten daha eski bir evreye ya da
Epi-paleolitiğe geçiş aşamasına ait olabilecek bir ocak olarak da düşünülebilir. Bu so-
runun çözülebilmesi için önümüzdeki kazı sezonlarını beklemek gerekmektedir. Epi-
paleolitik seviyelerden küçük buluntular açısından bol miktarda ön kazıyıcılar, geomet-
rik olmayan mikrolitler, burgu deliciler gibi yontmataş öğeler (Çizim: 6); kemikten çeşit-
li boyutlarda bizler ve çok incelikle işlenmiş iğneler ele geçirilmiştir (Çizim: 7/1-3,6).
Taştan ve yumuşakça kabuklarından yapılmış olan boncuklar da bu yılın süslenme ob-
jeleri arasında yer alan önemli buluntulardandır (Çizim: 7/4,5). P.II ünitesine ait olan
çok az miktardaki buluntular ve bunların tipolojik özelliklerinin tam anlamıyla belirlene-
bilmesi için de önümüzdeki yılları beklemek gerekmektedir. Çünkü söz konusu Üst Pa-
leolitik seviyelere ait alanlar, henüz yoğun olarak açılmamıştır. 

II.2.2.Fauna Buluntular›
Epi-paleolitik Döneme ait alandan bol miktardaki yontmataş malzemenin yanı sı-

ra  kemik, boynuz ve diş gibi vücut ve kafatası kalıntıları da ele geçirilmiştir. Faunal ka-
lıntıların çoğunluğu otçul hayvanlara aittir. Kemiklerin hemen hepsi de kırık olup mağa-
ra sakinleri tarafından bu alana atılmış hissi uyandırmaktadır. Buradan yola çıkarak,
burasının söz konusu dönemde bir çeşit kasaplık alanı olduğunu söylemek yerinde ola-
caktır. Çünkü kemiklerin bazıları üzerinde kasaplık izleri de tespit edilmiştir. Bu konuya
ışık tutabilmek için daha detaylı zooarkeolojik çalışmaların yapılmasını beklemek ye-
rinde olacaktır.

II.3.Laboratuvar ve Arkeometri Çal›flmalar›
Her yıl olduğu gibi, 2003 yılında da Karain kazı çalışmalarının önemli bir kısmı-

nı oluşturan arkeometrik çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde Ar-
keobotanik çalışmalar ile ilgili olanı, İsviçre Basel Üniversitesi’nden arkeobotanist Da-
nièle Martinoli’nin gelememesi nedeniyle 2004 yılına bırakılmıştır. Karain E ve Karain
B gözleri kazı çalışmalarında elde edilen bitki tohum örnekleri ve karbon kalıntıları üze-
rinde sürdürülen bu çalışmada, bitki tohumlarının büyük bir bölümünün tür tayinleri ya-
pılmış ve çalışma son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Karain B’de çeşitli seviyelerden alınan 6 adet karbon örneği üzerinde yaşlandırma
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Tablo: 3’teki yaşlar elde edilmiştir.

Kalibre Kalibre Edilmiş Kalibre Edilmiş
Örnek   Kare    AH GH Edilmemiş Yaş (G.Ö.) Yaş (G.Ö.)

Yaş (G.Ö.) 1 Sigma/68.2% 2 Sigma/95.4%
Üst           Alt Üst           Alt

1 G 12 17 P.I.1 15.920±70 19.350 18.650 19.650 18.350
2 D 14 18 P.I.2 16.340±70 19.950 19.250 20.150 18.850
3 G 13 18 P.I.1 16.430±80 15.850 14.450 15.950 14.350
4 G 14 18 P.I.1 12.850±60 19.800 19.150 20.150 18.350
5 G 13 19 P.I.2 16.210±80 19.650 19.000 20.050 18.650
6 D 13 21 P.II 22.150±130 22.280 22.000 22.450 21.850

Tablo: 3

Harvard Üniversitesi’nden Zooarkeolog A.Levent Atıcı, Karain Mağarası B gözü
kazılarında elde edilen makro memeli kalıntılarının tür tayinlerini yapmaya devam et-
miştir. Ayrıca, 2002 yılında Centre Européen de Recherches Préhistoriques (Fransa)
laboratuvarından gelen 4 uzmanın (Florent Rivals, Agnés Testu, José Moutoussamy ve
Djamila Briki)  Karain makro faunası üzerine yaptığı çalışmalar tamamlanmış ve tür lis-
teleri çıkarılmıştır. 
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Bu çalışmalara göre Carnivoralardan (etçiller) Canis lupus, Vulpes vulpes, Ursus
spelaeus, Ursus arctos, Ursus sp., Meles meles, Mustelidae indet., Crocuta crocuta
spelaea, Felis silvestris, Lynx spelaea, Panthera pardus, Panthera leo spelaea; Peris-
sodacytlalardan (tek toynaklılar) Equus caballus, Equus hydruntinus, Rhinocerotidae;
Artiodactylalardan (çift toynaklılar) Hippopotamus sp., Sus scrofa, Sus scrofa mosbac-
hensis, Sus scrofa priscus; Cervidae’lerden (geyikler) Cervus elaphus, Dama dama
ssp., Dama dama mesopotamica, Capreolus capreolus; Bovidaedan Bos, Bison; Cap-
rinaedan Capra aegagrus, Capra cf. Ibex, Ovis gmelini, Ovis ammon antiqua, Ovis ari-
es, Ovis gmelini musimon ve Antilopinaedan Gazella sp. türleri saptanmıştır. Karain E
gözünde jeolojik seviyelere göre Cervidlerin dağılımı ise aşağıdaki tabloda özetlenmiş-
tir (Tablo: 4). 

Jeolojik Seviye Capreolus Cervus Dama
I 2 14 27
II 1 1 11
III 3 4 38
IV - 1 2
V - - -

TOPLAM                   6 20 78

Tablo 4: CCeerrvviiddlerin sayısal dağılımı (MNI)

Tüm bu çalışmalar Karain mağarası Pleistosen faunasının ne kadar zengin ol-
duğunu gözler önüne sererken, Karain çevresinin Pleistosen Dönemine ilişkin ekolojik
koşulların ortaya konmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Fauna çalışmalarının yanı
sıra bu yıl Institut Paleontologie Humaine (Paris-Fransa) laboratuvarından gelen Ma-
rie-Antoinette de Lumley ve Tony Chevalier, bugüne kadar Karain Mağarası kazıların-
da elde edilen fosil insan kalıntıları üzerinde çalışmaya başlamışlardır. İlk izlenimlere
göre söz konusu araştırıcılar tarafından Homo neanderthalensise ait olduğu söylenen
kalıntıların, ayrıntılı bilgileri yakın zamanda bilim dünyasına sunulacaktır.

SONUÇ
Son yıllarda yurdumuzda yapılan Paleolitik Dönem kazıları içinde çok geniş bir

zaman aralığına ışık tutacak olan Karain Mağarası kazıları, gün geçtikçe yeni bilgiler
sunmaktadır. 2003 yılı sezonu içinde elde ettiğimiz bilgilerin dışında, faunal analizlerin
ilk sonuçları ile çeşitli yaşlandırma sonuçları hakkında birçok veri elde edilmiş durum-
dadır.  Antropolojik ve paleobotanik çalışmalar halen devam etmekte olup saptanacak
olan bilgiler çok kısa bir zaman içinde bilim dünyasına sunulacaktır. 

Anadolu Paleolitiğinin, özellikle de Alt Paleolitik Dönemin mutlak tarihlerinin he-
nüz net bir biçimde bilinmiyor olması, bilimsel çalışmalarda ve çeşitli karşılaştırmalar-
da zorluklar çıkarmaktadır. Karain Mağarası 2003 yılı çalışmaları, yukarıda da bahset-
tiğimiz gibi, Alt Paleolitik Dönem açısından önemli buluntuları gözler önüne sermiştir.
V. arkeolojik ünite içinde ele geçirilen kırık bir iki yüzeyli âlet ucu bu açıdan çok önem-
lidir. Söz konusu alanda, 2004 yılında yapılacak olan derinlemesine çalışmalarla bu ko-
nunun açığa çıkarılabileceğini umuyoruz. Alt Paleolitik Döneme ait iki yüzeyli âlet bu-
luntuları, özellikle son yıllarda Hatay İli çevresinden (Yalçınkaya ve diğ., 2000) ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Taşkıran ve Kartal, 2001, 2003, 2004) yüzey araştırma-
ları sonucunda bol miktarda ele geçirilmektedir. Stratigrafik bir yapı içerisinde ele geçi-
rilmedikleri için, mutlak yaşlandırmaları yapılamayan böylesi buluntular açısından Ka-
rain Mağarası Alt Paleolitiği büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yapılacak çalışma-
larla, Anadolu Alt Paleolitiğinin bölgeler arasındaki kültürel benzerlikleri ve farklılıkları
da ortaya konmuş olacaktır. 
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2003 yılı çalışmalarımız kapsamında Charentien, özellikle de Proto-charentien ta-
bakalar içerisinden ele geçirilen ve kalker üzerine yapılmış olan kesici ve kazıyıcı âletler
de oldukça ilginç buluntulardandır. Bilindiği üzere Karain’de en yoğun kullanılmış olan
hammadde radyolarittir ve bunun da kaynağı, çok yakınında olan Kızılin Deresi radyolarit
çakıllarıdır. Kalkere göre işlenmesi daha kolay olan radyolaritin çevrede bol olmasına kar-
şın, kalkerin neden kullanılmış olduğu tartışmalıdır. Ancak, çevresinde bol bulunan bu çö-
kelin de iş görebilir olması unutulmamalıdır. Bu olguyu, söz konusu insanların doğal habi-
tatları içinde var olan kaynakları geniş bir biçimde kullanmış olmalarına da bağlayabiliriz.

2003 yılı kazılarımızın Üst Paleolitik ve Epi-paleolitik katmanları, Anadolu’nun
son avcı-toplayıcıları hakkında geniş bilgiler sunmaya devam etmiştir. Özellikle bu in-
sanların süslenmeye ne denli önem verdikleri çok açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Yu-
karıda da bahsetmiş olduğumuz gibi taş, kemik ve yumuşakça kabuklarından (denizel
ve tatlı su kökenli) imal edilmiş olan boncuklar gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

Aslında Karain Mağarası’nın Üst Paleolitik Dönem insanları ve kültürleri hakkın-
da çok geniş bir bilgiye sahip değiliz. Bunun açığa kavuşması için mağaranın "A, B ve
C kaviteleri"nin kapsamlı bir biçimde kazılmasını, buluntularının yoğunlaşmasını ve
alandan alınacak örneklerin yaşlandırılmalarını beklemek gerekmektedir. 

Karain Mağarası’nın Epi-paleolitik dolguları, Üst Paleolitik dolgulara oranla daha
kalın (yaklaşık 50 cm.) olduklarından ötürü, elimize geçen veriler çok daha fazladır. Bu
yılki kazı sezonumuzda da aynı oranda yontmataş ve organik kalıntılarla karşılaşmış
bulunuyoruz. Avcı-toplayıcı olan bu insanların silâh olarak kullandıkları mikrolitler bol
miktarda ele geçirilmiştir. Bunun yanında ünik denecek tarzda 1 adet kemik uç ile de
karşılaşılmıştır. Yontmataş elemanlar içinde ok ucu olarak nitelenebilecek saplı uçlar az
da olsa Epi-paleolitik buluntu topluluğu içinde gözlemlenebilmiştir. Ele geçirilmiş olan
radyolarit üzerine kazıyıcı ve delici âletler yanında, kemik üzerine yapılmış olan bızlar
ve iğneler de deri işçiliği açısından önemli kanıtları teşkil ederler. 

Epi-paleolitik dolguların üzerinde yer alan Neolitik ve Kalkolitik Çağlara ait buluntu-
lar çoğunlukla çok kırıklı ve dağınık bir biçimde ele geçirilmiştir. Çoğunluğu tek renkli olan
bu seramikler el yapımıdır. Karain’in hemen önünde yer alan ovada herhangi bir Neolitik
ve/veya Kalkolitik yerleşim yerinin henüz bulunmaması ve Öküzini’nden de bildiğimiz ka-
darıyla bu çağlara ait kalıntıların Katran Dağı üzerindeki mağaralarda ele geçiriliyor olma-
sı, özellikle mağaraların yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Öte yandan bu
türden bulguların net bir biçimde açığa çıkarılması için Karain çevresindeki diğer mağara
yerleşimlerinin de detaylı bir biçimde araştırılması gerekmektedir, kanısındayız.
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2003 YILI ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEV‹M*
Cesur PEHLEVAN

Ayhan Y‹⁄‹T
P›nar GÖZLÜK

Çorakyerler Omurgalı Fosil Yatağı, Çankırı İli Yapraklı yolu üzerinde, şehir mer-
kezinden yaklaşık 4-5 km. uzaklığında Fatih Mahallesi’nde yer almaktadır (Resim: 1).
Lokalite ilk kez 1970 yılında MTA Genel Müdürlüğü ile Alman Linyit Araştırmaları ekibi-
nin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında keşfedilmiştir. Türkiye omurgalı fosil
yatakları projesi çalışmaları sırasında yeniden gün ışığına çıkarılan lokalitenin ayrıntılı
araştırılması sonucunda, zengin bir fosil potansiyele sahip olduğu ve önemli buluntular
verebileceğine anlaşılmıştır. Böylece 1997 yılında Ankara Üniversitesi ile Çankırı Mü-
zesi Müdürlüğü birlikte kurtarma kazılarına başladı, daha sonra fosilli lokalitenin pale-
ontolojik önemi nedeniyle 2001 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazıya dönüştürülerek
çalışmalara devam edildi. 

Çorakyerler’den günümüze kadar elde edilen fosil buluntular lokalitenin zengin
bir faunal çeşitliliğe sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu alanın Anadolu’da hominoid bu-
luntusu veren birkaç fosil yatağı içinde en genç jeolojik döneme tarihlendirilmesi onu
ayrıcalıklı bir yere koymaktadır. Bu ayrıcalık bazı hominoidlerin Miyosen Dönem içeri-
sinde Avrasya ve Afrika arasında olan göçlerinden kaynaklanmaktadır. Bazı primato-
loglara göre hominidlerin atası Anadolu üzerinden Afrika’ya göç ile gelen Avrupa kö-
kenli bir hominoid cinsidir (Begun, Güleç, Geraads, 2003). Çorakyerler hominoidi ise
Anadolu üzerinden Afrika’ya göç eden bu atasal potansiyelin bir halkası olabilecek ni-
teliğe sahiptir. 

Bunların yanı sıra Çorakyerler lokalitesinde –Anadolu’da Miyosen Dönemin ka-
rasal biyokronolojisinin ve paleocoğrafyasının kurulmasında fosil memelilerin coğrafik
dağılımları, göç olayları ve in situ evrimleri hayli tartışmalı olsa da- her geçen yıl elde
edilen yeni buluntularla daha da zenginleşen fosil faunanın gerek Anadolu gerekse Av-
rupa memeli neojen biyokronolojisindeki bazı biyostratigrafik problemlerin çözümüne
katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Anadolu Miyosen Dönem biyokronolojisinin ve pa-
leocoğrafyasının kurulmasında karşılaşılan bir başka problem ise birbirini takip eden
memeli fosil topluluklarının yeterli olmayışıdır; çünkü karasal çökeller göl ve ırmak kö-
kenli oldukları için ayrı cepler halinde dağınık olarak bulunmaktadır ve denizellere gö-
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re genellikle süreksizdir (Ünay, 2002). Doğu Akdeniz paleocoğrafyasının kurulmasın-
daki diğer bir problem de, Afrika ve Avrasya kıtalarındaki Tetis Denizi’nin farklı zaman-
larda çekilmesi ve yükselmesi nedeniyle bazen ayrı bazen de bağlantılı olmasıdır
(Rögl, 1999).

2003 Y›l› Kaz› Çal›flmalar› 
2003 yılı kazı çalışmalarına bir önceki yıl üzeri kapatılan alanın temizlenip açıl-

masıyla başlanmıştır. Bu yıl daha önceki yıllarda çalışılan karelerin devamına açılan
yeni karelerle kazı alanı genişletilerek 76 m2lik bir bölüm kazılmış ve bu çalışmalar so-
nucunda 174 adet envanterlik fosil buluntu elde edilmiştir (Çizim: 1). Çalışmalar sıra-
sında açığa çıkarılan fosillerin ilk önce in situ fotoğrafları çekildi ve çizimleri yapılarak
yükselti, yönelim ve eğim gibi lokasyon değerleri belirlendi. Fosiller bulundukları taba-
ka içerisinden, paleontolojik amaçlı kullanılan özel güçlendirici ve sertleştirici kimyasal-
ların solüsyonları kullanılarak, titiz uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Büyük boyutlu fosiller,
nakliye sırasında zarar görmesin diye, alçı ceket ile kaldırıldı. 

Bunlara ilâveten fosilli tabakanın sınırlarını saptayabilmek ve yol yarmasından
dökülen fosilleri kurtarabilmek için, lokalitenin yaklaşık olarak 20 m. kuzeyinde 1P ka-
resi açıldı (Çizim: 1). Açılan bu yeni bölümden çok sayıda iyi korunmuş fosil elde edi-
lirken, bazı fosillerin yol çalışmaları nedeniyle tahribata uğradığı görüldü. Kazı çalışma-
ları sırasında fosilli tabakadan çıkarılan sedimanlar içerisinden gözden kaçmış olabile-
ceği düşünülen ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan küçük memelilere ait fosil
kalıntılarının bulunabilmesi için çeşitli boyutlarda elekler yardımıyla yıkama yapıldı. Yı-
kama sonucu tane boyuna göre ayrılan toprak, çadırlar üzerine serilip kurutularak la-
boratuvarda mikroskop ile incelenmesi için paketlendi. Bu çalışmalar sonucunda küçük
memelilerden daha önce rastlanmayan yeni türlerine ait önemli buluntular elde edildi.

Bu yıl yapılan en önemli çalışmalarda biri de, 3-5 Ağustos 2003 tarihleri arasın-
da Jeolog Dr. Nurettin Kaymakçı’nın lokalitenin jeolojik yaşının tespit edilmesine yöne-
lik yaptığı magnetostratigrafi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında lokalitenin ölçülü
stratigrafik kesiti alınmış ve kepçe yardımıyla tabakalara ulaşılarak her tabakadan özel
yöntemler ile örnekler alınmıştır. Alınan örnekler daha sonra Hollanda’nın Utrecht Şeh-
ri’ndeki Utrecht Üniversitesi Forthoffdijk Paleomag laboratuvarlarında analiz edilmiştir.
Analizler sonucu lokalitenin 7,50-6,93 milyon yıllarına tarihlendirilebileceği önerilmiştir
(Kaymakçı, N., Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, E., 2004). Biyostratigrafik tarihlen-
dirme çalışmalarında belirleyici özelliği olan küçük memeli fosilleri de magnetostratig-
rafi sonuçlarını desteklemektedir (Ünay, 2004). 

Çorakyerler Lokalitesinin Jeolojisi ve Tu¤lu Formasyonu’nun Genel Jeolojik
Özellikleri
Çankırı Havzası, kuzey orta Anadolu’da Kuzey Neotetis Okyanusu’nun kapan-

ması sonucu oluşan İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde gelişmiş, Geç Kre-
tase-Erken Tersiyer Döneminde çarpışma kuşağı içerisinde evrimini sürdürmüş, Orta
Miyosen’de Türkiye’nin genelinde görülen genişleme tektoniği ve onu Geç Miyo-
sen’den itibaren izleyen doğrultu atımlı tektonizmadan etkilenmiş bir havzadır. Geç Mi-
yosen birimler havzanın genişleme sonrası görülen sıkışma rejimi altında oluşmuştur
ve genel olarak akarsu-göl ortamlarında çökelmişlerdir. Bu birimler arasındaki Çorak-
yerler fosilleri, hem morfolojik özellikleri hem de o dönemdeki yayılımları ile bilimsel
açıdan çok büyük önem taşımaktadırlar (Kaymakçı ve ark., 2004).

Çorakyerler hominoid fosil yatağı, Çankırı Havzası’nda geniş yüzlekler veren,
yanal ve düşey olarak çor farklı fasiyesler içeren tuğlu formasyonu içerisinde yer alır.
Daha önceki çalışmalarda Oligosen Döneme tarihlendirilen bu formasyon, ilk olarak
Kaymakçı (2004) tarafından çökelme ortamı yorumlanarak Miyosen Döneme tarihlen-
dirilmiştir (Kaymakçı ve ark., 2004).
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Tuğlu Formasyonu Çorakyerler fosil yatağı civarında, tabanda kırmızımsı pem-
bemsi nodüllü kireçtaşları ile başlayıp yukarıya doğru silttaşı, marn alterasyonu ile de-
vam eder. Birim yukarıya doğru yaklaşık olarak 6 m. kalınlığında beyazımsı, pembem-
si kireç ara katkıları ile sürer. Bu seviye omurgalı fosil kalıntılarının en yoğunca bulun-
duğu seviyedir. Omurgalı fosil seviyesi üste doğru koyu kahve-bordo renkli oldukça
makaslanmış çamurtaşı, kumtaşı ve silttaşları ile gözlemlenir. Ayrıca fosilli seviyeler bir
birini kesen, yer yer 10-15 cm. aralıklarla tekrar eden ve atım miktarları birkaç metreyi
geçmeyen küçük fay setleri tarafından ötelenir  (Kaymakçı ve ark., 2004).

Çorakyerler Fosil Buluntular› ve Faunal Korelasyon
Çorakyerler faunasında farklı takımlara ait çok sayıda örnek bulunmuştur. Bu yıl

çalışmalarda daha önce rastlamadığımız yeni fosil buluntular da elde edilmiştir. Çorak-
yerler kazısı başladığı andan bugüne kadar elde edilen fosil buluntuların takım dağı-
lımlarına göre Perissodactyla ve Artiodactyla takımları çoğunluktadır ve onları Probos-
cidae, Rodentia, Primates, Carnivora ve Chelonia takımları takip etmektedir. 2003 yılı
faunasının takım dağılımı geçmiş yıllara oranla biraz daha farklıdır. Bu yıl Perisso-
dactyla ve Artiodactyla takımları çoğunlukta olmakla birlikte, yeni Rodentia buluntuları
ile bu takıma ait fosil buluntular da artmıştır (Grafik: 1). Geçmiş yılların aile dağılımları
incelendiğinde, takım dağılımlarından farklı olarak Artiodactyla takımından Bovidae ai-
lesine ait buluntular çoğunluğu oluşturmaktadır. 2003 yılı fosil buluntularının aile dağı-
lımı incelendiğinde, geçmiş yıllara oranla bu sezon Perissodactyla ve Rodentia takım-
larına ait buluntularda artış olmuştur (Grafik: 2). Fosil buluntular element dağılımına gö-
re değerlendirildiğinde, postcranial kemiklerin çoğunluk olduğu anlaşılmaktadır. Bunla-
rı sırasıyla mandibula, boynuz, izole diş, kafatası+boynuz, kafatası, maxilla, kafata-
sı+mandibula ve kabuk fosilleri takip etmektedir (Grafik: 3). 

Çorakyerler fosil yatağı Geç Miyosene ait diğer Doğu Akdeniz referans lokalite-
leri ile karşılaştırıldığında, zengin sayılabilecek bir fosil potansiyeline sahiptir. Bu alan-
dan memelilere ait  takımlarının birçok ailesine rastlanmaktadır. Bunların çoğu Geç Mi-
yoseni karakterize eden anahtar fosillerdir. Bu fosiller Doğu Akdeniz’in diğer Geç Miyo-
sen yaşlı referans lokaliteleri ile karşılaştırıldığında, lokalitenin yerleştiği stratigrafik ke-
sit görülmektedir. Çorakyerler lokalitesinin jeolojik tarihinin magnetostratigrafik analiz-
ler sonucu MN11-12 zonuna karşılık gelmesi de bu görüşü desteklemektedir (Kaymak-
çı ve ark., 2004). Çorakyerler faunasında Tragoportax, Choerolophodon, Prostrepsice-
ros, Micrsotonyx, Samotherium ve Palaeotragus gibi türlerin biyozonları daha geniş bir
alana yayılmış olmalarına karşın, genetik yapılarındaki evrimsel değişimleri, metaboliz-
ması yavaş ve boyutu büyük olan canlılara oranla daha hızlı gerçekleştiği bilinen çeşit-
li kemiricilerin varlığı da MN11 ve MN12 zonunu önermektedir (Ünay, 2004). Ancak
magnetostratigrafik çalışmaların sonucunun alt sınırın MN11’i işaret etmesi ve yukarı-
da belirttiğimiz gibi biyozonu geniş olan türlerin de varlığı lokalitenin jeolojik yaşını
MN11 sonu ve MN12 başlangıcında tutabilir. 

Do¤u Akdeniz Hominoidleri
Doğu Akdeniz hominoidleri birkaç farklı lokaliteden bilinirler. En iyi bilinenleri

Griphopithecus cinsi ile temsil edilen Paşalar (MN5-6), Çandır (MN6) (Anadolu) ve di-
ğer bazı hominoid cinslerinin bilindiği Vallesiyen yaşlı Yunanistan lokaliteleridir. Geç Mi-
yosen boyunca Doğu Akdeniz’de iki hominoid cinsi biliniyordu. Bunlardan ilki 9,886 mil-
yon yıla tarihlendirilen Sinap 8A ve Lokalite 12’den bulunan Ankarapithecus meteai
(Kappelman ve ark., 2003), diğeri ise Geç Vallesiyen’e tarihlendirilen Xirochori 1, Ra-
vin de la Pluie ve Nikiti 1 (Yunanistan) lokalitelerinden bulunmuş olan Ouranopithe-
cus’tur (Koufos 2000b, Bonis & Koufos 1999). De Bonis ve Koufos’a göre; Ouranopit-
hecus’un kalın mine tabakası, görece diş boyutları ve tüberkül görünümleri gibi dental
özellikleri, onunla Australopithecus’lar arasında yakın bir ilişki olduğunu desteklemek-
tedir (De Bonis ve ark., 1990). Ayrıca dönemi ve morfolojisi tartışmalı olan diğer bir ho-
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minoid, Atina yakınlarındaki Pyrgos Vassilissis lokalitesinden bilinen Graecopithe-
cus’tur (Koufos, 2003). Bunların yanı sıra diğer bir Doğu Akdeniz buluntusu ise Gürcis-
tan’ın doğusunda Alt Turoliyene (MN11) yani yaklaşık olarak 8,5 milyon yıla tarihlendi-
rilen Udabnopithecus garedjiensistir. Bu hominoid buluntusu, sadece aşınmış P4 ve
M1’i içeren sağ maksilla parçasından ibarettir. Bu hominoid L. Gabunia, D. Lordkipa-
nidze ve A. Vekua’ya göre Dryopithecus ile benzer özellikler taşımaktadır. Udabnopit-
hecus garedjiensis muhtemelen Dryopithecusun coğrafik zonu içerisinde en son görü-
len bir türü olabilir (Brain, 1999). Begun’a göre Avrupa dryopithecinleri (Yunanistan’dan
Graecopithecusu da içerir) Hominidae ailesinin en erken üyeleridir. Andrews, Dean ve
Delson’a göre Graecopithecus Homininae alt ailesi içerisinde yer alabilir, fakat Dryopit-
hecus bu ailenin dışında ve Dryopithecinae içinde yer almalıdır. 

Griphopithecus Anadolu’nun Orta Miyosene tarihlendirilen en eski hominoid cin-
sidir. Griphopithecus darwininin holotipi Slovakya, Devinska Nova Ves’te ele geçirilen
bir alt molardır. Çandır’dan (Anadolu) bulunan primat altçenesi ise Griphopithecus al-
paninin holotipidir. Griphopithecus geniş ve kalın mine tabakası, yuvarlak tüberkülleri,
sığ çiğneme yüzeyleri, keskin olmayan çiğneme crestleri ve mine-dentin birleşme nok-
tasında sığ bir topoğrafi ile karakterizedir (Güleç ve ark., 2003). Çandır ve Paşalar ho-
minoidlerinin dental karakterleri, onların sert yapılı besinler ile beslendiğini gösterir ve
bu Asya’nın güneyinden bilinen Sivapithecus ve Yunanistan’dan bilinen Ouranopithe-
cus gibi Orta ve Geç Miyosen hominoidleri, Doğu ve Güney Afrika’dan bilinen (Austra-
lopithecus ve erken Homo) Pliyosen hominidleri ile büyük benzerlikler gösterirler. Bu-
nun da hominoidlerin symplesiomorfik karakterleri olarak değerlendirilmesi mümkün-
dür. Ancak Griphopithecus bir Erken Miyosen hominoidi olan Proconsule göre türemiş
iken Orta ve Geç Miyosen hominoidlerine ve yaşayan büyük apelere göre ilkindir. 

Anadolu’dan bilinen diğer bir hominoid ise yaklaşık 10 milyon yıl ile tarihlendiri-
len Ankarapithecustur. Bu cinsin dental karakterleri de Griphopithecus gibi kalın mine
tabakası ile alçak ve yuvarlak tüberkülleri, körleşmiş crestleri ve sığ çiğneme yüzeyle-
ri ile bilinir. Fakat dişleri Griphopithecustan daha büyüktür. Ayrıca altçene daha uzun ve
Griphopithecus alpaniye göre daha az masif ve çok farklı bir symphyseal morfolojiye
sahiptir (Begun & Güleç 1998). Ankarapithecus MN7/8 ve MN10 arasında Avrasya’da
ortaya çıkan: Avrupa’da Dryopithecus, Oreopithecus, Ouranopithecus ve Asya’da Siva-
pithecus, Lufengpithecus, Gigantopithecus (ya da Indopithecus) gibi birçok hominoid
türünden biridir. 

Sonuç
Geç Miyosen boyunca Doğu Akdeniz’e birçok memeli taksonun varlığından söz

edilir. Bazı taksonlar ilk kez bu bölgede ortaya çıkmış, dışardan gelen türlerin çoğu da
evrimleşerek farklılaşmıştır. Çorakyerler memeli fosil yatağı da kapsadığı faunal çeşit-
lilik ile, Doğu Akdeniz’deki Geç Miyosen lokaliteleri içerisinde biyostratigrafik yerini al-
mıştır. Ancak, başta hominoid olmak üzere faunanın diğer bazı üyelerine ait yeterli dü-
zeyde fosil bulunamamış, ayrıca lokalitenin barındırdığı faunal çeşitliliğin sınırları he-
nüz tam olarak belli değildir. 

Çorakyerler lokalitesinin jeolojik yaşı, magnetostratigrafik analizleri ve küçük
memeli örneklerine göre MN12 biyozonunu önermektedir (Kaymakçı ve ark., 2004;
Ünay, 2004). Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidae ve Rodentia takımlarına ait bu-
luntular, Doğu Akdeniz’in diğer Geç Miyosen lokaliteleri ile karşılaştırıldığında, biyost-
ratigrafik bir uyum göstermektedir. Bilindiği gibi Anadolu büyük apelerin evrimsel geç-
mişleri hakkında çok büyük bir öneme sahiptir (Güleç ve ark., 2003), Çorakyerler homi-
noidinin bulunması Avrasya ve Afrika’da hominoidlerin kökenlerine ve evrimlerine iliş-
kin tartışmalarda, Griphopithecus ve Ankarapithecus gibi Anadolu’nun önemini kanıtlar
niteliktedir. 

Avrasya’ya ilk hominoid (Pliopithecus), Afrikalı bir atanın –büyük olasılıkla Ken-
ya’dan Afropithecus- 16,5 milyon yıl önce -meydana gelen küresel bir deniz seviyesi
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düşüşü sonucu- Afrika ile Avrasya arasında oluşan kara köprüsü üzerinden göç ederek
gelmiştir (Rögl, 1999). Fakat bu cinsin fosillerine ne Anadolu’da ne de Güneydoğu As-
ya’da şimdiye kadar rastlanmamıştır. Afrika’dan Avrupa’ya ikinci göç, Orta Miyosende
MN6 biyozonunda Griphopithecus ile bilinir (Rögl, 1999). Anadolu (Paşalar ve Çan-
dır’dan Griphopithecus; Sinap’tan Ankarapithecus ve Çorakyerler hominoidi) ve Orta
Avrupa’da modern görünümlü ilk hominoidler, Langhian trangresyonu boyunca Afri-
ka’dan izole olarak ortaya çıkmışlardır (Güleç ve ark., 2003). Fakat birçok paleontolog,
Griphopithecusun çağdaşı ve onunla bazı benzer özellikler taşıyan, Kenya-Fort Ter-
nan’dan bilinen Kenyapithecus cinsinin daha modern görünümlere sahip olduğunu dü-
şünmektedir (Begun, 2001). 

Geç Miyosen Dönemde Avrasya’da hominoidler yok olurken Afrika’da ortaya çık-
maya başlarlar. Orta Tortoniyen’de (Geç Miyosen) yani MN11-12 biyozonları arasında
kalan sürede Doğu Akdeniz’in paleocoğrafik durumu, Orta Serravaliyen/Alt Tortoni-
yen’e (Erken Geç Miyosen) yani MN7-8-9’a oranla değişmiştir (Rögl, 1999). Erken Geç
Miyosende Siwalik Tepeleri, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Yuna-
nistan ve Türkiye’de hominoid buluntusu veren lokaliteler var iken Afrika’da şimdiye ka-
dar bir hominoid buluntusuna rastlanmamıştır. Ayrıca MN7 biyozonu süresince meme-
liler büyük bir göç hareketi göstermemişlerdir (Rögl, 1999). Bunun en büyük nedenle-
rinden biri, bu dönemde Güneydoğu Anadolu’da, Akdeniz’i ve Doğu Paratetis Denizi’ini
birbirine bağlayan bir su bağlantısının oluşması ve bu bağlantının coğrafik bir bariyer
görevi görmesi olabilir. MN8 biyozonunda yaklaşık olarak 12,5 milyon yıl önce Avru-
pa’da diğer bir hominoid cinsi olan Dryopithecus ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde Ana-
dolu göç için kısıtlı kalmıştır (Rögl, 1999).

Evrimsel ilişkileri tartışmalı olsa da Asyalı büyük apelere daha yakın olan ve
muhtemelen Griphopithecus benzeri bir atadan evrimleşen ve yaklaşık 9,886 milyon yı-
la tarihlendirilen, Sinap 8A ve Lokalite 12’de bulunan Ankarapithecus önemli bir Ana-
dolu buluntusudur (Kappelman ve ark., 2003). Fakat Ankarapithecusun Anadolu’da bu-
lunan Orta Miyosen hominoidleri ile evrimsel bağlantısı henüz tam olarak çözüleme-
miştir. Anadolu’da şimdilik en son ve jeolojik yaşı en genç olan hominoid ise Çorakyer-
ler hominoididir (Sevim ve ark., 2001). Bu hominoidin morfolojik karakterleri Asyalı bü-
yük apelerden daha çok, Geç Miyosenden Pliyosene kadar görülen Avrupalı ve Afrika-
lı apelere benzemektedir. Bu özellikler onu diğer Doğu Akdeniz buluntuları olan Oura-
nopithecus ve Graecopithecus ile yakınlaştırırken, aynı zamanda Afrika hominidleri
olan Australopithecus anamensis ve Ardipithecus ramidus ile de yakınlaştırmaktadır
(Sevim ve ark., 2001). 

Sonuç olarak, Begun’ın hominoidlerin biyocoğrafik problemleri üzerine uyguladı-
ğı kladistik analize göre birtakım göç olaylarının varlığı söz konusudur. Begun, gerçek
hominoidlerin atasının (yaşayan apelerin atalarını ve onların fosil akrabalarını içeren
monofiletik grubun) MN5/6 biyozonlarında yani yaklaşık 16-14 milyon yıl önce Afrika dı-
şına göç ettiklerini, daha sonra Afrikalı apelerin ve insanların atasal potansiyeli olan bu
hominoidlerin, MN8-11 biyozonlarında yani yaklaşık olarak 12-8 milyon yıl önce Avras-
ya’dan Afrika’ya geri göç ettiklerini ileri sürmektedir (Begun ve ark., 1997). Begun, Ou-
ronapithecus ve Dryopithecusun postcranial ve craniodental karakterlerinin onları, Afri-
kalı apeler ve insan kladı ile kardeş taksona (sister taxa) yerleştirdiğini savunmaktadır
(Begun ve ark., 1997). 

Hipparionların hızlı göçleri ve yayılımları ile karakterize olan bu dönemde, Gü-
neydoğu Anadolu’daki Doğu Paratetis’i ve Akdeniz’i birbirine bağlayan su yolu ortadan
kalkmış ve Anadolu, Afrika ve Asya arasında bir kara köprüsü oluşmuştur. Bu kara köp-
rüsü üzerinden Hipparion Kuzey Afrika’ya kadar göç etmiştir (Rögl, 1999). Çorakyerler
lokalitesinde, MN12 biyozonunda yani yaklaşık 7,5-7 milyon yıl önce hominoidin orta-
ya çıkması, Afrikalı apeler ile benzerlikler taşıması ve coğrafik koşulların göçlere uygun
oluşu, Afrikalı apeler ile Avrasyalı hominoidlerin arasında yakın bir evrimsel ilişkinin ol-
duğunu akla getirmektedir (Güleç ve ark., 2003). Bu hipoteze göre Çorakyerler homi-
noidi, Afrikalı apelerin ve insanların atası olan ve Avrasya’dan Afrika’ya göç ile geri dö-
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nen hominoidlerin bir akrabası olabilir. Ancak, Çorakyerler hominoid buluntusu hakkın-
da daha bütünsel ve doğruya yakın açıklamalar yapabilmek için daha fazla veriye ihti-
yaç vardır. 

Teflekkür
Çorakyerler kazı çalışmalarına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar: Bu çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile,
DÖSİMM, Çankırı Valiliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlı-
ğı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın maddî katkıları ile gerçekleşmiştir. Çalışmalar sü-
resince yardımları esirgemeyen başta Çankırı Valisi Sn. Halil Ulusoy ve eşi Aysel Ulu-
soy olmak üzere, İl Kültür Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Meslek Yüksek Okulu Müdür-
lüğü’ne yarımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kalifornia-Berkeley Üni-
versitesi’nden Antropolog Prof. Dr. Tim Wihite ve Dr. Leslia Hulasko alanımızı ziyaret
ederek değerli bilgilerini bizimle paylaşmışlardır, bilimsel katkılarından dolayı kendileri-
ne teşekkür ederiz. 

Çorakyerler ekip üyeleri: Çorakyerler kazısına bakanlık temsilcisi olarak katılan
Nemci Erol’a uyumlu ve özverili çalışmasından, Prof. Dr. Erksin Güleç (Paleantropo-
log), Prof. Dr. Engin Ünay (Paleontolog), Yard. Doç. Dr. Nurettin Kaymakçı’ya (Jeolog)
bilimsel katkılarından, ayrıca bölümümüz araştırma görevlileri Cem Erkman, Nevin
Şimşek, Asuman Akarsu ve lisansüstü ve lisans öğrencilerine de özverili çalışmaların-
dan dolayı çok teşekkür ederiz. 

KAYNAKÇA

BEGUN, D.R., 2001, African and Eurasian Miocene Hominoids and Origins of the Hominidae, in:
Andrews, P., Koufos, G.D. & De Bonis L. (eds.), Hominoid Evolution and
Environmental Change in the Neogene of Europe, pp. 231-253, Cambrid-
ge University Pres, Cambridge.

BEGUN, D.R., WARD, C.V., ROSE, M.D., 1997, "Function, phylogeny, and fossils: miocene
hominoid evolution and adaptations", New York: Plenum Pres.

BONIS, L. & KOUFOS, G.D., 1999, "The Miocene large mammal succession in Greece" in:
Agusti, J., Rook, L. & Andrews, P. (eds.), Hominoid Evolution and climatic
change in Europe, vol. 1, The Evolution of the Neogene Terrestrial Ecosys-
tems in Europe, pp. 205-237, Cambridge University Pres, New York.

BONIS, L., BOUVRAIN G., GERAADS D., KOUFOS G.D., 1990, "New hominoid skull material from
the late Miocene of Macedonia in Northern Greece", Nature 345:712-724.

BRAIN, G.R., 1999, "Eurasian Hominoid Evolution", Evolutionary Anthropology News, pp. 194:196.
GÜLEÇ, E., BEGUN, D., & GERAADS, D., 2003, "Dispersal patterns of Eurasian homioids: imp-

lications from Turkey, in: Reumer, J.W.F. & Wessels, W. (eds.), Distribution
and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in Honour of
Hans de Bruijn – DEINSEA 10: 23-39 Published 1 December 2003.

KAPPELMAN, J., DUNCAM, A., FESHEA, M., LUNKKA, J.-P., EKART, D., MCDOWELL, F.,
RYAN, T. & SWISHER III, C.C., 2003, "Chronology of the Sinap Formati-
on", in: Bernor, R., Kappelman, J., Şen,Ş. & Fortelius, M. (eds.), Monog-
raph on the Sinap Formation, Anatolia, Turkey, Columbia University Pres.

KAYMAKÇI, N., LANGERIES, C., DE BRUIJN, H., ÜNAY, E., 2004. "Basılmamış Analiz Raporları".
KOUFOS, G.D., 2003, Late Miocene Mammal Events and Biostratigraphy in the Eastern Medi-

terranean – in: Reumer, J.W.F., & Wessels, W. (eds.)- Distribution and Mig-
ration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in Honour of Hans de
Bruijn – DEINSEA 10: 343-371 Published 1 December 2003. 

KOUFOS, G.D., 2000b, "Revision of the Late Miocene carnivores from the lower Axios valley",
Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen (A) 39: 51-92.

230



RÖGL, F., 1999, "Circum-Mediterranean Miocene Palaeogeorgraphy" in: Rössner, G. & Heissig,
K. (eds.), The Miocene land mammals of Europe, pp. 39-48, Verlag Dr. F.
Pfeil, München.

SEVİM, A., BEGUN, D.R., GÜLEÇ, E., GERAADS, D. & PEHLEVAN, C., 2001, "A new late Mi-
ocene hominoid from Turkey", American Journal of Physical Anthropology
Supplement 32: 134-135.

Ünay, E., 2004. "Bas›lmam›fl Analiz Raporlar›".

231



232

Tablo 1: Çorakyerler lo-
kalitesinin mag-
netostratigrafik
k o r e l a s y o n u
(Kaymakçı ve
ark., 2004)
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Tablo 2: Doğu Karadeniz Geç Miyosen memeli lokaliteleri içerisinde bazı anahtar
türlerinin korelasyonu ve Çorakyerler lokalitesinin faunal durumu (Ko-
ufos, 2003’ten uyarlanmıştır) 
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Tablo 3: Doğu Karadeniz Geç Miyosen memeli lokalitelerinin Çorakyerler lokalitesi ile
birlikte stratigrafik durumu ve Tablo: 2’deki anahtar türlerinin numaralarına gö-
re stratigrafik yayılımları (Koufos, 2003’ten uyarlanmıştır) 
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Grafik 1: 2003 yılı fosil buluntularının ailelere göre dağılımı

Grafik 2: 2003 yılı fosil buluntularının takımlara göre dağılımı

Grafik 3: 2003 yılı fosil buluntularının elementlere göre dağılımı
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Çizim 1: 2003 yılı kazı çalışmalarında açılan kareler ve her bir kareye (=2 m2) düşen fosil
yoğunluğu

Resim 1: Çorakyerler fosil lokalitesi



2003 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

Erksin GÜLEÇ*
Steven L. KUHN
Mary C. STINER

‹smail ÖZER
Mehmet SA⁄IR

2.7.1999 tarih ve 99/13096 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Prof.Dr. Erksin Gü-
leç Başkanlığı’nda yapılan Üçağızlı Mağarası kazısı 2003 yılı çalışmaları 26.08.2003-
14.09.2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Malatya Müzesi’nden Hüseyin Şahin katılırken,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden
Yard.Doç.Dr. İsmail Özer, Öğr.Gör.Dr. Mehmet Sağır, Araştırma görevlileri Hakan Yıl-
maz, Ayşen Açıkkol, Cem Erkman, Nevin Şimşek ve İsmail Baykara, lisans ve lisansüs-
tü öğrencileri Bahtiyar Rıza Nuğral, Mustafa Tarık Oğuz, Işın Günay, Ferhat Kaya, Ta-
rık Yeşildoğan ve Özlem Çeri de kazı çalışmalarında görev almıştır. Kazıya misafir ola-
rak Arizona Üniversitesi’nden Prof.Dr. Steven Kuhn da katılmıştır.

Üçağızlı Mağarası, Samandağ İlçesi’nin yaklaşık 12 km. güneyinde, deniz kıyı-
sında yer almaktadır. Tavanı ve denize bakan batı duvarı zaman içerisinde tamamen
çökmüş olan mağara Erken Üst Paleolitik ve Epipaleolitik Dönemlere ilişkin özgün ve
detaylı bilgiler vermektedir. Mağara dolgularında, bu dönem insanlarının kültürel adap-
tasyonlarını ortaya çıkaracak bulgularla, insan kalıntılarına ulaşılmaktadır. Ülkemizde bu
döneme tarihlendirilen araştırma ve buluntuların yok denecek kadar az olması nedeniy-
le Üçağızlı Mağarası kazısı ülkemiz paleoantropolojisi açısından büyük öneme sahiptir.

Kaz› Çal›flmalar›
Üçağızlı Mağarası’ndaki 2003 yılı kazı çalışmaları mağaranın kuzey kesiminde-

ki bölgenin temizlenmesiyle başlamıştır. Temizlik sırasında çıkan toprak eleklerden ge-
çirilerek bir yıl boyunca yağmur ve kar sularıyla açmalarda birikmiş olan malzeme de
gözden geçirilmiştir. Bu yılki araştırmalarımız sırasında özellikle mağaranın kuzey ve
doğusuna doğru jeolojik tabakalarda gözlemlenen farklılaşmanın açıklığa kavuşturul-
ması amacıyla bu bölümündeki açmaların kuzey, kuzeydoğu ve doğuya doğru genişle-
tilmesine başlanmıştır. 

* Erksin GÜLEÇ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Kampüs, Van/TÜRKİYE.
Steven L. KUHN, University of Arizona, Department of Anthropology, Building 30, Tucson, AZ 85721/A.B.D.
Mary C. STINER, University of Arizona, Department of Anthropology, Building 30, Tucson, AZ 85721/A.B.D.
İsmail ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜR-
KİYE.
Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-Sıhhiye Anka-
ra/TÜRKİYE.
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Temizlik işlemi sonrasında mağaranın kuzey bölümündeki 1x1 m. boyutlarında-
ki B4, B5, B6, C4, C5, C6, D6, D7, D8, E4, E8, F4 ve F8 açmalarında gerçekleştirilmiş-
tir. Bu açmaların B4b (-50 cm./-150 cm.), B4d (-50 cm./-150 cm.), B5b (-75 cm./-195
cm.), B5d (-45 cm./-195 cm.), B6d (-91 cm./-195 cm.), C4a (-50 cm./-195 cm.), C4c (-
50 cm./-195 cm.), C5a (-65 cm./-195 cm.), C5c (-50 cm./-150 cm.), C6c (-65 cm./-195
cm.), D6a (-53 cm./-195 cm.), D6b (-50 cm./-195 cm.), D7a (-130 cm./-195 cm.), D7b
(-85 cm./-195 cm.), D7c (-53 cm./-195 cm.), D7d (-50 cm./-195 cm.), D8c (-185 cm./-
195 cm.), D8d (-144 cm./-195 cm.), E4c (-90 cm./-115 cm.), E4d (-80 cm./-100 cm.),
E8c (-151 cm./-235 cm.), E8d (-155 cm./-230 cm.), F4a (-68 cm./-150 cm.), F4c (-68
cm./-150 cm.), F8a (-195 cm./-235 cm.), F8b (-195 cm./-235 cm.), F8c (-137 cm./-235
cm.), F8d (-136 cm./-235 cm.) plân karelerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aç-
malarda, dönem insanlarının davranışlarına ilişkin ipucu veren tabakalar içerisinde
özellikle B1-B3 seviyesinde bol miktarda buluntuya rastlanmıştır. Kazıdan çıkan toprak
elenerek içlerindeki çok küçük buluntuların gözden kaçması engellenmiştir. Buluntula-
rın yoğunluğunda görülen artış nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu alandaki kazıların ku-
zey bölüme doğru genişletilmesi ve bu yöne doğru eğim yapan tabakaların yapısının
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarılması kararlaştırılmıştır.

2003 yılı kazı çalışmalarında; Üst Paleolitik Dönemde mağarayı kullanmış olan
insanlara ait üç adet diş (incisive, canine ve molar), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bol
miktarda çakmaktaşından yapılmış birçok çeşit ve tipte ön kazıyıcı, düzeltili ve düzelti-
siz dilgi, yonga, uç, sırtlı bıçak, keski ve bunların hazırlandığı çakmaktaşı çekirdekleri
çıkmıştır. Ayrıca mağara sakinlerinin çevreden avladıkları ve yiyecek olarak tükettikle-
ri ala geyik, karaca, yaban keçisi, ayı, öküz ve domuzlara ait diş ve kemik parçaları, ba-
lık ve deniz kabuklarına ait kalıntılar da özellikle B1-B3 tabakasında bol miktarda bu-
lunmuştur. 

2003 Y›l› Buluntular›
2003 yılı buluntuları arasında yer alan üç adet izole insan dişi üzerindeki çalış-

malara devam edilmektedir. Mağara insanlarının morfolojik yapısı üzerindeki bulgulara
önümüzdeki yıllarda detaylı bir şekilde değinilecektir.

Üçağızlı Mağarası, iki ana kültürel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar Erken Üst
Paleolitik, Ahmarian (B, B1-B3 ve C tabakalarında bulunmuştur) ve Öncül Üst Paleoli-
tik (F’den I tabakasına kadar) (Güleç ve diğ., 2002, Kuhn ve diğ., 2003). C/D, D ve E
tabakaları, iki ana bileşen arasında geçiştir ve sınıflandırılması oldukça zordur. Üçağız-
lı kazısı 2003 yılı çalışmaları sırasında 1360’dan fazla düzeltili âlet ve âlet parçası ile
101 çekirdek bulunmuştur. 2003 sezonundaki en yoğun çalışmalar B ve B1-B3 tabaka-
larında gerçekleştirilmiştir ve kültürel materyallerin çoğu Ahmarian tabakalarında ele
geçirilmiştir. 2003 örneklerinin çok küçük bir kısmı Öncül Üst Paleolitik (Layer F) taba-
kalarına aittir. 

Tablo 1, 2003 yılının düzeltili çakmaktaşı âletlerinin genel bir tipolojik klâsifikas-
yonunu içerirken, Tablo 2 düzeltili âletler için blank formlarının dağılımını göstermekte-
dir. Örnek hacminin göreceli olarak küçük olması nedeniyle, kimi tabakalar tek sütun-
da birleştirilmiştir. Bu grup tabakalar, yukarıda tanımlanan üç ana kültürel bileşen ile
genellikle uyuşmaktadır. 

2003 yılının taş âlet örnekleri, önceki yıllardan çok az farklılık içermektedir. Te-
mel âlet formlarının oranı, kesit boyunca küçük farklılıklar göstermektedir. Tüm bulun-
tular içerisinde farklı tiplerdeki ön kazıyıcılar çoğunluktadır. Uçlar (El Wad ve Ksar ‘Akil
uçları) B ve B1-B3 tabakalarında biraz daha yaygın iken, burinler erken tabakalarda
çok boldur, fakat hiçbir buluntu grubu toplam buluntuların % 15’inden fazla değildir.
Üçağızlı’nın tüm seviyelerinden bulunmuş âletlerin çoğu dilgiler üzerine yapılmıştır.
Önceki çalışmalar dilgi üretim teknolojisindeki büyük değişikliklerin E ve F tabakaları
sınırları arasında meydana geldiğini göstermiştir. 2003 örneklerinin çoğu üst tabakalar-
dan geldiği için bu yılın buluntularında bu farklılaşma çok belirgin olarak gözleneme-
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mektedir. Bununla birlikte, teknolojideki bu değişime işaret eden bazı kanıtlar, artık çe-
kirdek formlarında bulunabilmektedir (Tablo: 3). F tabakasından çıkarılan az miktarda-
ki buluntular, genellikle basit "pseudo-prizmatik" ve düz yapıdadırlar. Levallois dilgi çe-
kirdekler, öncül Üst Paleolitik tabakaların karakteristiği iken, B ve B1-B3 tabakaları ger-
çek prizmatik çekirdekleri içerir.

Çekirdek ve burinlerin sıklığı üst seviyelerde (B, B1-B3), geçmiş yıllardaki örnek-
lerden daha fazladır. Bu belki de, insan aktivitelerindeki değişmeler ve mağara içerisin-
deki kullanım modellerini yansıtabilir. 

2003 yılında alışılmadık derecede çok sayıda yonga olmayan taş âletler özellik-
le B ve B1-B3 tabakalarında bulunmuştur. Bunlar; çekiçleri, kullanıma bağlı olarak çu-
kurlaşmış çeşitli örsleri ve çakmaktaşı âletlerin kenarlarını düzeltmek amacıyla kulla-
nılmış çok sayıda küçük yassı taşları kapsamaktadır. Bu taş âletlerin çoğu, kaliteli vol-
kanik taşlardan (diorite ?) yapılmıştır ve muhtemelen bu taşlar mağaranın birkaç kilo-
metre uzağında bulunan çakıl taşı yataklarından elde edilmiş olabilir. Çekiç ve örslerin
yüksek sayıda olması, 2003 yılı kazılarının mağara duvarlarına çok yakın alanlarda
gerçekleştirilmesinin bir sonucu olabilir.     

Alet formu B, B1-B3 C-E F Toplam
Levallois 1 2 6 9
Kenar kazıyıcı veya uç 10 3 4 17
Ön kazıyıcı 366 83 57 506
(Kısa) 57 22 21 100
(Uzun) 160 24 20 204
(Sivri-oval) 13 5 2 20
(Omurgalı-burunlu) 8 2 0 10
(Dairesel) 23 5 3 31
Burin 35 12 9 56
(Dihedral) 1 2 0 3
(Truncation) 10 2 3 15
Bec ya da Perçoir 8 7 3 18
Sırtlı parçalar 21 11 9 41
Truncated parçalar 24 11 3 38
Çentikli parçalar 11 3 3 17
Dişlemeliler 17 10 2 29
Uçlu dilgiler 164 38 10 212
Aurignacian dilgi 1 0 1 2
Düzeltili yonga ya da dilgi 140 72 24 236
Piece esquillee 11 8 2 21
Çok amaçlı âletler 7 1 2 10
Dilgicikler 1(?) 0 0 1
Diğerleri 10 1 1 12
Kırıklar 106 21 12 139
Toplam 933 283 148              1364

Tablo 1: 2003 yılı Üçağızlı Mağarası kazısı düzeltili âletleri
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Blank B, B1-B3 C-E F Toplam
Kortikal yonga/dilgi 31 15 4 50
Yonga 113 39 23 175
Dilgi 521 153 53 727
Levallois (tümü) 6 6 26 38
Eclat Debordant 8 1 0 9
Crested dilgi 44 7 4 55
Çekirdek tablet 10 0 0 10
Artık 1 0 0 1
Belirlenemeyen 199 62 38 299
Toplam 933 283 148        1364

Tablo 2: 2003 yılı Üçağızlı Mağarası kazısı düzeltili âletleri (blank formu)

Çekirdek formu B, B1-B3 C-E F Toplam
Test amaçlı 1 0 0 1
Discoid 2 2 1 5
Levallois (uçlar) 0 0 2 2
Levallois (dilgi) (1 platform) 1 0 4 5
Levallois (dilgi) (2 platform) 2 2 2 6
Pseudo-prizmatik (1 platform) 1 1 6 8
Prizmatik (1 platform) 17 4 1 22
Prizmatik (2 platform) 20 15 2 37
Kombine morfoloji 1 1 0 2 
Bipolar 1 2 1 4
Amorf 1 3 2 6
Toplam 47 30 21 98

Tablo 3: 2003 yılı Üçağızlı Mağarası kazısı çekirdek formları.

Süs Eflyalar›
2003 yılında, Üçağızlı Mağarası’nın Üst Paleolitik depozitlerinde toplam 382 süs

eşyası bulunmuştur (Tablo: 4). 2003 yılı Üst Paleolitik süs eşyalarının tümünü, küçük
deniz ya da tatlı su yumuşakçalarından, özellikle gastropodlardan üretilmiş boncuklar
ya da küçük kolye uçları oluşturmaktadır. Boncuk olarak kullanılan yumuşakça ve gast-
ropodların tür dağılımı önceki yıllarda bulunanlarla aynıdır. Deniz kabuklarının büyük
bir kısmı Columbella ve Nassarius cinslerine aittir. Kullanılan türlerin çoğu denizel kö-
kenlidir. Tatlı ya da acı sularda yaşayan yumuşakçalara ait kabuklar yaygın değildir ve
bunlar B tabakasından C-D tabakalarına doğru sınırlanmıştır.  

Tablo 5’te gösterilen modifikasyon izlerinin genel örüntüsü, Üçağızlı Mağara-
sı’nın Paleolitik seviyelerinden bulunan deniz kabukları hakkında daha önce yapılan
çalışmalarla uyumludur (Kuhn ve diğ., 2001). Deniz kabuklarının çoğu tamdır (yaklaşık
% 94) ve az sayıda deniz kabuğu yanma izi taşımaktadır (NISP % 5). Bazı deniz ka-
bukları üzerinde yumuşakçaların natacidleri tarafından yapılan deliklerin varlığı (% 12)
ve dalgaların neden olduğu aşınmanın yüksek oranı (% 55), süs eşyası olarak kullanı-
lan deniz kabuklarının çoğu ya da tamamının sahillerden toplandığını işaret etmekte-
dir. Bazı deniz kabukları çökellerdeki kimyasallardan etkilenerek beyazlaşmıştır (% 8),
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bu etkilenme özellikle kazı alanının kuzey bölgesinde bulunan mağara duvarı çevresin-
de gözlenmektedir ve çok az sayıda deniz kabuğu orijinal rengini koruyabilmiştir (% 1).
Süs amacıyla kullanılan deniz kabuklarının % 71’i insanlar tarafından delinmiştir, %
19’u ise delme ya da kullanım hatası nedeniyle kırılmıştır. Muricid (Bolinus ve Hexap-
lex) ya da ay (Naticarius ve Neverita) biçimli deniz kabukları haricinde, süs amaçlı kul-
lanılan neredeyse tüm deniz kabukları 2 cm.den daha kısadır. Ay biçimli deniz kabuk-
ları alışılmadık bir metotla işlenmiştir; bunlarda apertura yanındaki ağız kısmı kesilmiş-
tir. Diğer tüm deniz kabuklarında delme tekniği kullanılmış ve deniz kabuğunun halka
kısmında kabaca yuvarlak bir delik açılmıştır. İnsanlar tarafından işlenmemiş deniz ka-
buklarında deniz dalgalarının neden olduğu delikler de kullanılmıştır, ancak bu durum
deniz kabuğu topluluğundaki işlenmemiş kabukların tümü için geçerli değildir.  

Tablo 4: Üçağızlı Mağarası 2003 yılı kazı sezonunda bulunan süslenme amaçlı
kullanılan yumuşakça türlerinin (Toplam NISP oranı) kültürel tabakalara göre dağılım
frekansları. Tanımlanabilen toplam birey sayısını ifade edilen NISP (minimum number
of identified specimens) yaklaşık olarak MNI (the minimum number of individual: mMi-
nimum birey sayısı) değerine eşittir (% 95). Çünkü süs amaçlı kullanılan kabuklardaki
kırılmalar sık değildir. (<) işareti topluluk içinde mevcut, ama nadir bulunan türler için
kullanılmıştır. 

B-B3 C-E FTakson % % %

DENİZ YUMUŞAKÇALARI 
Sınıf: GASTROPODA

Gibbula spp. 4 3 -
Neverita josephina < - -
Naticarius millepunctata < 1 -
Columbella rustica 36 64 48
Hexaplex trunculus < - 4
Bolinus sp. < - -
Nassarius gibbosula 51 23 43
Sphaeronassa mutabilis - 1 -
Conus mediterraneus < 1 -
indet. Marine gastropod - - 4
S›n›f: BIVALVIA 

Glycymeris sp. 4 1 -
Acanthocardia tuberculatum 2 2 -

TATLI & ACI SU YUMUŞAKÇALARI
Sınıf: GASTROPODA

Theodoxus jordani 1 4 -
Melanopsis praemorsa costata 1 - -

TOPLAM NISP (252) (107) (23)
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Yanmış % 5 
Tam % 94
Dalga aşınması % 55 
İnsan tarafından işlenmiş % 71 
Delme sırasında kırılmış % 19 
Avcı yumuşakçalar tarafından delinmiş % 12 
Doğal rengini korumuş % 1 

Tablo 5: 2003 kazısı B-F tabakalarının süs amaçlı kullanılan deniz kabuklarının ge-
nel durumları

Teflekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesine çeşitli katkı ve destek sağlayan T.C. Kültür ve

Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, The United States
National Sciences Foundation’a, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekanlığı’na, DÖSİMM’e, Arizona Üniversitesi’ne, U.C. Berkeley, Department of Integ-
rative Biology’e, Türk Tarih Kurumu’na ve Hatay Arkeoloji Müzesi ve Kültür Müdürlü-
ğü’ne çok teşekkür ederiz. 
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ORTAKÖY/ŞAPİNUWA ÖREN YERİNDE
2003 YILI ÇALIŞMALARI

Aygül SÜEL*

Ortaköy ören yerinde 2003 sezonu kazı çalışmaları 15 Temmuz-25 Eylül tarihle-
ri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Kazı çalışmaları, Prof.Dr.Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel,
Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Araştırma Görevlileri Dr.Esma Reyhan, Dr.Leyla Murat,
Arkeologlar Güneş Tabanoğlu (M.A.), Restoratör Cemal Uzundağ, yüksek lisans öğ-
rencileri Derya Alemdar, Sedef Ayyıldız, Salih Önal, Burcu Kırmızı, Gülnur Güdücü, Öğ-
renciler Görkem Cihan, Ayşin Yılmaz, Ali Çakır, Zübeyde Işık, Gülsel Bakkal, Ezgi, Sel-
çuk Kürüm, Gizem Baş, İlkay katılımları ile yapılmıştır. Kendilerine özverili çalışmala-
rından dolayı ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Bakanlık yetkili temsilcisi olarak
Afyon Müzesi’nden Arkeolog Ahmet İlaslı katılmıştır. Kendisine çok teşekkür ederiz.

Bu yılki çalışmalarımıza değerli katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı, DÖSİM
Müdürlüğü’ne, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Çorum Valiliği’ne, A.Ü.D.T.C.
Fakültesi Dekanlığı’na, T.T.K. Başkanlığı’na, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlü-
ğü’ne ve ayrıca maddî ve manevî destek veren diğer kişi ve kurumlara teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. 

Çalışma alanımız üç yıldır incelemekte olduğumuz ve bir yıl önce ‘D binası” is-
mini verdiğimiz bir dinî yapının da açığa çıkarıldığı alandır. 

Bu alandaki çalışmalar, D binasının kuzeybatı köşesinden 50 m. kadar uzaklık-
ta ve ticarî bir yapı olan B binasının ise 120 m. kadar güneyindeki alanın incelenmesi-
dir.

Buradaki çalışmalarımız 2002 yılında, dar bir alanda ön çalışmalar olarak başla-
mıştı. Öncelikle buradaki çalışmaların en büyük handikapının önceleri tarla sahipleri ta-
rafından tarla düzeltilmesi maksadıyla iş makinaları kullanılarak yapılmış olan tarla yü-
zeyinin düzeltilmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sonucunda yüksek yerler traşlanmak-
ta ve dolayısıyla yüksek yerlerin altında bulunan ve bu yerlerin yükselti sebebi olan abi-
devî duvarlar traşlanmakta ya da sürüklenmekte ve bu enkaz düşük kodlu alanlara dol-
durularak şehir kodunu çok derinde ve karışık olarak yakalamamıza neden olmaktadır.
Gerek iki yıl önce başlayan ve D yapısının da üstünde bulunduğu bütün bu alanda bu
problem onlarca dönüm üzerinde hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Burada da
yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ve C binası adını verdiğimiz yapının
doğu ve güney yönlerinde bu tahribatı oldukça sert bir şekilde görmekteyiz. Düşük yer-
lerin toprakla doldurulması ve arazinin derinliklerinden gelen taşların temizlenmesi
maksadıyla hemen hemen ilk taş sırasına veya taşaltı düzeltme bloklarına kadar arazi
kazılmış ve buranın enkazı düşük kodlu alanlara taşınmıştır. Böylece bir parçası bu ya-

* Prof.Dr. Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hitotoloji Bölümü, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
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pıda olan bir kısım malzemenin diğer bir parçasının 150 m. ileride bir alanda çıkması
mümkün olabilmektedir. Bunun en güzel örneğini birazdan sizlere sunacağız. 

C binası adını verdiğimiz bu yapı üç bölüm halinde plânlanmış bir yapı ile bu ya-
pıya doğu bölümünden eklentili muhtemelen sundurmayla kapatılmış olacağını düşün-
düğümüz bir tören alanıdır.

Öncelikle ana yapıya baktığımız zaman burası bir giriş holü ile geçilen geniş bir
toplantı salonudur. Salonun kare ve geniş bir alanı kaplayabilmesi için çatı direklerle
tutturulmuştur. Alanın batı kenarına bitişik ancak ortada değil, biraz kuzeye yakın bölü-
münde bir kare seki görülmektedir. Her ne kadar bir seki görünümünde de olsa, salon
ve bu salonun hâkim noktasındaki duruşuyla bunu bir tanrı statüsünün ve  önüne de
hediyelerin konulduğu bir kaide olarak düşünebiliriz. Bu görüşümüzü tam olarak ispat
etmese de biraz önce bahsettiğimiz açık alandaki kaideler de bunu desteklemektedir.

Bilindiği üzere Hitit dinsel törenlerinde seyyar veya duran kaidelere getirilen tan-
rı statüleri ile bu dinsel törenler yapılmaktadır.

Bu salonda karşımıza çıkan bir diğer önemli hususta yapıda tam olarak bileme-
diğimiz bir nedenle sonradan yapılan ciddî anlamdaki onarımdır. Bu salonda ortada bu-
lunan üç adet oldukça geniş ahşap sütunların ya taşıyıcılık vasfının azalması ya da bi-
lemediğimiz bir sebepten binen yükün artması sonucunda, salonun görünüşündeki bo-
zulma göze alınarak tekrar taşıyıcı direkler ilâve edilmiştir. Bunun ötesinde taban ze-
mini tesviye edilmeden üstüne ikinci bir taban giydirilmiştir. Öyle ki tabanda 1x1 ölçü-
lerinde yaptığımız temizlik çalışmalarında düşüp kırılmış ve kırıldıkları yerde kalmış
olan kapların kaldırılmasına bile gerek duyulmaksızın üstüne bu yeni tabanın yerleşti-
rildiği görülmektedir. Bu hususu binanın birçok yerinde görmekteyiz. Bu onarım sırasın-
da doğu yönünden binaya giren ve ortada bir havuzla bir köşesinden temas eden ve
binanın orta mekânına doğru uzanan kanalın da bu yeni tabanın yapılması sırasında
kapatılmış olduğunu görüyoruz. Bu kanalın binanın orta yerinde mekânı bölmesinin ah-
şap bir döşeme ile engellendiği düşüncesindeyiz. Ne var ki belki de yapıdaki değişik-
liklerle beraber bu havuz ve kanalın kullanımı ile ilgili düşüncede de değişiklikler olmuş
ve belki de kullanım maksadı daha sembolik hâle getirilmiş olmalıdır. Ayrıca bu havuz-
cuklardan binamızın bilhassa güney kısmında dış yüzünde de karşılaştığımız örnekler
bulunmaktadır. Bunun için daha geniş alanlarda çalışma yaparak örnek miktarını artır-
mak zorunda olduğumuzu ve kıyas yoluyla bir sonuca ulaşmamız gerektiğine inanmak-
tayız. Bu mekânın batı yönündeki duvarda mevcut bir açıklık ile orta mekâna girilmek-
tedir. Burası uzun kenarı güney-kuzey yönünde olan bir dikdörtgen alandır. Ortasında
at nalı şeklinde bir kaide bulunmaktadır ve doğu duvarından direkli salondan buraya
geçilebilmektedir. Kanalın bir ucu buraya kadar gelmekte ve buradan dışarı çıkmakta-
dır. Sezonun bitmesi nedeniyle ne yazık ki bu alandaki çalışmalar tam olarak sonuçla-
namamıştır.  Bu alanda karşılaştığımız problem yine yan alanda olduğu gibi ve binanın
bütününü kapladığına inandığımız çok ciddî tadilâtlardır. Hemen hemen taban 50 cm.
kadar çok iyi sıkıştırılmış ve sertleştirilmiş bir dolguya sahiptir. Ancak, tavanı taşıyan
kuzey yönündeki üç adet ahşap olması gereken kolonun yerinde bırakılması maksa-
dıyla boşluk bırakılarak burasının doldurulmadığı anlaşılmaktadır. Bu direk dibi boşluk-
larının temizliği sırasında burada bulunan muhtemelen ritüel anlam taşıyan bir kısım
malzemedir. Bunların bazıları bu direk boşluğunda taban üzerinde bazıları da yine bu
mekân içindeki karışık toprak içinden gelmiştir. Bu durumda tadilâttan evvelki taban
üzerinde benzer malzemenin bulunabilmesi ihtimali dikkate alınarak daha sonra yapı-
lan tabanın ihtiyatla ve kontrollü olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Zira bulunan
malzemeler sizin de gördüğünüz gibi fevkalade unik, Hitit tarih ve sanatının anlaşılma-
sında dikkat çekici yeni malzemelerdir. Bir tanesi geçen yıl karışık topraktan gelen, üç
tanesi ise bu yıl direk diplerinden bulunan ve kalıp olarak yorumlayabileceğimiz malze-
me çok dikkat çekicidir. Hamuru fevkalade dikkatli bir şekilde hazırlanmış öyle ki taş
olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bunun özel olarak hazırlanmış, çok iyi hal-
ledilmiş ısıya dayanıklı bir hamur olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi pişirilmiştir. Ne var ki
bu iyi pişmenin binanın sonundaki yangın sırasında mı olduğu ya da dökümü sırasın-

244



da mı olduğunu karar vermek oldukça zordur. Figürlerin bir tanesi orta direk çukurun-
dan çıkmış olan dikdörtgen bir kalıptır. Kenarları pahlanmış olan önyüzü düzgün diğer
bütün yüzleri ise düzgün değildir. Önyüzde bir çerçeve içinde parmak uçları ileri doğru
uzatılmış ve kolları açık bir karışık varlık görülmektedir. Figür insan gövdeli pençeli
ayakları aslan yüzlü ve ilâhî olmasının kanıtı olan boynuzludur. Kollardaki bilezik ve pa-
zubentler ve giysisinin düğmeleri fevkalâde ince bir işçilikle yapılmıştır. 

Diğer kalıp aynı direk çukurunda karşımıza çıkmıştır. 3 cm. gibi ölçülerde hemen
hemen kare formundadır. İyi düzeltilmiş yüzün ortasında bulunan bir kartuş içinde hi-
yeroglif yazısı ile yazılmış ortada büyük kral işareti ‘LUGAL.GAL solunda Tuthaliya, sa-
ğında ise Ta-du-he-pa okunmaktadır. Çok iyi halledilmiş gözeneksiz hamuru pembeleş-
miş deve tüyü renklidir. Bugüne kadar, Ortaköy’de ele geçirilen, büyük krala ait tabar-
na mühürleri ve üzerinde ‘büyük kral’ yazılı objeler Şapinuva’nın bir başkent olduğunu
ispatlamaktaydı. Tabletler de Şapinuva’da bir kral ve kraliçenin, yani bir kral çiftinin bu-
rada olduğunun belgesi idiler. Ancak ne bu kralın ne de kraliçenin ismini yazan bir bel-
ge yoktu. Şapinuva ağız temizleme ritüellerinde Taşmişarri-Taduhepa kral çiftinin adı
geçmekteydi ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sonucu bu belgeler ve diğer ka-
nıtlarla Şapinuva’nın bu tabletlerini III.Tuthaliya’ya ve kraliçe Taduhepa’ya tarihlemiştik.
İşte bu belge bizim çalışmalarımızı desteklemekte ve Şapinuva’daki bu kral çiftinin Or-
ta Hitit Dönemi krallarından III.Tuthaliya ve Taduhepa çifti olduğunu ispatlamaktadır.    

Diğer bir örneğimiz yine buradan beyzi görünüşlü bir kalıptır. Burada figür bir
çerçeve içine alınmamıştır, arka yüzünde de parmakla tutulması için oyuk oluşturul-
muştur. Hayvan bacakları bükülü oturur durumda olup gerek vücut hatlarında gerekse
bezemelerinde çok ince bir işçilik görülmektedir.

Ayrıca yine bu bölgeden iki adet kanadın üzerinde yer aldığı bir başka kalıp ve
bir yıl önce bulunan bir kalıp bulunmaktadır. Burada bir diorit taş merasim baltasının
üst kısmı kırık hâlde bütün gövdesi ile sap delikli kalsit olması muhtemel diğer bir bal-
tanın ışınlı kısmı bulunmuştur. Geçen yıl size tamamen başka bir alandan, D yapısın-
da bina dışındaki alandan böyle bir taş baltanın ışınlı üst kısmını sunmuştuk.

Bu seneki bulduğumuz 4 adet parça bir araya getirilip birleştirildiğinde, 150 m.
uzaklıkta bulunan parçanın bu baltamızın parçası olduğu anlaşılmıştır. Bu kazı alanı-
mızdaki tahribatın en önemli göstergesidir. Bu alandaki diğer bir buluntumuz taş bir
disktir. Ortada bir yatak boşluğu ve bunun 4 yanında 4 küçük delik bulunmaktadır. Or-
ta boşluğun konik kısmında karşılıklı iki ayrı işaret görülmektedir. Ayrıca ok şeklindeki
bu işaretlerden bir tanesi küçük deliklerin birinin altında da görülmektedir.

Bu mekânın batısında buradan açılan bir kapı ile geniş bir mekân karşımıza çık-
maktadır. Muhtemelen bu mekân tamamen ahşap bir taban dokusuna sahipti. Ne var
ki zaman içerisinde bu doku tahribata uğramış ve inşaat sırasında oluşturulan ve ker-
piç duvarların içine birer ucuyla gömülen bu taban dokusu yenilenirken, kerpiç duvar-
lara zarar vermemek maksadıyla ortaya kırma taş bir taşıyıcı seki ile kenarlara ilâve
ahşabın üstüne basması için taş sekiler oluşturulmuştur.

Bu alanda yaptığımız çalışmalarda binanın bu kısmındaki toprak dolgusunun za-
yıflığı nedeniyle yapının temellerinin oldukça derine gittiği ve binanın bu kısmının ayrı-
ca bir yangın geçirip yeniden ayağa kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Binanın doğu bölü-
münde binayla yan yana, ama kendi başına duran hâliyle bir alan karşımıza çıkmakta-
dır. Biz bu alana ‘kaideli alan’ adını verdik. Burada düzgün bir taban oluşturulduğu ve
oldukça geniş alanın kuzey kenarı üzerinde üç adet kaidenin yerleştirildiğini görmekte-
yiz. Bunlardan en doğuda olanı oldukça tahribat görmüştür. Ortadaki daha açıkça gö-
rülmektedir. Ve her üçü de şiddetli bir yangın görmüştür. Açık bir alanda bu kadar şid-
detli bir yangın olsa olsa ahşap bir çatı örtüsünü akla getirmektedir. Ve bunun yanında
da kaideler üzerine konmuş ahşap malzemeler ısıyı artırmış olmalıdır. Bu yangın sıra-
sında üzerlerinde ne gibi ahşap malzemeyi taşıyorlardı, sorusunu da akla getirmekte-
dirler. Biz bu alanı ritüel maksatla kullanılan ve yandaki direkli salonla direkt temas için-
de olan bir tören alanı olarak düşünüyoruz. Ayrıca C binasında her ne kadar Hitit klâ-
sik dinî yapı formuna uymasa da, böyle bir dini yapı olarak  yorumlanmasını düşün-
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mekteyiz.Bunda Ortaköy’ün kendine özgü ve Ortaköy mimarlarının pragmatist yaratı-
cılığını da dikkate almak gerekmektedir.

Diğer bir çalışma alanımız bu sözü edilen C yapısının hemen yanında, batısın-
da ve C yapısının güneybatı köşesinden 2 m. kadar uzaklıkta kuzeybatı ve güneydo-
ğu istikametinde uzanan sur duvarı çalışmalarıdır.

Bu seneki çalışmalarımızda söz konusu bu duvarın bir kulesi ile bu kulenin ku-
zeyinde ve güneyinde yer alan beden parçaları açığa çıkarılmıştır. Arazi düzeltilmesin-
den kurtarılabilen bölümlerde duvarın kerpiç dokusu görülebilmektedir.

Duvarımız, temelleri kırma taş olup her iki yüzde yer alan 110 cm. genişliğinde-
ki temellerin içinde sandık tipi duvardır. Dıştan dışa ölçüleri ile A binası temenos duva-
rına ve Boğazköy örneklerine benzemektedir. A binası kuzey temenos örneğinde oldu-
ğu gibi, bu duvarımızda da sandıkların içi depo veya genel maksat çerçevesinde kul-
lanılmış görülmektedir. Ayrıca kulenin de içinin boş olmadığı ve depo gibi kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Bu sur duvarının Ortaköy mimarî buluntularına getirdiği yenilik tama-
men ihtiyaca göre şekillenmiş, dolayısıyla düzenli aralıklarla yerleştirilmemiş olduğu
görülen ve arka taraftaki alanlardaki yağmur suyunun boşaltılmasında kullanılan kanal-
lardır. Ortaköy avlularında genel olarak özel hazırlanmış bir taş altyapı üzerine serilmiş,
gerek geçirgenliği gerekse sağlamlığı kontrol altında olan bir taban toprağı serilidir. Bu-
nu gerek Ağılönü gerekse Tepelerarası kazılarındaki bütün alanlarda tespit etmiş bu-
lunmaktayız. Dolayısıyla düzgün meyillerle oluşturulan bu meydan ve alanlardaki su-
yun binanın temellerine zarar vermeden bölgeden uzaklaştırılabilmesi maksadıyla bu
tip kanal sistemli duvarların içerisinden geçirilerek kullanıldığı görülmektedir. Genellik-
le kanalların içe gelen kısımları geniş, dışa gelen kısımları ise oldukça dar ve küçüktür
ve böylece istediği zaman bu delikleri kapatarak bir kısım hayvanların duvarı aşıp gir-
mesinin engellenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu bölgede ve A binasının kuzeyinde yapılan çalışmalarla idarî, ticarî, dinî ve he-
nüz açığa çıkmamış olan monümental yapıların yer aldığı Şapinuva şehrinin bu bölge-
sinin güçlü bir iç surla çevrelendiği anlaşılmaktadır. Daha sonra bu çalışmaların ilerle-
mesi ile şehrin bu bölgesinin etrafını çevreleyen koruma duvarlarının, giriş kapılarının
muhtemel giriş rampalarının, bu rampalara gelen yolların şehir plânının üzerindeki yer-
leri tespit edilecektir.

Görüldüğü gibi, Şapinuva Hitit kenti Anadolu’nun ikinci binyıl dünyasında, bu
dünya ile bütünü ile benzerlik gösteren pek çok öğe yanında kendine mahsus bir tav-
rını bütünü ile her alanda gösteren bir merkezdir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda
hem titiz bir çalışma yürütmek ve bilim dünyasına neticeleri sunmak hem de bugün için
eldeki teknik imkânların koruma prensiplerine en uygunları seçilerek koruma alanında-
ki titizliğimiz, duyarlılığımızla çalışmalar yürütülmüştür. Bu yıl ortaya çıkarılan sur duva-
rının açığa çıkarılan bölümü de aynı şekilde taşınabilir hafif çelik konstrüksiyon çatı al-
tına alınmıştır.    

Tabletler: Bu yılki çalışmalarda ele geçirilen tabletlerin çoğu dinî metinlerdir. Hur-
rice metinler de ele geçirilmiştir.
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Resim 2: Sandık içi

Resim 1: Kule ve sur



248

Resim 3: Podyumlu alan (C binası)

Resim 4: Direkli salon, doğu mekân (C binası)
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Resim: 6

Resim: 5
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Resim: 7
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2003 YILI SİVAS / HAYRANLI - HALİMİNHANI KAZISI

Musa TÖRNÜK*
Erksin GÜLEÇ

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 tespit edilen yüzlerce fosil lokalitesin-
den biri olan Sivas İli merkez Hayranlı-Haliminhanı Üst Miyosen çökellerindeki kazıla-
rımız 06-16 Ağustos 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

1993 yılında saptanan lokalitedeki kazı, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Mü-
zesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Musa Törnük’ün başkanlığı ve Prof.Dr. Erksin Güleç’in
bilimsel danışmanlığında sürdürülmektedir. Kazıda Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Antro-
poloji Bölümü’nden Yard.Doç.Dr. İsmail Özer, Yard.Doç.Dr. Mehmet Sağır, Araştırma
Görevlileri Cesur Pehlevan, Timur Gültekin, Cem Erkman ve Nevin Şimşek ile Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi’nden Yard.Doç.Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu da görev almıştır.

Kazı çalışmalarının yapıldığı istifler Sivas-Ankara karayolu üzerindeki Hayranlı
yol ayrımının doğusunda bulunan ve Vallesiyen-Turoliyen yaş ile tarihlendirilen olduk-
ça geniş bir alanı kapsayan tepelerde yer almaktadır (Resim: 1). Bu alandaki istifler bir-
birleriyle yanal devamlılık gösteren ve kırmızı çamurtaşı/ marn ve çakıltaşı-kumtaşı çö-
kellerinden oluşmaktadır. Oldukça zengin karasal omurgalı fosilleri genel olarak kırmı-
zı çamurtaşı ve yeşil kireçtaşı çökelleri içerisinde ele geçirilmişlerdir. Depozitler içeri-
sindeki fosillerin korunma durumu ve pozisyonları bizlere taşınmanın fazla olmadığını
ve çok ince kum ve kil taneli gerecin çökelmesi sonucunda yerli yerinde gömüldükleri-
ni ortaya koymaktadır.

2003 yılı kazı çalışmaları Hayranlı yolunun doğusunda yer alan ve lokalite 19
olarak isimlendirilen alanda gerçekleştirilmiştir. Bu lokalitede grid sisteminin oturtulma-
sından sonra, öncelikle yağmur ve kar sularının açığa çıkardığı yüzey buluntuları top-
lanmış ve açılan 2x2 m.lik 7 açmada kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 2). Kazı-
lar süresince bol miktarda Equidae (Atgiller) (Resim: 3) kalıntıları ve Bovidae (Öküzgil-
ler) (Resim: 4), Suidae (Domuzgiller) (Resim: 5), Rhinocerotidae (Gergedangiller) gibi
karasal hayvanlara ait üst ve alt çene, kafatası parçaları, dişler ve uzun kemiklerden
oluşan fosiller ele geçirilmiştir. Buluntular üzerindeki temizlik, onarım ve determinasyon
çalışmaları A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, Enver Y. Bostancı ve Refakat Çiner La-
boratuvarında sürdürülmektedir. 

Kazı yapılan fosilli tabakanın yayılım alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla ay-
nı çökellerde geçtiğimiz yıl başlatılan yüzey araştırmalarında saptanan toplam fosil lo-
kalitesi 45’e ulaşmıştır. Bu alanlarda yapılan çalışmalarda da yine bol miktarda Equ-
idae (Atgiller), Bovidae (Öküzgiller), Suidae (Domuzgiller) ve Proboscidea (Hortumlu-

* Musa TÖRNÜK, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü, Ordu Evi Karşısı, Sivas/TÜRKİYE.
Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Kampus, Van/TÜRKİYE.

251



giller)’lere ait kalıntılar ele geçirilmiştir. Böylece Hayranlı-Haliminhanı istiflerinin fosil
potansiyeli açısından oldukça zengin Üst Miyosen çökellerine sahip olduğu tespit edil-
miştir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan çalışmalar önümüzdeki yıllarda genişletilerek
sürdürülecektir.
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İZNİK ÇİNİ  FIRINLARI KAZISI 2003 YILI ÇALIŞMALARI

Ara ALTUN*
V.Belgin DEM‹RSAR ARLI

İznik çini fırınları kazısının 2003 yılı çalışmalarına İstanbul Üniversitesi ağırlıklı
bir ekiple 06.08.2003 tarihinde başlanmış, 29.08.2003 tarihinde buluntuların müzeye
teslimi ile son verilmiştir. Çalışmalar Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Ece Işık’ın katılımıyla BHD kodlu kamulaştırılmış kazı
alanında sürdürülmüştür.

Başkan Yardımcılığını Yrd.Doç.Dr. V.Belgin Demirsar Arlı’nın yürüttüğü İznik çi-
ni fırınları kazısı 2003 yılı çalışmalarında her yıl olduğu gibi bu yıl da Hakan Arlı, alan
sorumluluğunu ve fotoğraf çekim işlerini sürdürmüş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğ-
lu malî işlerin sorumluluğunu yüklenmiştir. Trakya Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hüse-
yin Akıllı alan restorasyonunu yürütmüştür.

2003 yılı çalışmaları, kent merkezindeki BHD kodlu kazı alanımızda G11 ve H10
plân karelerinde yoğun olmak üzere, F10, F11, G10, H9, H11 plân karelerinde zemin
kotu düşürme ve zemin temizliği şeklinde yürütülmüştür.

Önceki kazı dönemlerinde F10 plân karesinden başlayarak D9 plân karesine
belli bir eğimle ilerleyen su yolunun 2001 yılı çalışmalarında F10 ve G10 plân karele-
rindeki durumu aydınlığa kavuşturulmuştu. Bu yılki çalışmalar sırasında, önceden plân-
landığı gibi güney-kuzey doğrultusunda bulunan su yolunun H10 plân karesindeki du-
rumunu açıklığa kavuşturmak üzere öncelikle, 2002 kazı sezonunda zaman yetersizli-
ği nedeniyle tamamlanamayan güneydoğu çeyreği çalışılmıştır. Bu bölümde 1983 yı-
lında BHD güney açması koduyla sondajı yapılan yerin hem kesitten hem de ortaya çı-
kan çağdaş buluntular açısından burası olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. BHD gü-
ney sondajının bu yıl -115 kotuna kadar moloz atma çalışması yapılan H11 plân kare-
sinin güneydoğu çeyreğinde devam ettiği saptanmıştır. 2004 yılı çalışmalarında bu
sondajın tamamen ortaya çıkarılıp temizlenmesi plânlanmıştır. Daha önceki kazı çalış-
maları sırasında bulunarak yıllar içinde peyderpey takibi yapılan güney-kuzey doğrul-
tusundaki su yolunun H11 plân karesinin bu yılki çalışmaları tamamlandığında bu plân
karenin güneydoğusunda tahribat olduğu ve devamı konusunda I 11 plân karesindeki
çalışmaların tamamlanması gerektiği tespit edilmiştir. 2003 yılı çalışmaları sonucunda
en son yaklaşık -280 kotunda tespit edilen su yolu D8 ve E9 plân karelerinde -310/-320
kotunda devam etmektedir. Bu da su yolunun eğiminin güney-kuzey yönünde ve gü-
neyden başlayarak kuzeybatıya doğru yani hamam (göl) yönünde devam ettiğini gös-
termektedir.

Diğer yandan G11 plân karesinde de öncelikle H10 plân karesindeki gibi yine ay-
nı şekilde geçen sezondan bırakılmış olan güneydoğu çeyreğinin kazı çalışmaları H10

* Prof. Dr. Ara ALTUN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli, İstanbul/ TÜRKİYE
Yrd.Doç.Dr. V.Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli,
İstanbul/ TÜRKİYE.
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plân karesiyle eş zamanlı olarak başlatılmış, 2002 yılında plân karenin kuzeybatı bölü-
münde ortaya çıkan killi kütlenin bu bölümde devam etmediği tespit edilmiştir. Bu bö-
lüm -305 kotuna kadar kazılmış ve bu kotta tespit edilen killi tabakayla birlikte gelecek
sezon H11 plân karesinde yapılacak çalışmalarla bir arada devam etmesi kararlaştırıl-
mıştır. Bu plân karede de çalışmalar bu yıl için zemin düzeltme ve düzenleme çalışma-
ları yapılarak tamamlanmıştır.

F10, F11, G10, H9 plân karelerinde ise mevcut inilmiş kotta zemin yoklaması ve
temizliği yapılarak bağlantılar kontrol edilmiş, kış şartlarında tahribata uğrayan bölüm-
ler sağlamlaştırılmıştır. 

Her yıl olduğu gibi bu yılki çalışmaların bir bölümünü de konservasyon ve resto-
rasyon çalışmaları oluşturmuştur. BHD kazı alanında Restoratör Yrd.Doç.Dr. Hüseyin
Akıllı’nın restorasyona yönelik çalışmalarında C9/10 ve C/D12,13 plân karelerindeki
sundurma altına alınmış ve konsolidasyonu yapılmış fırın ateşhanelerinin yıllık periodik
bakımları ve onarımları yapılmıştır. C9 ve C10 ateşhane ağızlarındaki yıpranmış kısım-
lar  Paraloid 44 ve selülozik tiner eriyiği ile takviye edilmiştir. C13 plân karesindeki sin-
terleşmiş kuzey ve doğu duvarları bulunan ateşhane zemininde iki sıra tuğla döşeme
de bu yıl sertleştirilip batı ve güney duvarlarının temel izleri belirgin hâle getirilerek ve
çevre düzeni kendi özgün malzemesiyle tamamlanarak konsolidasyonu sağlanmıştır.
D12 plân karesinde C/D12 plân karelerinin sınırında yer alan kuru duvar kalıntısının
sağlamlaştırılması yapılmıştır.

Kazı alanında kurulan yıkama istasyonunda ilk temizlikleri ve ön değerlendirme-
leri yapıldıktan sonra etiketli torbalarla kazı kampına götürülen buluntuların kazı kam-
pında ayrıntılı tasnif ve değerlendirmeleri yapılmış, daha sonra desen ve teknik açıdan
ilginç örneklerin envanter fişleri hazırlanmıştır. 

3’ü envanterli 77 envanterli etütlük buluntunun çizimleri ve fişleri hazırlanarak
değerlendirme çalışmaları yapılmış, 103 torba etütlük buluntu tasnif edilmiştir. Tümü
tasnifli, etiketli torbalarda ve İÇFK damgalı sandıklarda listeleriyle birlikte tutanak ekin-
de İznik Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olup kazı kampı olarak kullanılan Merkez
Kılıçarslan İlköğretim Okulu’nda hiçbir kazı buluntusu kalmamıştır. Geçen yıllarda oldu-
ğu gibi, tasnif ve temizlikleri yapılarak ayrılmış olan 9 büyük, 2 orta, 1 küçük torba sır-
sız kırmızı hamurlu ham seramik kırığı ve fırın cürufu in situ teşhirleri amacıyla alanda-
ki yerlerine nakledilmiştir. 

Etütlük envanterli buluntuların genelini, bu sezon ağırlıklı olarak çalışılan G11 ve
H10 plân karelerine ait buluntular oluşturmakta (toplam 60 adet), geri kalanını ise ka-
zının sonlarına doğru önümüzdeki sezona hazırlık olması amacıyla moloz tabakası kal-
dırılan H11 plân karesi buluntuları ile alanın temizlik ve düzenleme çalışmaları sırasın-
da bulunan yüzey buluntuları oluşturmaktadır. 

2003 kazı sezonu sonunda envanterli eserler ve etütlük envanterli buluntuların
dışında tamamı tasnifli 89 küçük, 11 orta, 3 büyük, toplam 103 torba etütlük buluntu da
etiketli sandıklarla İznik Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Müzeye teslim edilen envanterli eser, etütlük envanterli ve etütlük buluntuların
plân karelere göre dağılımları:

‹ZN/03 BHD C13: 2003 kazı sezonunda C13 plân karesinde yapılan konsolidas-
yon çalışmaları sırasında ele geçirilen buluntuların hepsi etütlük niteliktedir. 

‹ZN/03 BHD G11: 2003 kazı sezonunda etütlük envanterli buluntu sayısının en
fazla olduğu plân kare G11 olmuştur. Toplam etütlük envanterli buluntu sayısı 34’tür.
G11 plân karesinin ilgi çeken etütlük envanterli buluntularından biri İZN/03 BHD G11
PT4 envanter numaralı kırmızı hamurlu, sırlanmamış altıgen çinidir. İZN/03 BHD G11
TR1 envanter numaralı tek renk sırlı dip ve ağız formu veren parçanın dip kısmının ka-
yık tabak şeklinde oluşu alışılan formların dışında bir örneğe işaret eder. İZN/03 BHD
G11 Mb3 envanter numaralı dışında hayvan tasviri bulunan dip parçası 1984 kazı se-
zonunda bulunan hayvan tasvirli parçaya benzerliği ile dikkat çeker. Ayrıca 2001 kazı
sezonunda yeşil sırlı örneğine rastlanan kenarları pahlanmış küp şeklindeki süsleme
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parçasının bu sezon ‘Rodos İşi’ olarak tanınan teknikte benzer bir örneğine rastlanmış-
tır(İZN/03 BHD G11 R1). 

2003 kazı sezonunun envanterli 3 parçası da G11 plân karesine aittir. Envanter-
li eserlerden İZN/03 BHD G11 Mt1 envanter numaralı eser pirinç döküm bir madenî bu-
luntudur. Alçı ile tümlemesi yapılan tek eser olan İZN/03 BHD G11 TR5 envanter nu-
maralı kırmızı hamurlu, dışı sırsız içi yeşil sırlı çift kulplu kap bu sezonun diğer envan-
terli eseridir. Envanterli eser olarak ayrılan son eser ise İZN/03 BHD G11 M1 envanter
numaralı birleşebilen 17 ve birleşmeyen 1 parçadan(=18) oluşan bir kâsenin 2/3’ üdür.
Milet İşi olarak tanınan teknikteki bu kâse serbest boyama ve sgraffito tekniği ile dekor-
lanmış ve sırlanmıştır. Bu kâse aynı plân kareden çıkan İZN/03 BHD G11 M3 envanter
numaralı parça ile teknik ve desen açısından benzerlik göstermektedir. 

‹ZN/03 BHD H10: 2003 kazı sezonunda H10 plân karesine ait toplam etütlük en-
vanterli buluntu sayısı 26’dır. H10 plân karesinin ilgi çeken etütlük envanterli buluntu-
larından biri olan İZN/03 BHD H10 Sg3 envanter numaralı, çapraz çizgiler arasındaki
yuvarlaklarla dolgulanmış sırlı sgraffito kenar parçası İZN/02 BHD H10 Sg3 envanter
numaralı buluntunun birleşmeyen bir parçasıdır. Aynı şekilde İZN/03 BHD H10 Mb4 en-
vanter numaralı, üzerinde Osmanlıca yazı bulunan gövde parçası da İZN/02 BHD H10
Mb2 envanter numaralı buluntunun devamı niteliğinde olup birbirleriyle birleşmemekte-
dir. H10 plân karesinin mavi-beyaz teknikli buluntuları arasında yukarıda söz edilen ya-
zılı parçadan başka, genellikle ‘Rodos İşi’ olarak tanınan teknikte örneklerine rastlanı-
lan balık pulu desenli küçük gövde parçası ilgi çekicidir. Dik formlu bir kabın gövde kıs-
mına ait olan parça beyaz zemin üzerine farklı tonlarda mavi renkle oluşturulmuştur. Yi-
ne aynı plân kareden, aynı teknikle yapılmış küçük bir gövde parçası üzerinde de mer-
mer taklidi bezeme dikkat çekmektedir.

‹ZN/03 BHD H11: 2003 kazı sezonunda H11 plân karesine ait toplam etütlük en-
vanterli buluntu sayısı 9’dur. İZN/03 BHD H11 PT6 envanter numaralı sırlanmamış tuğ-
la parçasının önemi üzerinde duvara monte edilmek amacıyla açılmış çivi deliği bulun-
masıdır. İZN/03 BHD BHD H11 TR1 envanter numaralı koç figürini parçası bu plân ka-
renin ilginç bir başka buluntusudur.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2003 kazı sezonunda seramik buluntuların yanı sıra
cam ve madenî buluntular da değerlendirilmiş ve müzeye teslim edilmiştir. Küçük ölçü-
deki cam-taş mozaik ve madenî buluntular kazı alanında zarflanarak kazı kampına ge-
tirilmiş temizlik ve değerlendirme işlemlerinden sonra, etütlük nitelikteki cam-taş moza-
ik, sikke ve madenî buluntular 2 küçük torba halinde müzeye teslim edilmiştir. G11 plân
karesinde etütlük nitelikte 4 adet taş mozaik parçası , 1 adet cam mozaik parçası ve
Roma İmparatorluk Dönemine ait 2 adet bronz sikke bulunmuştur. H11 plân karesin-
den ise Osmanlı dönemine ait 1 adet bakır sikke ele geçirilmiştir. İznik kazılarında hiç-
bir zaman stratigrafiye yardımcı olmayan sikke buluntularından bu sezona ait son ör-
nek bir yüzey buluntusudur. Roma Dönemine tarihlenebilen bronz sikkenin M.Ö. 379-
395 yıllarına ait olduğu kesin olmamakla birlikte söylenebilir. Bu örnek de yine diğerle-
ri gibi etütlük nitelikte, çok yıpranmış bir sikkedir. 

Kazı kampında çalışılan bu parçalardan sonra, fişler ve fotoğraflar ile düzenli
olarak hazırlanan tanımlar ve obje çizimleri üzerindeki çalışmalar yıl boyunca devam
etmekte, fakat yeni sezonda bu çalışmalar değerlendirilme durumuna geldiğinde, İznik
Müzesi’nin depo ve eleman sıkıntısı nedeniyle tatmin edici sonuçlar alınamamaktadır.
Bu nedenle müze deposunun ve özellikle etütlük deposunun acil olarak ıslahı ve ge-
nişletilmesi gerekmektedir. İznik Müzesi batısındaki bir sıra evin kamulaştırılması bit-
miş ve tahliyeleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, proje ve yatırım plânı aşamaları ne-
deniyle beklenmektedir. Müze depo ve personel sorununun ivedilikle çözümlenebilme-
si yanında diğer sondaj alanlarında da çalışmalarımızın sürdürülebilmesi için, önceki
kamulaştırma taleplerimiz de devam etmektedir. Marmara Bölgesi’nde kültür mirası ba-
kımından önemi vurgulanan İznik’te müzenin personel sıkıntısının giderilmesi bilimsel
değerlendirmeler ve koruma açısından önceliğini sürdürmektedir.
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Çizim 2: İznik çini fırınları kazısı, BHD kazı alanı 2003 yılı plânı (Tanman, Sipahioğlu, Arlı,
Parlak)
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Çizim 3: İznik çini fırınları kazısı, G-10, G-11, H-10, H-11 plân (M. B. Tanman)

Çizim 4: İznik çini fırınları kazısı, BHD kazı alanı H-11 plân karesi batı elevasyonu
(M. B. Tanman)
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Resim 1: İznik çini fırınları kazısı, BHD alanı genel görünümü (kuzeybatıdan) (H. Arlı)

Resim 2: İznik çini fırınları kazısı, BHD alanı G-10, G-11, H-10, H-11 plân kareleri  (ku-
zeybatıdan) (H. Arlı)
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Resim 3: İznik çini fırınları kazısı, BHD alanı G-10 plân karesi (batıdan) (H. Arlı)

Resim 4: İznik çini fırınları kazısı, BHD alanı C-13 plân karesindeki fırın ateşhanesi-
nin konsolidasyon sonrası genel görünümü (H. Arlı)
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Resim 5: İZN/03 BHD G-11 Mt 1 Numaralı
envanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 6: İZN/03 BHD G-11 TR5 Numaralı
envanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 7: İZN/03 BHD G-11 M1 Numaralı en-
vanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 8: İZN/03 BHD G-11 PT4 Envanter
Numaralı kırmızı hamurlu sırlan-
mamış altıgen tuğla (H. Adıgüzel)



264

Resim 9: İZN/03 BHD G-11
plân karesinde
ele geçirilen, Mi-
let işi olarak tanı-
nan teknikten
çeşitli fragman-
lar (H. Adıgüzel)

Resim 10: İZN/03 BHD G-11 R1 envan-
ter numaralı kenarları pah-
lanmış küp şeklinde süsle-
me parçası (H. Adıgüzel)

Resim 11: İZN/03 BHD H10
plân karesinde
ele geçirilen Bi-
zans Dönemine
tarihlenen ssggrraaffffii--
ttoo  tekniğinde
fragmanlar. Alt sı-
ra ortadaki İZN/03
BHD H10 Sg3 nu-
maralı parça
İZN/02 BHD H10
Sg3 envanter nu-
maralı parçayla
aynı kabın birleş-
meyen parçaları-
dır (H. Adıgüzel)



GORDION, 2003

G. Kenneth SAMS*

For the archaeological activities that we were privileged to conduct at Gordion in
2003, I would like to extend warm thanks to the General Directorate for Cultural Pro-
perties and Museums, especially Mr. Nadir Avcı, Mr. Melih Ayaz, and Ms. Nurhan Ül-
gen. We are also most grateful for the support and good cooperation received from the
Museum of Anatolian Civilizations, particularly its Acting Director, Mr. Hikmet Denizli,
and Assistant Director, Ms. Emel Yurttagül.

Two major reasons for the success of last season were our fine and exemplary
representatives of the Ministry of Culture and Tourism. Mr. Baykal Aydınbek oversaw
architectural conservation at the site, while Mr. Mustafa Metin was in charge of work
and research conducted at the local Gordion Museum. We are grateful to these two in-
dividuals for their outstanding level of assistance and cooperation.

As in past years, all activities were carried out under the auspices of the Univer-
sity of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (Jeremy Sabloff, Direc-
tor), with the continuing cooperation of the University of North Carolina at Chapel Hill,
the College of William and Mary, and Santa Clara University. Principal funding came
from the University of Pennsylvania Museum, the Institute for Aegean Prehistory, and
the Samuel H. Kress Foundation.

The 2003 season began on June 19 and ended on August 12. The principal ac-
tivities were: I. architectural conservation. II. research on previously-found monuments
and materials. III. object conservation. Excavation did not take place in 2003.

I. Architectural Conservation
As in past years since 1998, Mr. Mark Goodman directed all aspects of architec-

tural conservation in 2003. He was ably assisted by METU Masters graduate in archi-
tecture Ms. Deniz İskender, and by METU Masters students in architecture, Ms. Banu
Bedel and Ms. Esra Bayar. He also had the benefit of an experienced working team,
consisting of three masons and five local workers.

Our principal activity at the main settlement mound continued to be the consoli-
dation of the monumental Early Phrygian Citadel Gateway, found preserved in the
1950s to a height of 10 meters (Figs. 1-3). Mr. Goodman and his team continued from
2002 their solidification of the south side of the monument, where shifting of the stone-
rubble core had caused an ominous bulge in the north face of the structure. The proce-
dure involves injecting a grout of hydraulic lime, sand, brick-dust, and water into the
rubble core. The injection is carried out by means of a specially-designed, 70 liter con-
tainer that is hoisted to a level sufficient to allow the gravitational release of the grouting
mixture through a hose (Fig. 4). At its lower end, the hose is attached to PVC pipes in-

* Prof. Dr. G. Kenneth SAMS, Department of Classics, CB #3145, 212 Murphey Hall, University of North Carolina at
Chapel Hill, Chapel Hill, NC  27599-3145 USA.
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serted into the wall (Figs. 5-6). In the 2003 season, approximately 51 cubic meters of
grout were injected into the monument, extending to a height of roughly one third the to-
tal height of the structure. Mr. Goodman estimates that the complete solidification pro-
ject will need three or four more years of seasonal work. After completion, the metal
scaffolding erected in the ramped approach-way of the monument can be removed.

In the course of the grouting, we encountered an archaeological "surprise" on
the exterior, eastern face of the monument. At the level of the top course of the upper-
most ledge of the structure, we found the butt ends of a series of wooden logs exten-
ding into the rubble core of the monument (Figs. 7-8). Placed about a meter apart, the
logs are between 20 and 30 cm. in diameter. Their lengths could not be determined,
but the considerable thickness suggests massive logs that were set into the rubble
when the construction of the gateway had reached this level. Perhaps they were set
there with the idea of serving as structural ties between the face and the core of the
monument. The excavators in the 1950s had not discovered the logs because the arc-
haeological recovery of the monument did not necessitate the deep cleaning that ne-
eds to be carried out prior to grouting. Professor Peter Kuniholm, Cornell University,
was able, with no little difficulty, to get samples of one log, identified as juniper. Unfor-
tunately, the bark that would have given the felling date for the tree was not preserved.
The outermost extant growth-ring, however, yielded a dendrochronological date of 862
B.C. The date is consonant with the new chronology for the Early Phrygian citadel,
wherein the monumental buildings were destroyed by fire in the decades around 800
B.C. The Citadel Gateway itself may have been erected around the middle of the ninth
century B.C., although it is impossible to know how many growth-rings were trimmed
away from the log before it was placed in the structure.

II. Research
The following research projects and investigations of materials were undertaken

during the 2003 season:
Professor Andrea Berlin: Hellenistic pottery
Mr. Jeremiah Dandoy:  analysis of animal bones
Dr. Gareth Darbyshire:  iron objects
Professor Keith DeVries:  imported Greek pottery before Hellenistic times
Ms. Gülsen Dikbaş:  Hellenistic and Roman-period pottery
Professor Andrew Goldman:  Roman-period pottery and other finds
Dr. Ayşe Gürsan-Salzmann, ethno-archaeological research in Yassıhöyük village
Mr. Ömür Harmanşah:  Phrygian architecture
Dr. Robert Henrickson:  ceramic studies
Professor Janet Jones:  glass objects
Professors Lisa Kealhofer and Peter Grave:  ceramic trace-analysis
Dr. Mark Lawall:  Greek transport amphoras
Ms. Deniz San and Mr. Murat Türkteki:  Early Bronze Age pottery
Dr. Maya Vassileva:  bronze objects

III. Object Conservation
The program of object conservation in 2003 was overseen by Ms. Julie Unruh,

with long-distance consultation coming from Ms. Cricket Harbeck, the Director of Ob-
ject Conservation for Gordion. In the absence of excavation, Ms. Unruh was able to de-
vote all her time to the Gordion collection of inventoried materials housed at the Gor-
dion Museum. Routine activities included desalinization and reassembly of pottery, and
the monitoring of metal and other objects. Ms. Unruh continued her research on cera-
mic salinization and also began a new program of research on the imprints of textiles
(pseudomorphs) found on bronze and iron objects.
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Fig. 1: Plan of Early Phrygian citadel, with Citadel Gateway at lower right

Fig. 2: Citadel Gateway from east, before erection of temporary scaffolding
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Fig. 3: Citadel Gateway from east, with
scaffolding

Fig. 4: Citadel Gateway from east, hoisting
of grouting container
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Fig. 5: Citadel Gateway (south side, north face) insertion of PVC pipes into wall

Fig. 6: Citadel Gateway (south side, east face, from southeast), PVC pipes set in
place below uppermost ledge
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Fig. 7: Citadel Gateway (south side, east face, from southeast), one block of ledge
temporarily removed for access to structural timber

Fig. 8: Citadel Gateway (south side, east face), butt end of structural timber



2003 YILI HÜSEYİNDEDE-FATMAÖREN KAZISI

Tunç S‹PAH‹*

1997 yılında Çorum Müzesi ile birlikte başlanan Hüseyindede kazılarının günü-
müze kadar süren çalışmalarında bir Hitit tapınağı mevcut kalıntıları ile ortaya çıkarıl-
mıştır1. Tapınağın depo odasında saklandığı anlaşılan 2 adet kabartmalı vazo ile diğer
seramiklere ait bazı parçalar, götürüldükleri yerlerden toplanmış, bunlar kazılar sırasın-
da in situ bulunan parçalarla bir araya getirilmiştir. Restorasyonları tamamlanan sera-
miklerin tümü, Çorum Müzesi’nin Hüseyindede vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Günü-
müze kadar sürdürülen kazılar mimarî ağırlıklı yapılmış, erozyon ve tarımsal tahribat
nedeniyle tek sıra kalan temel taşları titizlikle belirlenerek belgelenmiştir. Zamanında
gördüğü yangın ile hırpalanan ve doğal şartların etkisi ile dağılarak eriyen taşların top-
rakta bıraktığı izlerden duvarlar takip edilebilmiştir. Kısıtlı imkânlarla, neredeyse santim
santim ilerlenerek 8 yıllık bir çalışma sonucunda toplam VI yapı kompleksinin plânı or-
taya çıkarılabilmiştir (Çizim: 2, Harita: 2). 

Çevresindeki tuzlu kurak arazi yapısı nedeniyle bir su kaynağının bulunmaması,
çevrede seyrek olarak görülen cılız derelerin tuzlu suları, Hüseyindede’de bir yerleşim
için olumsuz etkenlerdir2 (Resim:1, 2, 3). Böyle bir bölgedeki tapınağın deposunda Es-
ki Hitit tasvir sanatı ve dönemin kült törenleri için değerli iki kabartmalı vazonun yer al-
ması (son parçalarla vazo sayısının dörtten fazla olduğu anlaşılmaktadır) dikkat çeker.
Ancak, gerek tapınak gerekse çevresindeki destek kompleksleri Hitit İmparatorluk Dö-
neminin gösterişli, büyük taş bloklu, düzgün plânlı yapılarından oldukça farklıdır. Hüse-
yindede’nin binaları daha önceki dönemlerden de tanıdığımız mütevazı Anadolu ev tar-
zında yapılmışlardır. Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Kültepe Karum yapıları söz
konusu mimarî anlayışın geçmişi için bilgi vermektedir3.

Hüseyindede’de 2003 yılı kazı mevsiminde (Resim: 1) IV F ana plân karenin 1a,
2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 6c, 6d ve 6f alt plân karelerinde kazı, temizlik ve düzenleme ça-
lışmalarına devam edilmiş (Çizim: 1, Resim: 3), ağırlıklı olarak geçen yıl bir kısmı orta-
ya çıkarılan VI No.lu kompleksin batıya doğru devamının aranması ve bunun güneyin-
deki V No.lu yapıya ait bir başka duvarın olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır4.

* Doç.Dr.Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana-
bilim Dalı, Sıhhıye-Ankara/TÜRKİYE.

1 Hüseyindede kazıları 1997 yılından itibaren Çorum Müzesi Müdürü İsmet Ediz’in başkanlığı altında  aynı müzeden
Banu Çilingir, Önder İpek ve bilim heyetimizin katılımı ile yürütülmüştür. İsmet Ediz’e ve onun şahsında müze peso-
neline tüm destekleri için teşekkür ederim.  Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Hüseyin Mert kazımızda yer
almıştır.  2003 yılında kazımıza maddî destek Çorum Valiliği tarafından sağlanmıştır. Çorum Valisi Sayın Erhan
Tanju’ya  maddî ve manevî desteği için kazı ekibim adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, her yıl olduğu gibi,
bu yıl da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteği  kazılarımızın sürdürülmesi için katkı sağlamıştır. 

2 Hüseyindede’nin M.Ö.1650’li yıllardaki ekolojik durumu hakkında şimdilik bilgi sahibi değiliz. Bu konu ile ilgili olarak
çalışmalar sürdürülmektedir.

3 Tahsin Özgüç, Kültepe-Kanifl II, Eski Yak›ndo¤u’nun Ticaret Merkezinde Yeni Araflt›rmalar, TTKY V/41, Ankara 1986.
4 T.Sipahi, "2002 Yılı Hüseyindede Kazısı", 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 26-31 Mayıs 2003 Ankara, Ankara 2003, 2.

Cilt , s.179.
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Komplekslerin uzandığı batı kesiminde şahıs arazisine girilmektedir. Bu nedenle kapa-
tılmak üzere 20x5 m. lik iki kazı çukuru açılmış, kazılar bu kesimde yoğunlaştırılmıştır5
(Resim: 5). 

3b plân karesinde kalan VI No.lu yapının 1 ve 2. odaları geçtiğimiz yıllarda açıl-
mıştı. Geçen yıl kısmen açılan 3 ve 4 No.lu odalar tamamen ortaya çıkarıldıktan son-
ra 3 No.lu odanın batısına doğru devam eden duvarın daha büyük bir odaya ait oldu-
ğu belirlendi (Resim: 4). Bu odanın kuzey duvarında yer alan 40 cm. lik çıkıntı, burada
bir bölme duvarının varlığına işaret etmektedir. Bu odanın da belirlenmesi sonucunda,
VI No.lu yapının toplam beş odaya sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5, Çizim: 2).

Bu yapı doğusundaki IV yapı ile aynı mimarî plân özellikleri gösterir. Çok odalı,
odalar düzensiz plânlı olup, oda duvarları da simetrik değildir. Sokağın güneyindeki ya-
pılar ise daha farklı bir yapı tarzı sergilerler. VI. yapının kuzeyinde kalan ve geçen yıl
büyük bir kısmı ortaya çıkarılan belki batıdaki başka bir yapı grubunun son odası ola-
rak da düşünmek istediğimiz dikdörtgen odanın çevresi ile herhangi bir mimarî bağlan-
tısının olmadığı anlaşıldı. Devam eden çalışmalar sonunda bu odanın batı duvarı be-
lirlendi. VI No.lu yapının güneyindeki V No.lu yapıya ait duvarın güneye doğru devam
etmediği gerçekleştirilen sondajda anlaşıldı. Sonuç olarak Hüseyindede tapınak komp-
lekslerinin en batı sınırı belirlenmiştir. Bu komplekslerin ortasından geçen bir sokak ya-
pıları iki ayrı gruba ayırmıştır. 1998 yılından beri ortaya çıkarılmakta olan ve güneyba-
tı ucundan itibaren 3 metre genişliğini 22 metre boyunca koruyan sokak, IV ve III No.lu
yapılardan sonra VI No.lu binanın duvarlarına bağlı olarak dik bir açıyla güneye doğru
döner. Daha sonra tekrar kuzeybatıya doğru dönerek devam eder (Çizim: 2). 

Kazılan kesimlerde herhangi bir kabartmalı parçaya rastlanmadı. Seyrek olarak
karşımıza çıkan çanak çömlek parçalarının tamamı daha önceki yıllarda örneklerini
topladığımız formlara aittir. 1997-2002 yıllarında bulunan kabartmalı vazoların (ve par-
çalarının) yanı sıra Eski Hitit Dönemi mimarîsiyle de Hüseyindede, çağdaşı yerleşim-
ler arasında önemli bir yer sağlamıştır. Burası sadece bir kült yerleşimi mi yoksa bir
yerleşimin bir parçası mı gibi sorular tarafımızdan sorulmuş ve bugüne kadar ortaya çı-
karılan buluntuların ışığında Hüseyindede’nin sadece kült amaçlı küçük bir yerleşim ol-
duğu belirlenmiştir. Bu kesimde ana kayanın daha derinden devam etmesi nedeniyle
tarımsal tahribat daha fazla gerçekleşmiştir. V No.lu yapı duvarının birdenbire kesilme-
si ve burada hiçbir mimarî kalıntının bulunmamasının nedeni bu olmalıdır. Hüseyinde-
de’nin yakın çevresinde Eski Hitit seramiği veren başka yerleşimlerin varlığı bu bölge-
nin önemini göstermektedir. Aynı seramik tiplerini veren ve Hüseyindede ile bir bağlan-
tısı olduğunu düşündüğümüz Fatmaören’de bu yıl arkeolojik bir kazı gerçekleştirilmiş-
tir (Harita: 1).

Fatmaören bölgede yürüttüğümüz yüzey araştırmalarının 1999 yılı arazi tarama-
ları sırasında heyetimizce tespit edilmiştir6. Burası kuzeye doğru uzanan Hüseyindede
Tepesi ve devam eden yükseltilerinin bitmesini takiben başlayan düzlükte yer almakta-
dır (Harita: 1, 2). Fatmaören en yüksek noktası 698 metreye ulaşan ve geniş bir alana
yayılan bir höyüktür (Resim: 7). Tepe noktası aşağıdaki tarla seviyesinden 25 metre
yüksektedir. Bulunduğu alan sulak ve yeşillik olup, köyün sebze meyve bahçelerinin or-
tasındadır. Fatmaören ve etekleri Yörüklü Beldesi’nden dört kişinin mülkiyeti altındadır.
Tarım yoğun olarak her yerinde gerçekleştirilmekte, bu faaliyetler sırasında toprak al-
tındaki mimarîden sökülen taşlar tarla sınırlarına dizilmiştir. Ayrıca, tüm kapların tarım-
sal uygulamalar sırasında çıkarıldığı, ancak kırılarak atıldığı vatandaşlar tarafından ifa-
de edilmektedir.

Höyük yüzeyindeki taramalardan sonra seramik parçalarının yayılımına ve yo-
ğunluğuna bağlı olarak 2x2 m. veya 2x5 metrelik sondajlar açıldı ve 1 – 1.5 metreye
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5 Şahıs arazisinde kalan tüm sondaj çukurları daha sonra kapatılacağı için GPS cihazı ile hassas koordinat tespitleri
yapılmıştır. 

6 T. Sipahi, T.Yıldırım, "1999 Yılı Çorum Yöresi Yüzey Araştırması", 18. Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s›, (22-26 Mayıs
2000 İzmir), 2. Cilt, s. 102. 



kadar inildi. Bunlardan 13 tanesinde çanak çömlek kırıkları yoğunlaştı (Resim: 6). A, G,
H, I, J ve K sondajlarında çok sayıda ve çeşitli formlara sahip Eski Hitit seramiklerine
ait parçalar toplandı. Olasılıkla Eski Hitit yerleşimi bu çevrede yer almış olmalıdır (Çi-
zim: 3).

En yüksek noktada ve çevresindeki toplam üç sondajda mimarî bir ize rastlan-
madı. Mevcut seramik çok tahribata uğramış çok küçük parçalardan oluşuyordu. Ara-
larında Klasik Döneme ait parçalar görüldü. Höyüğün kuzeybatı ucundaki yamaçtaki D
sondajında mimarî tespit edildi ve D sondajı genişletilerek burada kazıya devam edil-
di. Bu kesimde arazi eğiminin düz olması nedeniyle tarımsal faaliyetler yoğunlaşmıştır.
Tarla sahiplerinden aldığımız bilgiye göre burada çok fazla taş sökülmüştür. Mimarî ka-
lıntıların takibi sırasında bir duvarı 24 metre uzunluğa ulaşan bir yapı ortaya çıkarılma-
ya başlandı ve bu yapıya "D" yapısı adı verildi (Çizim: 4). Kısa duvarının uzunluğu 12
m. olan bu yapının 320 cm. güneybatısında, başka bir duvarın varlığı anlaşıldı. Duvar-
ların taş örgü şeklinde yükseltildiği anlaşılmaktadır. Ancak son iki veya üç sıra ortaya
çıkarılabildiğinden, kerpiç tuğla izi görülememiştir. Duvar içinde ahşap dikme veya ah-
şap destek mevcut değildir. Duvar örgüsünde kireç taşı, kalker ve çay taşları kullanıl-
mıştır. Orta boy taşlar veya çaytaşlarının bir yüzü düzlenerek duvarın iki yan tarafına
gelecek şekilde yerleştirilmiş olup ortalarına daha küçük boyutlu taşlar konmuştur. Ya-
pı içinde ve çevresinde çok az sayıda seramik görüldü. Tarımsal faaliyet sırasında ya-
pının tahrip edildiği ve içinden çıkan kapların kırılarak parçalandığı ve parçaların sürük-
lendiği anlaşılmaktadır. M.Ö.II. ve I. binyıla ait karışık az sayıda seramik görüldü (Re-
sim: 7, 8). M.Ö.I. binyıla ait olması kuvvet kazanan binanın tamanen ortaya çıkarılarak
plânının ve diğer mimarî özelliklerinin belirlenmesiyle bu binanın ait olduğu dönem ya
da safha hakkında ayrıntılı bilgiler sağlanacaktır. Kazı alanının hemen kuzeyindeki yük-
seltiler burada mimarînin devam ettiğini göstermektedir. Tarla sahibi de buradan büyük
taşlar söktüğünü söylemiştir. 2004 yılında kazı çukurunun buraya ve kuzeydoğuya doğ-
ru genişletilmesi plânlanmaktadır. Fatmaören’de bulunan çanak çömlek parçalarının
büyük çoğunluğu Eski Hitit’e aittir ve Hüseyindede’deki tiplerin hemen hemen hepsi
temsil edilir. Hüseyindede ve daha sonra başlanan Fatmaören kazıları bu bölgenin
M.Ö. II. binyıldaki yerleşim anlayışı ve bunun sonraki dönemlerdeki kültürel devamlığı
için tamamlayıcı bilgiler sağlayacaktır. Fatmaören’den doğuya doğru gidilip Yörüklü
Beldesi geçildikten sonra 2.5 km. mesafede yer alan Boyalı Höyük7, Hüseyindede ve
Fatmaören’deki Eski Hitit seramiğinin paralellerini veren bir başka yerleşim yeridir. Bu-
rada Eski Tunç ve M.Ö. I. binyıl seramik parçalarının da mevcut olması, bölgenin Hitit
olduğu kadar öncesi ve sonrası dönemleri için de önem taşımaktadır.

Eski Hitit kabartmalı kült vazosu merkezi konumundaki Hüseyindede Eski Hitit
Dönemi sakinlerinin yakın çevredeki yerleşimler ile olan kültürel ilişkilerinin ve bölge-
deki M.Ö.II. binyıldan I. binyıla kadar uzanan yerleşim modellerinin belirlenmesi bölge-
deki çalışmaların devamı ile sağlanabilecektir.
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7 T.Yıldırım, T.Sipahi, "1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları", XVI. Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s›, (25-29 Ma-
yıs 1998-Tarsus), I. Cilt, s.436; Boyalı Höyük veya Boyalık Tepe adıyla tanınan höyüğün yamaçları tarımsal faaliyet-
ler sırasında kesilmekte olup tarla seviyesine kadar indirilen yerlerde ve kesitlerde çok sayıda Eski Hitit seramik par-
çaları görülmektedir. Burası da Hüseyindede çevresi Eski Hitit yerleşimlerinin incelenmesi faaliyetleri kapsamında ele
alınarak değerlendirilecektir. Zira Hüseyindede çevresindeki Eski Hitit yerleşimlerinin yoğunluğu bu bölgenin önemini
artırmaktadır.
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ŞARAGA HÖYÜK SALVAGE EXCAVATIONS

M. Kemal SERTOK*
Fikri KULAKO⁄LU

F. Flomena SQUADRONE

Türkçe Özet
Şaraga Höyük 2003 yılı kazıları, 12 Ağustos-4 Eylül günlerinde, Gaziantep Vali-

liği ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin parasal katkıları ile ger-
çekleştirildi. 2003 yılında yoğun olarak çalışılan alan, J/18-19 ve K/19-20 açmalarında
ortaya çıkarılan çok evreli Geç Tunç Çağına ait kutsal yapı ve bunun doğusundaki,
uzunca bir dönem boyunca kullanılmış yoldur (Fig. 1). Geç Tunç Çağı boyunca birkaç
kez yenilenerek yaşamını sürdürmüş bu dinsel yapı kompleksinin araştırılmasına, bu
sezon da devam edildi. 2003 yılı kazıları, söz konusu kutsal yapının en azından dört
safha boyunca yenilerek kullanıldığını göstermiştir (Fig. 4). Dinsel yapı kompleksinin
hemen doğusunda, L/20-21, K/19-20 ve J/20 açmalarında yer alan ve kuzey-güney
doğrultusunda uzanan yol, uzun süre kullanılan atıklar nedeniyle yükselerek, 1 m.lik bir
dolgu oluşturmuştur. Çakıl, seramik tabakalarıyla hazırlanan tabanlar arasında, bol
miktarda hayvan kemiği yanında, küçük bronz âlet veya âlet parçaları, cam ve diğer
maddelerden yapılmış boncuklar da ele geçirilmiştir (Fig. 5). Mabedin doğusunu sınır-
layan bu yol, en azından dört yapı evresi boyunca değişmeden işlevini sürdürmüştür. 

Orta Tunç Çağı yapı katlarına inmek amacıyla, höyüğün kuzeydoğusunda yer a-
lan N/22-23 açmaları da, 2003 sezonunda kazılmaya başlandı. B/64 No.lu kerpiç du-
var seviyesinin altından, düzensiz taşlardan oluşan bir döşeme tespit edildi. Bir sokak
döşemesi olması gereken bu alanda, kullanıldıktan sonra atılmış üç adet kalıp bulun-
du (Fig. 8). Bunlar, Şaraga Höyük’te, yoğun bir maden işçiliğinin varlığını kanıtlamak-
tadır. 

Taş döşemeli bu alanın altından N/22-23, B95 No.lu bir fırının üst yapı kalıntıla-
rı belirdi (Fig. 9). Üst yapısı oval bir plân gösteren bu fırının kuzeyi, sonraki dönemler-
de tahrip edilmiş B96 No.lu mezar tarafından kesilmiştir. Mezarın kaldırılmasından son-
ra, fırının, alelade bir fırın olmadığı, bir seramik fırını olduğu anlaşıldı. Seramiklerin ko-
nulup pişirildiği üst kattaki tabanda, altta yanan ateşin ısınını üst katlara ulaştırmak için
açılmış delikler tespit edildi (Fig. 10). Daha sonra yapılan çalışmalarda ise, altta ateş
yakılan kısmın da korunduğu anlaşıldı. N/23 açmasında, bu büyük fırının hemen doğu-
sunda, ikinci bir fırının varlığı tespit edildi (Fig. 13). İkinci fırın, birincisi ile farklı bir açı-
da ve boyut olarak daha küçük olmasına karşın, çalışma sistemi açısından benzerlik
göstermektedir.

* M. Kemal SERTOK, Kutlutaş Blok. 40. Sok.40/9 Eryaman-Ankara/TÜRKİYE. ksertok@yahoo.com
Assoc.Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU, Ankara University Faculty of Letters Department of Protohistory and Near Eas-
tern Archaeology Sıhhıye 06100 Ankara/TÜRKİYE. kulakoglu@yahoo.com
F.Flomena SQUADRONE, Via Macinghi Strozzi 40/A 00145-Rome/ITALY. gullivers@katamail.com
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fiaraga Höyük Excavations 2003 
Şaraga Höyük (Fig: 2) lies on the west bank of the Euphrates, 800 m. east of Ke-

leklioğlu village, approximately 17 km. south of Birecik and 10 km. north of ancient Kar-
kamış. The mound measures 200 m. from north to south, 150 m. from east to west,
and is approximately 22 m. in height. The formation of the mound is a conical summit
covering a relatively small area and a broader flat area extending towards the south. A
small stream running from the west turns at the south of the mound before emptying
into the Euphrates, giving the mound a peninsular appearance. The mound must origi-
nally have been round in form, but now it has an oval shape because of its west side
having been cut and straightened for cultivation purposes and its northeast side ero-
ded by the Euphrates, having a stepped incline (Fig. 1). 

Since the construction of the Karkamış Dam was almost over in the beginning of
the 1999 excavation season, the works were carried out only in small areas. At the end
of the first excavation season, the dam reservoir had risen 5 m. and had reached to the
level of the Middle Bronze Age buildings’ foundations. Finally in the February of 2003, af-
ter the heavy rains in Southeastern Anatolia the water reservoir of the dams reached to
the dangereous level and more water was left from the dams and the Middle Bronze Age
levels of Şaraga Höyük were also submerged into the waters of Karkamış Dam (Fig. 3).

The salvage excavations started on 12 August and lasted till 4 September 2003.
The team was consisted of Hamza Güllüce, the Director of Gaziantep Museum, Asso-
ciate Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Archaeologists Kemal Sertok and Dr. Filomena Squad-
rone, and archaeologists M.A. Sabahattin Ezer and Ertuğrul Namsal from Ankara Uni-
versity, and student Esra Dalgıç from Mustafa Kemal University. 

The excavations in 2003 concentrated on two main areas. A Late Bronze Age
sacral monumental structure, which was rebuilt many times during its lifetime and the
street next to it in plansquares J/18-19, K/19-20 and L18-20, was the first area (Fig. 1).
The street running north-south (Fig. 4) directions at the eastern side of the temple was
used in a long period of time and had risen up almost 1 m. high. Many objects, such
as bronze tools, pins, beads made of glass, faience and copper were thrown away to
this street pavement made of gravel and potsherds and renewed several times (Fig. 5)
At the east of the street a room with white plaster floor and walls and a tandır/oven was
excavated out in L/20. It is not clear in what kind of a structural plan this room took pla-
ce, because the natural erosion destroyed it’s northern and eastern parts. 

When the mud-brick walls of that room were removed and stone foundation was
unearthed it was understood that this room had two phases (Fig. 6). In the upper phase
a doorway looking to the west was noticed. In the lower phase, another wall running in
the same orientation was exposed 1 m. west of the stone foundation of the upper phase.
This foundation (B72) turns eastward and connects with the street. In the room, which
was constructed with these walls had a tandır in its northwestern corner. When these two
rooms were removed no other building remains were seen under them. Floor levels ma-
de of gravel and potsherds, which were renewed many times covering the whole J-K-
L/20 plansquares, were revealed. This street-like pavement in the eastern side shows
that in the earlier phases of the temple was looking in an empty area or a square.

The excavations inside the temple were also continued. It was understood that
the space before the entrance, was covered many times with plaster or pebble stones
(Fig. 7). 6 m2 of this area was revealed. When the walls and the stone foundations exa-
mined in detail, an earlier fourth building phase of this structure can be seen, of which
only three phases were observed in the previous years. The severe fire remnants on
the floor of the entrance hall and the walls make us to think that this early phase was
destroyed by a severe conflagration. 

During the last days of the excavation, the traces of large mud brick walls of the
MBA monumental building unearthed, however due to the limited time we could not
continue the excavations in this area. 
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The second area excavated in 2003 was N/22-23, at the northeastern section
of the mound (Fig. 1). In order to understand the Middle Bronze Age settlement sequ-
ence, this area was selected. The mud brick wall (B47/58/64) that was excavated last
year was removed. Just at the east end of this wall a jar burial (B75) of an infant was
noted. Under the level of the foundation of mud brick wall B47/58/64 a pavement layer
made of irregular stones was seen. Three limestone moulds were found on this street-
like pavement (Fig. 8). These moulds prove active metal workshops in Şaraga Höyük. 

Below this stone pavement area superstructure of a kiln (B95) began to appear
(Fig. 9). The northern end of this kiln, which had an oval dome, had been destroyed in
ancient times. However a part of a skeleton of a burial (B96) was excavated. This bu-
rial was made, with a great possibility, inside the kiln, in the vessel chamber, but the
whole structure must have been destroyed in ancient times. At about ground level, the-
re is a floor perforated with holes (Fig. 10). When the excavations continued down, the
substructure of the kiln, the fire chamber was also excavated. The subsurface firebox
into which the fuel is fed by the potter from an open pit is clearly visible. The ventilati-
on holes that were perforated on the floor level are also excavated.

In the fire chamber, two burials were seen (Fig. 11). One burial inside the vessel
chamber of the kiln, and two others inside the fire chamber of the kiln together with the
other four burials in the same trench, all belong to the same building level. These bu-
rials and the other burials, which were found in the previous seasons, deserve attenti-
on by means of different burial shapes. They were almost thrown away into a pit, or in
a space available, such as inside the fire chamber of the kiln, but all were buried toget-
her without any special orientation or shape, but mostly with their gifts. This applicati-
on can be traced all over the mound in the same period of time. The burials covering
almost all the trenches excavated so far makes difficult to think that those tombs were
made in manner of intra-mural burial. At this period of time, some parts of the settle-
ment should have been left unsettled or a sudden attack or a contagious disease kil-
led much of the population of the city. Anthropological examinations may help us to un-
derstand this phenomenon.

Under these skeletons pieces of unbaked pottery were collected. These unbaked
potsherds prove that the pithoi with grooved rim and comb-pattern ornamentation found
so far at the buildings of the MBA at Şaraga Höyük were all local products1 (Fig. 12).

Next to this kiln another kiln but square in body plan was excavated (Fig. 13).
The superstructure was also destroyed but the body and the section where the fire was
put explored. The layout-plan of this kiln is different from the larger one but this also
proved that some vessels were also made locally. The vases used to cover the venti-
lation holes were found in many tombs as burial gifts (Fig. 14). 

In the same area we found some other interesting small finds such as figurines,
weight stones and bronze pins (Fig. 15).

When we evaluate the data gained in this last and fifth season excavations to-
gether with the last four seasons, we came across with the interesting results by me-
ans of settlement pattern such as space usage in the mound. However, one must al-
ways have to take into consideration the limited excavation area.

On the other hand, the usage of the northeastern part of the mound as industri-
al activities could not have been a coincidence. This area, covering the trenches N/22-
23 in which the two MBA pottery kilns this year and neighboring trench M/21-22, in
which another pottery kiln of the Achamenid period discovered, were all used for this
kind of industrial activities (Fig. 1)2. 

The metallurgical finds discovered throughout in the Late Bronze Age levels in
trench N/22-24, makes us to think that this area was also selected for the metallurgi-
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2 Sertok, K., Kulakoğlu, F., 2000, p. 482.



cal activities (Fig. 1). The all five moulds were discovered here. Together with these
moulds hearths, slag, metal objects and pieces of crucibles found in this area support
our view. In 1999 season, only in plansquare N/23, almost in 1 meter thickness, 5 ki-
lograms of slag were collected.

The pottery kiln of Late Iron Age shows that this area was also selected for the
pottery production area as in the MBA. The selection of the same area for the same
kind of industrial activities throughout several centuries, with a great possibility, was be-
cause of the sufficient air ventilation for the hearths or kilns for high heat in this part of
the mound. 

The other settlement pattern can be seen on the northern part of the mound. The
area, covering the plansquares J-L/18-20 was used for religious structures throughout
the Late Bronze Age3. One must also think the relation of these industrial workshops
that lay just southeast of these structures with the temples. However, we could not ab-
le to excavate the MBA levels in this area, so it is not possible to apply this view into
the earlier phases. 

Another interesting feature can be seen in street pattern. The data about the
street network can all observable in the same area and in the same orientation throug-
hout the all periods. The first one is the street paved with gravel and potsherds, which
was bordering the eastern face of the Late Bronze Age religious structure4. Another
street pavement, which could be dated to the transition period from Late Bronze Age
to Iron Age located 5 m. west of this earlier street5. Another street running by the K-
L/18 squares were used in the Classical Ages. These finds, show us one of the main
road were located in this part of mound and the orientation and location of this main ro-
ad did not change during different periods. 

Finally at the end of the Şaraga excavations, during the last chance surface sur-
veys around the mound a limestone slab with hieroglyphic inscriptions was found. This
inscription with the other Late Hittite sculptures and inscriptions found in around Şara-
ga Höyük and Keleklioğlu village may help the Şaraga Höyük's political and cultural
place during the Iron Age especially its relation with Carchemish.
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Fig. 1: Şaraga Höyük topographical plan and the excavated areas
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GAZİANTEP KALE HÖYÜK 2003 EXCAVATIONS

Fikri KULAKO⁄LU*
M. Kemal SERTOK

Flomena SQUADRONE
Hamza GÜLLÜCE

Türkçe Özet
Gaziantep Kalesi’nin üzerine oturduğu höyük üzerinde yapılan çalışmalar, Gazi-

antep Müze Müdürlüğü’nün Gaziantep Kalesi’nde yaptığı kazı, restorasyon ve düzen-
leme çalışmalarına paralel olarak sürdürülmüştür. Höyük yüzeyinin, kalenin son yapım
aşamasına uygun olarak taş levhalarla kaplanma ihtimali, söz konusu çalışmaların ya-
pılmasını zorunlu kılmıştır (Fig. 2).

Kazıdan önce, höyük üzerinde bir yüzey araştırması yapıldı. Yüzey araştırması
bulguları, höyüğün güney cephesinin kazı amacına uygun olduğunu gösterdi. Bu böl-
geden toplanan çanak çömlek parçaları arasındaki Eski Tunç Çağına tarihlenen sakl›
astar bezekli seramik örnekleri ve bunların yanında toplanan el yapımı, saman katkılı
mallar ve Halaf boyalıları, höyüğün eteklerindeki bu seviyelerde, Erken Kalkolitik’e ka-
dar olan yerleşimlerin varlığına şahitlik etmektedir (Fig. 3) .

Kalenin güneybatı köşesindeki A açmasında yapılan kazılarda (Fig. 1), en üst
yapı katında Ortaçağa ait bir yapı tespit edildi (Fig. 4). Bu yapının altında erozyon ne-
deniyle tahribata uğramış, belli bir plân vermeyen ve Ortaçağ yerleşimlerine ait bir dizi
duvar ve duvar parçası açığa çıkarıldı. Bu seviyenin hemen altında biri kuzey-güney di-
ğeri doğu-batı doğrultusunda iki taş temel açığa çıkarıldı (Fig. 5). Bu iki duvarın kuzey-
doğusunda kalan alanda batı duvarının hemen önünde dört-beş kaptan oluşan bir se-
ramik topluluğu bulundu (Fig. 6). Bu kaplardan en irisi olan 35 cm. çapındaki el yapı-
mı, siyah renkli kabın bir çocuğun gömüsünde kullanıldığı anlaşıldı. Aynı alanın kuze-
yinde kalan taş kümesi temizlendiğinde, burada da sandık tipi bir mezarın bulunduğu
anlaşıldı (Fig. 7). Büyük bir bölümü açmanın kuzey kesiti içinde kalan mezar epeyce
tahribata uğramıştı. Kazılabilen bölümünde mezarda birden fazla gömü yapıldığı anla-
şıldı. Kazılabilen bölümde otuza yakın tüm kap ve bir ‘’toggle pin’’ ele geçirildi. Mezar-
larda ele geçirilen hızlı çark yapımı bardak, çanak ve şişeler bölgede Eski Tunç Çağı
IV repertuarının bilinen örnekleridir (Fig. 8).

Kazıya devam edildiğinde doğu-batı doğrultusundaki temelin hemen altında, ay-
nı doğrultuda taş bir duvarın daha derine indiği görüldü. Kazı ilerledikçe söz konusu du-
varın doğu ve batı uçlarının güneye doğru uzayarak bir mekân oluşturduğu görüldü

* Assoc.Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU, Ankara University Faculty of Letters Department of Protohistory and Near Eastern
Archaeology Sıhhıye 06100 Ankara/TÜRKİYE. kulakoglu@yahoo.com
M. Kemal SERTOK, Kutlutaş Blok. 40. Sok.40/9 Eryaman-Ankara/TÜRKİYE. ksertok@yahoo.com
F.Flomena SQUADRONE, Via Macinghi Strozzi 40/A 00145-Rome/ITALY. gullivers@katamail.com
Hamza GÜLLÜCE, Gaziantep Müze Müdürü, Gaziantep/TÜRKİYE.
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(Fig. 9). Mekânın korunan bölümü yangın sonu çöken tavan ve duvarlar altında ezil-
miş, ama in situ kalmış kaplarla dolu olarak ele geçirildi (Fig. 10). Küçük kapların tipo-
lojik olarak mezar buluntularıyla bir farklılığı yoktur. A açmasındaki 2003 yılı kazılarına
bu seviyede son verildi, açma 2004 yılında kazılmak üzere örtülerek koruma altına
alındı. 

Kale Höyüğü’nün güney cephesinde ve höyüğü de sınırlayan kale hendek duva-
rının hemen üzerinde yer alan B açmasında beş günlük kısa süreli bir çalışma yapıldı
(Fig. 1). Ancak, alandaki çalışma şartlarının zorluğu ve tehlikesi nedeniyle buradaki ça-
lışmalara son verildi.

Güney yamacın doğusunda, sur duvarının 10 m. kadar güneyinde yer alan C aç-
masında (Fig. 1) yapılan kazıların ilk günlerinde bütün açma boyunca, yontulmuş kireç
taşlarından oluşan beyaz katmanlarla karışık topraklı seviyeler izlendi (Fig. 11). Bu kat-
manın altında bütün açmayı boydan boya kaplayan orta boy kireç taşlarından oluşan
bir dolgu ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 2 m. genişliğindeki bu taşlar, oldukça düzensiz
bir yapıdadır. Üstteki dolgu, kale inşaatı sırasındaki taş işçiliği artıklarından oluşmuş-
tur. Bu taşlı seviye korunarak kazıya güneydeki ikinci basamakta devam edildi.

Bu ikinci basamakta da, ilk basamaktakine benzer, taş işçiliği artığı, yoğun, beyaz
renkte, kaya sertliğinde bir katmanla karşılaşıldı. İlk basamaktan farklı olarak bu katman
içerisinde gelişigüzel atılmış, ama kale burçlarında kullanılmak üzere hazırlanmış, düz-
gün kesimli iri taş bloklarına da rastlandı. C açmasındaki ilk mimarî tabaka, bu dolgunun
altından geldi (Fig. 12). Kalın taş bir duvar doğu-batı doğrultusunda uzanmakta, açma-
nın doğu kenarında kuzey-güney istikametindeki duvarla birleşmektedir. Yer yer 1.5 m.
yüksekliğini aşan duvarın işçiliğinde, taşlar temelde düz gövdede balık sırtı biçiminde di-
zilmişlerdir. Duvarın doğu kenarı altından geçen kanal kuzey-güney doğrultusunda uza-
maktadır. Bu yapının altında, açmanın güneyinde, ilk duvara paralel, daha alçak korun-
muş ikinci bir duvar ortaya çıkarıldı. Bu seviyeden sonra kazıya açmanın doğu yarısın-
daki 5 m. genişliğindeki alanda devam edildi. Bu arada duvarlar korunarak, güney bö-
lümdeki üçüncü basamakta derinleşildi. Bu alanda karşılaşılan üçüncü mimarî evre, ku-
zey-güney doğrultusunda taş temelli kerpiç bir duvardır. Bu duvara başlı mimarî bir bü-
tünlük, taban veya in situ malzeme ele geçirilmedi. Bu duvarın altından üçüncü bir dol-
gu tabakasıyla karşılaşıldı. Çeşitli boy taşların oluşturduğu bu dolgu da, kuzeyden gü-
neye bir eğim gösteriyordu ve dolgu kuzeyde yaklaşık iki metre yüksekliğe ulaşmakta-
dır. Dolgunun tabanında ele geçirilen bu taşlarla birlikte atılmış iki sunak taşı, bize ha-
len Klasik Çağlara ait seviyelerde bulunduğumuzu gösterdi. Birbirinin benzeri basit bir
işçilik gösteren sunaklar, atılmadan önce oldukça tahribata görmüş ve ön yüzlerindeki
kitabelerden güçlükle okunabilen harf kümeleri tahripten kurtulmuştur (Fig. 13).

Bu taş dolgu sona erdiğinde, prehistorik höyüğün korunan yüzüne ulaşıldığı an-
laşıldı. Açmanın kuzey doğusunda yer alan 2 m. kadar uzunluğunda olan duvarın altın-
dan, biri diğerine T biçiminde başlanmış iri taş kümelerinden oluşan bir alt yapı katının
duvarları işlenmemiş, fakat özenle seçilmiş iri taşlardan oluşmaktadır (Fig. 14). Kazının
son günlerinde açığa çıkan bu duvarların, döküntü taşlardan arındırılıp gerçek biçimle-
rinin saptanması ve taban seviyesine inilme işi önümüzdeki kazı sezonuna bırakılmıştır.

Bu duvarın kuzey ucu ile üst seviye duvarının batı kenarında üst yüzü açığa çı-
kan seramik fırınının tümüyle açılma işi de önümüzdeki kazı sezonuna bırakıldı. Fırın
görünen hâli ile 1,5x70-80 cm. boyutlarında ve oval biçimlidir. 10 cm. çapındaki hava-
landırma deliklerinden pek çoğunu izlemek mümkündür.

Duvarın güney kenarında basit bir mezar açığa çıkarıldı (Resim: 14). Oldukça bo-
zulmuş olan mezarda kafatası ve gövdenin üst kısmı daha iyi korunmuştur. Gömünün
yanına konan iki şişe ve bir fincan A açmasında bulunan mezar hediyeleri ile tam bir
benzerlik gösterir ve C açmasında da prehistorik höyüğün Eski Tunç Çağı sonlarını kap-
sayan seviyesine kadar korunarak günümüze kaldığını gösterir. C açmasında da kazı-
ya bu seviyede son verildi ve açma fırının olduğu bölüm geotextile adlı özel koruyucu
bir malzemeyle diğer bölümleri ise naylonla kaplanıp üzeri toprakla örtüldü.

292



Gaziantep Kale Höyük’te yapılan ilk kazılar ve yüzey araştırması, höyükte ilk
yerleşimin, en azından Erken Kalkolitik Çağa başladığına dair kanıtlar sunmuştur. 2003
kazı sezonunun büyük bölümü kale inşaatının çeşitli yapım evrelerini gösteren kalın
atık tabakalarının ve Ortaçağa ait yamaç yerleşimlerinin saptanmasına harcandı. An-
cak kazı sonunda prehistorik tabakalara ulaşılmış olması, bize önümüzdeki yıl bu dö-
nemlerin ayrıntılı biçimde araştırılması fırsatını sundu.

2003 EXCAVATIONS
The excavations concerning the pre-Medieval layers at the mound of Gaziantep

Castle in 2003 were conducted together with the restoration and excavation works car-
ried out inside the historic castle by Gaziantep Museum (Fig. 1). The excavations had
to be conducted as a last chance to examine the prehistoric building levels which will
be covered soon by limestone plaques as has been done in the Medieval Age. 

The 2003 excavations were carried out by a team under the Directorship of Ga-
ziantep Museum, consisting of Director Hamza Güllüce, Assoc. Prof. Dr. Fikri Kulakoğ-
lu, Archaeologists Kemal Sertok, Dr. Filomena Squadrone, Sabahattin Ezer, Ertuğrul
Namsal, Umut Alagöz and Sait Yılmaz. The excavations started on 29th of July 2003
and came to end on 4th of October 2003. Besides the study material consisting of ob-
jects made of metal and clay, 40 objects were inventoried and submitted to the Gazi-
antep Museum. 

It was already known that the historical Gaziantep Castle had been erected on
a natural rocky bed, and took its present plan during the Mamluk period which control-
led the Gaziantep region before the Ottomans. Th. Bossert is the first scientist who int-
roduced the Gaziantep Castle Mound to the Near Eastern archaeology literature in the
1950’s1. Bossert noted that he had collected some Early Chalcolithic-Halaf potsherds
from the castle mound. Afterwards, Italian expedition team conducted a large scale
surface survey in the Gaziantep region. They also mentioned that many prehistoric
potsherds had been known from the castle mound2. 

The general purpose of this last-chance excavation at the castle is to control arc-
haeologically the whole data gained by the previous scientists and to understand the
prehistoric settlement sequence of the mound to enlighten the history of the Gaziantep
city.

SURFACE SURVEY
Before the excavations, a surface survey was carried out at the mound to un-

derstand the presence of the cultural sequences and find a convenient area for the ex-
cavation. This preliminary study showed that the mound was formed over the boulders
rising from south through the north. At the north flank of the mound, this natural bed-
ding rises up towards the foundations of the castle. At the east and west ends of the
castle, structures such as towers and water tunnels destroyed much of those sides of
the mound and did not present a convenient site to excavate. On the other hand, the
southern face of the castle seemed to be less untouched than the other parts of the
mound and yielded much larger and secure area. Moreover, the mud brick walls with
the stone foundations that survived today could easily be traced at the section of this
face of the mound. Among the potsherds collected here, reserved-slip ware and hand-
made Early Chalcolithic/Halaf painted wares (Fig. 3) attested the earlier prehistoric le-
vels, such as Halaf culture at the mound. 

The surface survey showed that the southern side of the mound was convenient
for test excavations and in three trenches the excavations started. 
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EXCAVATIONS
TRENCH A
The trench A lies at the southeast of the northwestern buttress, on a very sharp

topographical area and measures 5 m. in east-west direction (Fig. 1). The north-south
dimensions of the trench extended in the advancing days of the excavation and reac-
hed to 5 m. at the last days of the season. The starting altitude point was 860.00 m.
Right after the first day of the excavation, a structure with stone walls was unearthed
(Fig. 4). The southern part of the room was destroyed because of the soil erosion. The
well preserved wall was oriented in east-west. This northern wall of the room stood as
high as 2 m. with its two doors. Inside the room, before the wall lays a tandır-he-
art/oven. The northern wall was completely constructed with stone but the western wall
was constructed with stone at some height and then by mudbricks. The white painted
plaster can still be traced. The small finds such as pottery showed that the room be-
longed to a Medieval Age building. 

The northern wall was left in the section and the excavations continued down. At
850.50 m. level, remains of walls which did not give any plan, belong to three sub-arc-
hitectural levels were unearthed. These remains should belong to the terrace dwel-
lings, outside the castle walls. They were documented, drawn and photographed and
then removed.

Beneath these remains, a layer of mid-sized stones and a homogeneous soil de-
posit almost 2 cm. in thickness covered the whole trench.  

When this layer removed, two crossing foundation walls which makes a corner
at the middle of the trench, one in east-west and the other north-south direction were
traced (Fig. 5). At the crossing point there was a gap. A group of pottery was collected
at the inner corner of these walls. Among these pottery, a cooking pot, 40 cm. in he-
ight, made of coarse paste, black burnished with globular body and triangular lug hand-
les was used as a burial pot for an infant (Fig. 6). A bowl, a flask and a small cup ne-
ar the burial jar consisted of the burial gifts.

When the stone debris was cleaned, a corner of a cist-grave at the trench sec-
tion wall was seen (Fig. 5). However, it was destroyed and the majority of the grave
was inside the eastern section wall of the trench. The bone remains showed that mul-
ti-burial was practiced. It was impossible to understand how many persons were buri-
ed and their position, because of this disorder and the limited excavation place (Fig. 7).
However, in the excavated area, we found more than thirty cups and one toggle pin
with lentoid head (Fig. 8). Although its relation with the foundation walls is not clear, the
tomb is surely an intra-mural burial. The pottery found in the grave; such as Hama gob-
lets, bowls, spiral burnished bottles and vases which were made in a fast-wheel is the
typical production of Early Bronze Age IV in the region. 

The majority of the cist-grave was left in the section wall of the trench and the
excavations continued down. When the stone foundations were removed after the do-
cumentation, another wall, in the same orientation, under the east-west wall was une-
arthed (Fig. 9). The stones of the wall had been melted and turned to slaked lime be-
cause of the severe heat. In this stage of the excavation the trench was extended 1
meter to the east. Afterwards, eastern and western walls of the room were unearthed.
However, the southern wall of the room was destroyed because of the erosion. The
preserved section of the room was found with the in situ pottery broken and burnt un-
der the ceiling and walls. The inventory of the room was consisted of, a flask, cups with
thin and fine walls three storage vessels and several hand-made burnished, cooking
pots, with triangular handles on the rim (Fig. 10).  

On the other hand, right before the trench soil considerable number of pottery
potsherds of Halaf ware and hand-made, red slipped and burnished monochrome wa-
re with chaff tempered paste; attest the earlier settlements in the mound.
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The excavation at Trench A was stopped at this level in 2003 and the trench was
covered with geo-textile to protect the remains. The excavations at prehistoric levels
will continue next season in 2004. 

TRENCH B (Fig. 1). 
At the southern face of the mound against the stone wall of the EBA another ex-

cavation area was selected. However, because of the dangerous situation of the EBA
stone walls of the Trench B the excavations is stopped after the first cleaning works at
the southern side of the wall this season. Next season this trench will be extended to
the east and inside these stone walls will also be excavated. 

TRENCH C (Fig. 1) 
It lies at the southwestern section of the southern slope of the mound and 10 m.

west of the castle wall and measures 10 m. in east-west direction. In the proceeding
days of the excavation the trench extended southwards in three steps. In the last step
the trench divided into two and decreased to 5 m. The excavations started at 861.50 m.

In the first days of the excavation, a level with refuse of worked limestone blocks
mixed with gravel covered the whole trench (Fig. 11). These limestone blocks were bro-
ken and melted and then stuck to each other. 

Below this level another level of refuse with irregular mid-sized limestone blocks
covered the whole trench again. Both levels were not settlement floor but the debri of
the worked stone blocks used during the construction or probably re-construction of the
castle. The thickness of this level is about 2 m. and went down almost to 2 m. through
southwards. These two levels reflect the reconstruction works in the castle in different
times. 

The excavations continued down southwards before this step. The first building
level came out under this refuse level (Fig. 12). A wide stone wall extends east to west.
In some places the height of the wall reaches to 1.5 m. In both sides of the door, which
lies in the middle of the wall, were used well-cut large blocks. At the western end of the
wall a water channel runs down southward. Next to the channel on the main body two
loopholes were built. The floor of the southern room was covered with thick white plas-
ter. A stone water trough was found in situ over this floor.

These architectural remains with their construction technique and with its small
finds can be compared with the upper structure excavated in trench A.

Just under the white plastered floor level another stone wall was traced running
from east to west at the southern end of the trench. The foundation stones were built
in regular fashion while the main wall in herringbone style. 

After this level the width of the excavation trench decreased down to 5 m. and
the excavations continued in eastern part. Below this level a mud brick wall with stone
foundation in north-south direction was unearthed. However, the plan of the structure
could not completely unearthed due to the soil erosion. 

Under this wall another refuse level almost in 2 m. high which descends from
north to south was found. Two limestone altars were found in the lowest level of this fill
and showed that we were still in Classical Ages/Roman Period (Fig. 13). These almost
identical altars/bases were suffered much but some letters from the dedication inscrip-
tion survived. In contrary to these Classical Age remains, the pottery found in this level
showed great variety from Chalcolithic Age to the Iron Age probably because of the
construction of the Castle. 

Below this refuse layer, a level of homogeneous soil in 20 cm. thick, which was
also seen in Trench A, covered the prehistoric settlements of the mound. Under this la-
yer, the stone wall which is 2 m. in length and lies in the northeastern section of the
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trench appeared first. Below this wall another wall consisting of two walls connected to
each other in T shape formed by large stones excavated (Fig. 13). These stones were
unworked but good in shape were destroyed much. The works will be carried out next
year to get the plan of this structure.

The northern end of this wall and the pottery kiln which was traced at the nort-
hern corner of the trench will be excavated next year. The kiln measures 1.5 m. by 80
cm. and oval in shape. The ventilation holes measures 10 cm. in diameter were also
noted (Fig. 14). 

At the southern end of the trench a simple grave was found. The skull and up-
per half of the body preserved well in this damaged grave (Fig. 15). Two flasks and a
small cup are similar to the burial gifts found in the trench A. On the other hand this
grave proved that the prehistoric layers of the mound till to the end EBA preserved well.
The excavations in trench C stopped at this level and the remains were covered with
geo-textile to investigate in the coming season. 

RESULTS
At the end of the first season we reached to the settlement remains dating to the

last phase of the EBA. However, the collected potsherds in the excavation or in the sur-
face survey attested much earlier settlements. The date of the potsherds collected du-
ring the surface survey goes down to the Chalcolithic Age. 

Much time has been spent on the examination of the construction phases of the
Medieval Castle and the Medieval Age settlement in the 2003 season excavations. The
Iron Age and Late and Middle Age building levels did not revealed in the excavations.
However the potsherds of these ages can be traced all over the mound. These levels
at this section of the mound, with a great possibility had been cut during its first const-
ruction phase or by the Medieval Age buildings.

The trace of the severe fire which destroyed the building at Trench A could be
noted throughout the southern slope of the mound. The remains of a building with high
walls made of large stones which is still visible at the same level is located next to
Trench A. In a burnt level related with this building, as in Trench A, in situ storage ves-
sels were unearthed by soil erosion (Fig. 15). These finds showed that the EBA levels
were destroyed with a severe fire and the material inside these walls remained in situ.
The uniformity of the construction technique and the size of the walls seen at the sec-
tion of the mound, as in trench B and the burnt layer of EBA which can be seen almost
through the whole southern slope of the mound, make us to think that these remains
did not belong to the ordinary dwellings, but of some administrative or significant struc-
tures. 
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SMİNTHEİON, 2003 (24. YIL)

Coflkun ÖZGÜNEL*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve An-
kara Üniversitesi adına 1980 yılından beri yürütülmekte olan Gülpınar kazılarına, adı
geçen bakanlığın maddî ve manevî katkılarının yanı sıra diğer kamu kuruluşlarının
sağladığı destek ile 12 Ağustos-30 Eylül  2003 tarihlerinde devam edilmiştir1.

2003 yılı çalışmalarını; kazı çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve  konservas-
yon çalışmaları  olmak üzere üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

1) Kaz› Çal›flmalar›
2003 yılı Smintheion kazıları, tapınağın 75 m. kuzeybatısında 1995-1996 yılı ça-

lışmaları sırasında tespit edilen fakat şahıs arazisi olması nedeni ile kazıların genişle-
tilemediği, açılan alanın da kapatılmak zorunda kalındığı yol kalıntısının yer aldığı  H
24, 25 karelerinde gerçekleştirilmiştir. 

Kamulaştırma sorunu nedeni ile önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları
sırasında boyutları ve yönlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi edinilemeyen yol kalıntısının
anlamlandırılması kazı çalışmalarının temel hedefi olmuştur.  

İlk olarak yolun daha önceki yıllarda saptanmış olan bölümünün  yeniden ortaya
çıkarılması için 2 x 4 m. boyutlarında bir sondaj ile çalışmalara başlanmıştır. Yaklaşık
2.50 m. olan dolgu tabakasının kaldırılmasından sonra andezit cadde döşeme blokları
tekrar ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra yönlenmesi ve boyutları hakkında bilgi edinebil-
mek için sondaj yol boyunca güneydoğuya doğru genişletilmiştir. Alanın geniş olması
ve yoğun dolgu tabakası nedeniyle yol aksında açılan sondajlarla kazı çalışmaları ger-
çekleştirilmiş daha sonra bu sondajlar birleştirilmiştir (Resim: 1-2).

Yapılan kazılar sonrası yolun kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzandığı, tapınak
temenos kotuna göre -6.58 m. daha aşağı seviyede olduğu ve ilk kazılan alandan iti-
baren her bir metrede 7 cm. yükseldiği tespit edilmiştir. Yolun bir rampa gibi kutsal ala-
na doğru yükselmesi, ibadete gelen insanların karşılarına tapınağın birden çıkarılması
ve onları gördükleri bu muhteşem yapı ile etkileme amaçlı olabilir. Alexandria Troas ile

* Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİMM’e,  Ankara Üniversitesi’ne, Efes
Pilsen İçecek Grubu’na 2003 yılı Gülpınar kazılarına yaptıkları maddî ve manevî katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
2003 yılı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen Çanakkale  Müzesi’nden Sayın Musa Tombul katılmış-
tır. Başkanlığımızda yürütülen çalışmalar aşağıda belirtilen ekiple gerçekleştirilmiştir.
Araş. Gör. Erhan Öztepe (A.Ü. D.T.C.F. K.Arkeoloji Anabilim Dalı), Araş. Gör. Tayyar Gürdal (A.Ü. D.T.C.F. K.Arkeolo-
ji Anabilim Dalı), Araş. Gör. Hakan Öztaner (A.Ü. D.T.C.F. K.Arkeoloji Anabilim Dalı), Araş.Gör. Davut Kaplan (A.Ü.
D.T.C.F. K.Arkeoloji Anabilim Dalı), Yurdakul Biçer Muhasebe Sorumlusu (Bilkent Üniversitesi), Mimar Bora Işık
(O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı), Arkeolog Aytaç Coşkun, A.Ü. K.Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan
öğrenci olarak Bülent Kayran, Özen Kaya, Emre Eser, Özge Yurtsevenler. O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bö-
lümü öğrencisi Özgür Şenoğul. 
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Smintheion arasında bağlantıyı sağlayan kutsal yolun bir parçası olduğunu düşündü-
ğümüz yolun genişliği 7,20 m. açılabilen uzunluğu ise 13 metredir. Hatırlanacağı gibi
bu kutsal yolun bir parçası da Tuzla Ovası içerisinde kalan Roma Çağı köprüsüdür.

Kutsal yolun döşeme taş blokları incelendiğinde, taban döşemesinin kuzeybatı-
güneydoğu doğrultusunda yola yanlamasına yerleştirilmiş 28-48 cm. arasında değişen
genişliklerdeki düzenli sıralardan oluştuğu görülür. Andezit taşlardan kesilmiş çoğun-
lukla ince uzun dikdörtgen ve bazı sıralarda kareye yakın formlu döşemeye ait blokla-
rın kalınlıkları 10-20 cm., uzunlukları ise 26-119 cm. arasında değişmektedir. Bloklar in-
celendiğinde yol üzerindeki onarım izlerini görmek mümkündür. Bazı bloklar yola dik-
lemesine yerleştirilmiştir. Bu düzenleme taşların yerleştirilmesinde izlenen simetriyi
bozmuştur. Blokların büyük bir kısmının ince uzun dikdörtgen olduğu düşünülürse ba-
zı bloklar kareye yakın ve küçük eklenti bloklardır. Yolun kullanımı sona erdikten son-
ra üzerinden çok sayıda, künklerin oluşturduğu su kanallarının geçirildiği görülür (Re-
sim: 3). Bu durum tabakalaşmayı tahrip etmiş olsa da, ele geçirilen bol miktardaki se-
ramik buluntular M.Ö. 1. yüzyıl-M.S. 3. yüzyıllar arasına yerleştirilebilir. Yoğun buluntu
grubu M.S. 1. ve 3.yüzyıla işaret eder. Bu durumda kutsal yolun Goth istilâlarına kadar
işlevsel olduğu söylenebilir.

Genişletme çalışmaları sırasında yolun kuzeyinde, yola paralel devam eden ve
yol üzerine oturmuş bir yapıya rastlanmıştır (Resim: 4). Bu yapının açılan uzunluğu
7,30 m., korunagelen yüksekliği 81 cm. genişliği 7,20 m.dir. Yapının güneybatı duva-
rında, Erken Hellenistik teras duvarı bozularak kullanılmıştır. Yapı duvarlarının dış hat-
tı andezit düzgün kesilmiş bloklarla sınırlandırılmış, bu sınırların içerisinde ise harç mo-
loz karışımı dolgu kullanılmıştır. Yapının güney kenar duvarında andezit iki sıra blok
basamak oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Yapı inşa edilirken temelde yolun eğimi-
ni sıfırlamak amacı ile tesviye dolgusu yapıldığı görülür. Bu yapının ait olduğu dönem
için taban izine rastlanamamış olunsa da, yapıya bağlanan künklerin konumları bize bu
dönem tabanının, yapının ilk sıra andezit bloklarının üst seviyesinden itibaren konuş-
landırılması gerektiğini gösterir. Daha önceki yıllarda bu alan ve yakın çevresinde ya-
pılan kazı çalışmaları sırasında söz konusu kotta pişmiş toprak plâkalarla oluşturulmuş
taban kalıntıları ele geçirilmiştir. Yapı ve çevresinde ele geçirilen yoğun Bizans sırlı se-
ramikleri, M.S. 11-13. yüzyıllara işaret eder. Yolun açılan kısmının ortasından geçen,
söz konusu yapının altına giren ve yolun döşeme taşları kaldırılarak yerleştirilmiş piş-
miş toprak su kanalı, bununla birlikte yapıya farklı yönlerden bağlanan künklerin oluş-
turduğu dört adet su kanalı daha mevcuttur. Bu durum yapının belki de bir işlik olarak
kullanılmış olabileceği düşüncesini akla getirir. Ancak yapının işlevinin ne olduğunun
kesinleşebilmesi için, bütününün açığa çıkarılması gerekmektedir.

Çalışmalar ilerledikçe kutsal yolun, yükselen bir basamak ile sona erdirildiği gö-
rülmüştür. Bitim blokları; 28 cm. genişlik, 21 cm. yükseklik ve 47-104 cm. uzunluğa sa-
hiptirler. Bu noktadan itibaren beklentilerimiz temenosa girişi sağlayan anıtsal bir kapı-
ya ulaşabilmek olmuştur. Ancak bu sınırdan itibaren geç dönem yapılanmasının olduk-
ça büyük bir tahribata neden olduğu görülmektedir. 2,26x7,70 m.lik bir alanda künkle-
rin oluşturduğu iki adet su kanalıdan başka hiçbir kalıntıya ulaşılamamıştır. Bu boşluk-
tan sonra üç basamak şeklinde oluşturulmuş andezit düzgün kesilmiş bloklardan olu-
şan bir düzenleme alanı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Geç dönemde de işlevsel ol-
duğu görülen bu düzenleme, tahrip edilmiş ve değiştirilmiş olmasına rağmen büyük bir
yapıya ait olmalıdır. Alanda anıtsal bir kapıya ait; her iki tarafı bir kozalak ile sonlandı-
rılmış tam olarak ele geçirilmiş mermer lento bloğu, mermer eğimli diş sırası-geison
parçası, mermer bir orthostat bloğu ve üç fascialı bir kapı sövesi ele geçirilmiştir. Ele
geçirilen mimarî buluntular değerlendirilecek olursa, beklentimiz olan anıtsal kapının
varlığından söz etmek mümkündür. Ancak tahribat büyük boyutlardadır. Önümüzdeki
kazı sezonunda alandaki kazı çalışmalarının tamamlanması sonrasında restitüsyon ve
ele geçirilen mimarî blokların izin verdiği ölçüde restorasyona yönelik çalışmaların ger-
çekleştirilmesi düşünülmektedir. 
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Kapıdan izlerin bulunduğu alandaki çalışmaların en önemli buluntularından biri
kazı çalışmalarının son gününde ele geçirilen, ön yüzünde Yunanca bir yazıt bulunan
(Şehir meclisi Licinnius Aquila Sabinus’u (onurlandırdı.), üst yüzde heykelin bağlandı-
ğı zıvana ve ayak izlerinin görüldüğü mermer heykel kaidesidir (Resim: 6). Alanda sür-
dürülen çalışmalar, belgeleme işlerinin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki kazı se-
zonunda devam edilmek üzere sona erdirilmiştir.  

2) Restorasyon Çal›flmalar›
2003 yılı restorasyon çalışmaları; tapınak batı köşesi ile 2002 yılı çalışmaların-

da gerçekleştirilen pronaos-naos köşesi restorasyon uygulamaları arasında bir bağ
oluşturmak, küçük bir alanda ele geçirilen temenos taban döşemesinin görsel olarak
algılanabilmesini sağlamak, özellikle yükseklik boyutu ile tapınağın doğru bir biçimde
algılanabilirliğini sağlamak üzere yeni bir proje hazırlamak temel  hedefleri çerçevesin-
de gerçekleştirilmiştir.

Bu yönde ilk uygulama anta uç bloğu ile pronaos- naos köşesi arasındaki boş-
luğun imitasyon tüf temellerin dökümü ile doldurulması ve bu temelin üzerine tapınak
çevresinde dağınık bir biçimde bulunan andezit temel bloklarının yerleştirilmeleri ile
gerçekleştirilmiştir (Resim: 7).

Restorasyon çalışmalarının diğer uygulama alanını, küçük bir alanda rastlanan
özgün temenos taban döşemesinin imitasyon malzeme kullanılarak algılanabilir hâle
getirilmesi çalışmaları oluşturmuştur. Öncelikle özgün döşeme sağlamlaştırılarak kon-
serve edilmiş, ardından uygulama projesi hazırlanmış ve proje doğrultusunda imitas-
yon taban döşeme blokları hazırlanarak yerlerine konmuşlardır (Resim: 8-9). 

1980 yılından günümüze değin yapılan mimarî envanter çalışmaları ve gözlem-
ler, tapınak çevresinde bulunan mermer mimarî blokların büyük bir çoğunlukla sütun di-
zilerine ait olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, 2003 yılı çalışma programına, bu blok-
ların tapınak üzerinde yeniden ayağa kaldırılmasını hedef alan bir restorasyon projesi
alınmıştır. Bu projenin amacı, stylobat seviyesinden itibaren tamamen özgün bloklar
kullanılarak friz seviyesine kadar  üç boyutlu bilgiyi yansıtmaktır.

Dolayısıyla öncelikle, 1999 yılında yapımı tamamlanan ve tapınağın batı köşe-
sindeki üç sütun dizisini içeren restorasyon çalışmasının eksik bloklarının bulunup yer-
lerine konmasıyla bu amaca ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak, köşeye ait özel çözüm-
leri içeren blokların mevcut olmaması ve ayağa kaldırılmış olan özgün sütun tamburla-
rının ciddî strüktürel sorunları olması, bu projenin tapınağın bir başka alanında uygu-
lanması gereğini doğurmuştur.

Yapılacak olan bu yeni projenin tapınağa en az zarar veren bir noktada konum-
lanması temel amaçlardan biridir. Bu nedenle, tapınağın güneydoğu uzun kenarında
yer alan ve üzerine inşa edilmiş  zeytinyağı fabrikasına ait su kuyusunun tahrip etmiş
olduğu alanda yapılmasına karar verilmiştir. Böyle bir uygulama ile hem tamamen tah-
rip olmuş bir alanda görsel bir tamamlama gerçekleşecek hem de ayağa kaldırılacak
olan friz seviyesine kadarki blokların ağırlığına dayanıklı güçlü bir temel yapabilme im-
kânını doğuracaktır. Bu temelin yapımı, sonraki yıllarda basamakların konması gibi ilâ-
ve tamamlama çalışmalarına olanak da sunacaktır. 

Çalışmalara öncelikle tüm tambur, kaide ve arşitrav bloklarının saptanması ile
başlanmıştır. Buna göre tapınak çevresinde 2 adet kaide, 4’ü dış olmak üzere toplam
8 adet arşitrav, 5 adet başlık, 6 adet figürlü sütun tamburu ve 103 adet sütun tamburu
bloğu olduğu saptanmıştır. Bu çalışma sonrasında blokların tek tek strüktürel kondis-
yonları incelenerek yeniden bir saptama yapılmıştır. Buna göre var olan iki adet kaide-
nin küçük tamamlamalarla kullanılabileceği anlaşılmıştır. Sütun tamburları için ise bu
elemeden sonra hazırlanmış olan bilgisayar programı sayesinde çapları birbirini tutan
bloklar bir araya getirilmiştir. Buna göre toplam 18 adet sütun tambur bloğunun alt ve
üst çapları birbirleri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Söz konusu bloklar iki sütun dizisi-
ni entasisi ve yükseklikleri ile tam olarak oluşturmaktadır. Ancak zıvana delikleri ince-
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lendiğinde, bunların birbirlerini tutmadığı görülür. Dolayısıyla, yapılmış olan çalışma bir
anastylosis örneği olmamakla beraber, yükseklik ve entasis gibi dış bilgileri tam ve
doğru olarak vermektedir. Dizileri oluşturan blokların ciddî strüktürel sorunları olma-
makla beraber, bazı bloklarda küçük ölçekte tamamlama gibi müdahalelerde bulunul-
ması gerekmektedir. Tamburların üzerinde gelecek olan figürlü sütun tamburları, baş-
lık, arşitrav ve friz bloklarından strüktürel anlamda sorunları olmayanlar seçilerek pro-
je kapsamına alınmıştır. Buna göre her iki sütun dizisi de stylobat kotundan itibaren
başlık üst seviyesine kadar 10.05 metre yükseklikte tam olarak buluşmaktadır.

Tapınakta bugüne kadar yapılmış olan tüm restorasyon çalışmalarında temel il-
ke olan stylobat kotuna kadar imitasyon malzeme ile çıkılması fikri bu projenin de iske-
letini oluşturmaktadır. Bu nedenle, tapınak üzerinde tamamen tahribata uğramış bir
alanın seçilmesi ciddî temel inşasına olanak vermektedir.

Proje uygulaması iki aşamalıdır. Bu aşamalardan ilki olan sütunların temel ha-
zırlığı 2004 kazı sezonunda programına alınmıştır. Çalışma temel olarak mevcut kuyu-
nun doldurularak özgün andezit kotuna kadar çıkılması ve imitasyon stylobat blokları-
nın yerlerine konmasını  içermektedir. Özgün temel bloklarla görsel uyumu sağlayan,
renklendirilmiş betonarme temel inşası ilk yılın hedefleri arasındadır. Bununla beraber,
sütun tamburlarından tamamlanacak olan blokların tamamlama, temizleme ve onarım
çalışmalarının da yine bu sezon dahilinde yapılacaktır. Bazı tamburlarda bulunan kü-
çük ancak müdahale edilmezse ciddî sorunlara sebep olacak çatlakların onarılması
krom çubuklarla sağlanacaktır. Çatlakların her iki tarafından açılan yuvalara krom çu-
buklar yerleştirilecek ve epoksi ile bu çubuklar yuva içerisinde sabitleneceklerdir. Böy-
lelikle, sütunların doğal hareketlerinden kaynaklanan gerilme ve baskı kuvvetlerine
mevcut çatlaklar daha dayanıklı direnç gösterebileceklerdir. Aynı işlemler küçük ölçek-
teki tamamlamalarda da kullanılacaktır.

2005 kazı sezonunda ise, bir yıldır oturmaya bırakılmış olan temel ve stylobat
blokları üzerine, tamamlanarak ve sağlamlaştırılarak, iki mermer kaide konacaktır. Bu
blokların stylobat üzerine beraber konması ve onarılması her iki bloğun da eş seviye-
de olmasını sağlaması açısından çok önemlidir. Sonrasında, hazırlanmış olan projeye
göre, sütun tamburlarının ve diğer friz seviyesine kadarki elemanların konmasına baş-
lanacaktır. Bloklar arasında zıvana görevi görmesi amacıyla kalın fiber çubuklar kulla-
nılacaktır. Bu çubuklara ait yeni zıvana yuvaları ise, özgün zıvana yuvalarına dik açıy-
la bakacak şekilde açılacaktır2. Sonrasında epoksi ile bu fiber çubuklar yuvalarında sa-
bitleneceklerdir. Arşitrav üzerinde bir adet friz bloğunun da konulmasıyla beraber 2003-
2005 yılları için öngörülen restorasyon çalışmalarını bitirmek amaçlanmıştır.

3) Konservasyon Çal›flmalar›
Konservasyon çalışmaları; çeşme-rezervuar yapıları ve özgün temenos taban

döşemesi olmak üzere iki alanda sürdürülmüştür.
Çeşme-rezervuar yapılarının taban ve duvar sıvaları ile duvarlarının sağlamlaş-

tırılması ve onarılması çalışmaların temelini oluşturmuştur. Yapı genelinde harç dolgu-
sunun çeşitli nedenlerle kayıp olması sonucu yeni ve dayanıklı bir dolgu harcı yapılma-
sı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, beyaz çimento, kireç ve dere kumu (elenme-
miş) karışımı bir harç hazırlanarak alana uygulanmıştır (Resim: 10). Dolgu harcının
mukavemet yeteneğinin güçlü olması ve geriye dönüşümünün kolaylıkla sağlanabilme-
si, bu karışım öğelerinin tercih edilme nedenidir. 

Çeşme-rezervuar yapılarının kazı ve konservasyon çalışmalarının ardından, top-
rak akıntılarını önlemek amacı ile akabilecek toprakların bulunduğu tüm alanlar kafes te-
li gerilerek sabitlenmiş ve bu yapı bütününde kazı ve konservasyon çalışmaları sona er-
dirilmiştir. Yapının müze-depo ile arasında kalan alanda ise geçen sezon yapılan istinat
duvarının yapımı gerçekleştirilerek düzenleme çalışmaları da tamamlanmıştır.
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taydır. Aksi takdirde boş olan özgün yuvalara yapılacak baskı kuvveti nedeniyle bloklarda çatlamalar oluşacaktır.



Konservasyon çalışmalarının diğer uygulama alanını özgün temenos döşemesi
oluşturmuştur. Bu doğrultuda detaylı bir belgeleme işleminin yapılmasının ardından dö-
şemenin kaldırılarak, zeminin kondisyonunun tespitine ve statik değerlendirmenin ya-
pılmasına başlanmıştır. Döşeme taşları kaldırılmadan önce genel kot tespiti gerçekleş-
tirilmiş. Kotları alınan ve restorasyon sistematiği tespit edilen bloklar özgün konumla-
rından kaldırılarak, ahşap malzeme kullanılarak yapılmış olan platforma kaldırıldıkları
biçimde yerleştirilmişlerdir. Döşemenin özgün konumu ise plân kare sistemiyle işaret-
lenerek, konumlarının kaybolması engellenmiştir. Daha sonra her döşeme bloğunun
sağlamlaştırılarak özgün konumlarına tekrar yerleştirilmeleri ile çalışmalar sona erdiril-
miştir.     

2003 yılı kazı sezonunun bir diğer çalışma alanı ise kazı evinin iyileştirilmesine
ve koruma altına alınmasına yönelik oluşturulmuştur. Kazı evi çevresi taş duvarla örü-
lerek sınırlandırılmış, peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilmiş, yeni bir giriş kapısı inşa
edilerek bu kapıya 24 yıl sonra kendi ellerimizle yaptığımız tabela asılabilmiştir. Ayrıca
kazı evinin ana binasının pencerelerinin tümü 1. sınıf ahşap kepenklerle korumaya
alınmıştır.
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Resim 1: Kazı sonrası caddenin
görünümü

Resim 2: PPrrooppyylloonndan caddenin
görünümü

Resim 3: Cadde üzerindeki geç
dönem su künkleri
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Resim 4: TTeemmeennoossa girişi sağla-
yan pprrooppyylloonnun temel-
leri

Resim 5: PPrrooppyylloonn  yakınında ele
geçen yazıtlı heykel ka-
idesi

Resim 6: Cadde üzerindeki geç dönem su
yapısı
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Resim 7: PPrroonnaaooss--NNaaooss  köşesi ile anta ucu
arası andezit temel bloklarının
yerleştirilmesi sonrası görünüm

Resim 8: Tapınak tteemmeennooss  taban döşemesi
onarım çalışmaları sonrası görü-
nüm

Resim 9: İmitasyon tteemmeennooss  ta-
ban döşemesi

Resim 10: Koruma çalışmaları
sonrası rezervuar çeş-
me yapısı



2002 –2003 ANİ KAZILARI

Beyhan KARAMA⁄ARALI*

2002 Y›l› Kaz›lar›
2002 yılı çalışmalarımız beş noktada ilerlemiştir1. Bu çalışmalar neticesinde sa-

dece Ermeni sanatının Ani kolu ortaya çıkarılmakla kalmamış, Anadolu’daki en erken
Türk yerleşmesinden biri olan Selçuklu idaresi altındaki Şeddadlı Emirliği sanatının da
mimarî ve tezyin özellikleri ortaya konmuştur. Bugüne kadar dünya Ani’yi bir Ermeni
metropolü olarak tanımış ve buradaki sanatı Ermeni kültürü içinde ele almıştır. Ancak
yapılan kazılar burada Selçuklular’la başlayan ve Akkoyunlular’la devam eden bir İs-
lâm-Türk kültürünün varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Sasaniler Devrine dayanan
bir Zoroastorien kültürünün de muhtemelen 7. yüzyıldan 12. yüzyılın sonuna kadar de-
vam ettiği düşünülebilir.

Çalışmalarımızdan ilki, I numaralı konutun ve çıkmaz sokağın güneyindeki bina
kalıntısıdır.Çıkmaz sokağa üç basamaklı bir merdivenle çıkılan yapı, toprak altına inşa
edilmiş bir ev olmalıdır. Ani’deki ev kazıları neticesinde öğrendiğimize göre Ani evleri-
nin toprak kazılarak içine yapıldığı, ancak tandırlı odaların tavanında bir ışıklığın bulun-
duğu anlaşılmıştır. Yazın fazla sıcağı, kışın ısı kaybını önleme gayreti ile barınaklar top-
rak altına inşa edilmiştir. Ani’de kar tipi ile karışınca, kar tepelerinin oluştuğu muhak-
kaktır. Çünkü Erzurum’un Konaklı Köyü’nde benzer nitelikli, rüzgâr ve tipiye karşı evle-
rin toprak içine, Ani’deki evlerde görülenlere benzer tarzda inşa edildiği gözlenmiştir.
Bu sebeple Ani’de sokaklar evlerden yüksektedir. Yapı yan duvarı ile sınırandırılmış
olan çıkmaz sokak ile, güney cephesi katedrala doğru uzandığını düşündüğümüz cad-
denin kenarında yer almaktadır. Konut, bir merdivenle inilen bir salon ile bu salonun do-
ğusunda, salondan geçilen ikinci bir odadan oluşmaktadır. Salonun batı duvarında süs-
lü bir niş dikkat çekmektedir. Bu niş, kazısını daha evvelki yıllarda tamamladığımız I ve
II No.lu konutlarla hâlen saray olduğu ifade edilen şehrin kuzey-batısındaki yapıda da
görüldüğü gibi aristokrat yapılarının vazgeçilmez bir özelliği olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Batıdaki odada bir tandır ile bir ocak nişi yer almaktadır. Oda içinde büyük bir
haçkar ele geçirilmiştir. Odada ele geçirilen küçük buluntular arasında sekiz kollu yıldız
biçiminde bir duvar çinisine ait olan parça dikkat çekicidir. Çinide başı hotozlu bir pren-
ses görülmektedir. Çininin etrafındaki yazı şeridinin okunabilen bölümünde "Dil-haste
kont?...temenna-yi bod" yazılıdır. Anlamı çözülememiştir. Buna benzer bir parça çarşı
kazısı sırasında bir küp içinde sağlam olarak bulunmuştur (Resim: 1). Kazı devam ede-
cektir.

* Prof.Dr. Beyhan KARAMAĞARALI, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe Kampüsü-Ankara/TÜRKİ-
YE.

1 2002 yılı kazı çalışmaları Dr. Turgay Yazar, Dr. Nakış Akgül, Araştırma Görvlisi Bülent İşler, Yüksek Mimar Cansen Kı-
lıççöte, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğren-
cileri ile birlikte çalıştığım Fransız ekip tarafından yürütülmüştür. Ekibin bütün üyelerine teşekkür ederim. 
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2001 yılında Ani’nin güneydoğu tarafında su kültürü ile ilgili araştırmaya başla-
mıştık. Ani’nin su seviyesinden yüksek olması ve ağaçsız meskûn bir yer olması sebe-
biyle sur içindeki alanda hiçbir şekilde kuyu beklenmemektedir. Su Ani’den daha yük-
sek bir mahalden şehre aktarılmaktadır. Şehre su getirilmesi ile ilgili bir kitabe katedra-
lin duvarında Ermeni harfleri ile kayıtlı olup 1045 civarına tarihlendirilmektedir. Kitabe
içkaleye su getirilmesi ile ilgilidir. Ayrıca St. Prkitch Kilisesi’nin (1036) dış duvarındaki
bir kitabede de bu civara su getirildiği kayıtlıdır. Tigren Honents’in yaptırdığı St. Grigor
Kilisesi’nin duvarındaki bir kitabede de su yollarının 1310 tarihinde Moğol Döneminde
tamir edildiği kayıtlıdır. Ancak bu tamirin St. Prkitch Kilisesi karşısındaki hamamdan, St.
Grigor (Resimli Kilise) a giden su yolundaki tamir olduğu düşünülmelidir.

Su kanallarından biri sur kapısından başlayan ve içkaleye doğru uzanan ana
caddenin altından gidiyordu. Caddenin ortasında yolun taban hizasından 2.5 metre
aşağıda, toprak altında su yollarının tamiri için açılmış logarlar bulunmuştu. Ancak mi-
nare yıkıntısı daha ileri gitmemize imkân vermemiştir. Manuçehr Camii’nin kalenin bur-
cuna doğru olan duvarındaki iki musluk yeri ve helânın altından akan suyun kanal ter-
tibatı burada da bir su yolunun bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu yılki kazımızda Kü-
çük Hamam’ın bulunduğu alanda bir su dağıtım taşının (maksem) bulunması, burada-
ki su yolunun araştırılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştur (Resim: 2). Bu yıl yapılan
çalışmada 150 metrelik bir alanda pişmiş toprak (künk) su yolu ortaya çıkarılmıştır (Çi-
zim: 1). St. Prkitch Kilisesi’nden başladığımız kazıda düz bir alanda ilerlenmiş, ancak
su hattı yüksekten aşağı inerken birden kesilmiştir. Su künklerinin, yüksek olan hamam
ve St. Pirkich Kilisesi’nin bulunduğu alandan aşağıdaki Tigrant Honent’in kilisesine
doğru uzanması gerekir. Künkler düzgün taşlardan yapılmış yuvaya yerleştirilmiştir. Su
kanalları arasında çapı daha küçük olan bir grup dikkati çeker ki, bunların eski künkler
olduğu ve l310 tarihli kitabeye göre yenileri ile değiştirildiği düşünülmektedir. Künklerin
açılması St. Prkitch kilisesi civarında toprak kayması endişesiyle durdurulmuştur. Zira
buradaki toprak dolmadır. Bu dolma yüzeyi taş tozları meydana getirir. St. Prkitch Kili-
sesi’nin muhtemelen son tamiri sırasında kilise için hazırlanan taşlar ince uçlu keskiler-
le işlenirken dökülen taş kırıntıları üst üste birikmiş ve sonra da tesviye edilmeden bir
tepecik hâlinde bırakılmışır.

Künklerin üzerleri önce kireç veya alçı ya benzer beyaz bir tozla, sonra kalker
taş tozu ile sarılmıştır. Büyük levha halinde pek düzgün olmayan beyaz kalker taşlarla
künklerin üzerleri örtülmüş ve üzerlerine toprak atılmıştır. Ancak boruların bir yanında
bir sıra düzgün örülmüş taş duvar görülmekte ve kanallar bu duvarların hemen yan ta-
rafını takip etmektedir. Hamamın ön tarafına, bulduğumuz suyu hamama veren mak-
semden sonra su kanalları aşağıya doğru devam etmektedir

2003 yılında boruların hamamın önünden geçerek Tigran Honents Kilisesi’ne
doğru yönlendiği anlaşıldı. Ancak borunun önü bir duvarla kesildi. Borunun ucu da bu-
rada özel olarak kesilmişti.

Dördüncü alan, kazısı Fransız ekip tarafından yürütülen katedralın kuzeydoğu-
sunda bulunan şapellerdir. Burada, 10. yüzyıla ait Ermenice bir kitabe parçası ile şa-
peller ortaya çıkarılmıştır. Şapel kazısı sırasında 10-13. yüzyıla ait desenli taşlar bulun-
muştur. 

Bu yıl Ani’de sur dışında, sura 200 m. mesafede yer alan yapının işlevini anla-
mak için kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ne cami, ne kilise ne de şapel olan bu yapı ka-
lıntısının sadece iki kubbesinin yarıdan az kısmı mevcuttur. Bu mekânın bir kervansa-
ray da olamayacağı ölçülerine bakarak anlaşılmaktadır. Bu yapıda ıslak mekân bulun-
madığı için hamam da olamaz. Yapının hiçbir yerinde ve civarında su kanalına rastlan-
mamıştır. Buna ilâve olarak hamamlarda beli bir plân mevcuttur. Yapıda böyle yıkanma
ile ilgili herhangi bir düzene rastlanmamıştır. 

Yapı yan yana iki kubeli bölüm ile kubbeli birimlerin iki yanındaki tonozlu odalar-
dan oluşmaktadır (Çizim: 2). Kubbeler pandandifler üzerine oturmakta, kasnak bulun-
mamaktadır. Duvarların örüldüğü taşlar küçük boyutlardadır ve iki renkli taş yerine gri
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renkli bazalt taş kulanılmıştır. Küçük Hamam’da evlerde ve çıkmaz sokakta kullanılan
bazalt taşların ölçüleri ve renkleri bu duvar örgüsü işçiliği ile benzerlik göstermekte,
eserin Ermeni Krallığı Döneminden sonra 11. yüzyıl sonu ile 12. yüzyılda yapıldığı iz-
lenimi edinilmektedir.

Bu yapıda kubbeli mekânların doğusundaki birimde, mekândan duvarla ayrılan
bölümde işlevi tam olarak belirlenemeyen yuvarlak plânlı fırın olabilecek bir kuruluş ile
karşılaşılmıştır. Bu kuruluşun kenar tarafındaki bir taban taşının ucu biraz kalkık bulun-
muş, bu taş kaldırıldığı zaman biri kurşundan yapılmış ağız kısmı kırılmış madenî bir
kap ile yine ağız kısmı kırık seramik bir kap bulunmuştur. Sırsız kabın içinde altından
kemer parçaları, iki kemer tokası ile iki altın bilezik ele geçirilmiştir (Resim: 3-5)

Ani kazılarında çok fazla küçük buluntu ele geçirilmektedir. Bunlardan en ilgi çe-
keni dükkânlardan birinde bulunmuş olan ahşap bir kapak parçasıdır. Dolap kapağı ol-
duğunu tahmin ettiğimiz üzerinde spiralli bir süsleme bulunan ahşap parça süslemesi
ile post-samarra özelliği göstermekte ve bize terminus post quem vermektedir. Manu-
çehr Camii’ne yakın olan bu bölümdeki dükkânlar ile caminin doğu cephesindeki yeni-
lenen kısımlardaki malzeme ve teknik özellikler birbirine benzemekte ve tarih 12. yüz-
yılın ikinci yarısını göstermektedir (Resim: 6).

2003 Y›l› Kaz›lar›
l5 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde yapılmıştır2. Kazısı daha evvel yapılan alan-

lar önce temizlenmiştir. Tigran Honents Kilisesi’nde yürütülen temizlik çalışmaları sıra-
sında kilisenin zamatun kısmının kuzeyindeki şapelde bir kripta tespit edilmiştir. Kripta-
nın daha evvel açıldığı görülmüştür. Kripta dikdörtgen plânlı ve beşik tonozludur. Du-
varları muntazam kesme taş ile örülmüştür. Zemin kısmen kuzeydeki kayanın yontul-
ması ile düzletilmiştir. Kriptada dağınık hâldeki insan ve hayvan kemiklerinin yanı sıra,
ahşap kalıntıları, deri parçası bir de cam bilezik ele geçirilmiştir. 

Kervansaray olarak bilinen St. Arak’elots Kilisesi’nde yürütülen temizlik çalışma-
ları sırasında zamatuna güneyden bitişik olarak inşa edilen şapelin kazısı yapılarak or-
taya çıkarılmıştır. Dikdörtgen plânlı ve yarım daire şeklindeki apsisi olan şapelin zama-
tuna sonradan bitişik olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kazı çalışmalarının yürütül-
düğü diğer bir alan Ani Katedrali’nin doğu tarafında bulunan iki şapel ile onların önün-
deki koridorun açılmasına devam edilmiştir.

2002 yılında küçük Hamam’ın batısındaki su yolu kazısına devam edilmiştir.
2003 yılı Ani kazılarının en önemli bölümü ticaret yolu kazısıdır (Çizim: 3). Ani Şehri’nin
ana aksını oluşturan ticaret yolu Kars kapısından başlamakta, Ebu’l Muhammeran Mi-
naresi ve Ebu Manuçehr Camii önünden geçmektedir. 2000-2002 yıllarında gerçekleş-
tirilen çalışmalara 2003 yılında devam edilmiştir. Yolun iki yanı sağlı sollu dükkânlarla
sınırlanmıştır. Bu dükkânlardan bir grubu yola eyvan şeklinde açılan odalardır. Diğer bir
grup ise iç içe geçilen mekânlar şeklindedir. Üçüncü grup ticarethaneler ise iki odadan
fazla mekânı olan büyük binalardır. Son çalışlalarımızda bunlara dördüncü bir grup ek-
lenmiştir. Bunlar alt katı bulunan iki katlı dükkânlardır (Resim: 7-10).
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2 Kazıya Dr. T.Yazar, Dr.Erdal Eser, Süleyman Demirel Üniversitesi Yard. Doç.Dr.B.Yaman,Yük.Mimar C.Kılıççöte  ve
Yük.Mimar Fatma Eren ve Sorbon Universitesi’nden Prof. Dr.J.P.Mahe başkanlığında beş kişilik bir ekip ile öğrenci-
ler katılmıştır. Kendilerine teşekkür ederim.
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2003 YILI HARMANÖREN-GÖNDÜRLE HÖYÜK

MEZARLIK KAZISI

Mehmet ÖZSA‹T*

Harmanören kazılarına, Isparta Müdürlüğü adına, bilimsel başkanlığımız altında,
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin
maddî destekleriyle devam edilmiştir1. Sınırlı olarak da, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
maddî katkı sağlamıştır. Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait’in yaptığı kazıya, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı doktora ve yüksek
lisans öğrencilerimizden Arkeolog Derya Çığır, Özden Özdemir, Tarih Bölümü, Klâsik
Arkeoloji Bölümü ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden top-
lam 23 lisans öğrencisi, Paleoantropolog Dr. Songül Alparslan Roodenberg, Konya
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Araştır-
ma Görevlisi Dr. Özdemir Koçak ve yüksek lisans öğrencileri Hatice  Gül Küçükbezci
ile Murat Tekin, Arkeolog Mustafa Bilgin; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Öğretim Görevlisi Adem Işık ve Isparta Mü-
zesi’ni temsilen Arkeolog Mustafa Akaslan katılmışlardır. Özveriyle çalışan tüm ekip
üyelerimize candan teşekkür ederim. Ayrıca, ekibimizin ilk günlerdeki gıda maddeleri
ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Başak Ticaret sahibi ve eski öğrencilerimizden Ta-
rihçi Halil Sürel ile Doç. Dr. Muhammet Hanefi Kutluoğlu’na yürekten teşekkür ederim.

Çalışmalarımızda bize destek sağlayan Isparta Valisi Sayın İsa Parlak’a, Ispar-
ta Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Atabey Kaymakamlığı’na, Atabey Sağlık Ocağı Dok-
tor ve personeline candan teşekkür ederim. Ayrıca, Harmanören Köyü’nde bize her ko-
nuda yardımcı olan Sayın Talat Tosun’a, Harmanören Muhtarlığı’na ve saygıdeğer Har-
manören halkına ne kadar teşekkür etsem azdır.

6 Ağustos-15 Eylül 2003 tarihlerinde sürdürülen kazıda iki açmada çalışıldı.
2002 yılında açtığımız Açma U’nun batısında, 5x5 m. boyutlarında başlanan Açma Ü
(Çizim 1: I-İ 10), batı duvarında açılan ceple, 6x8.5 m. boyutlarına ulaşmış ve on bir
adet mezar bulunmuştur. Ayrıca 2001 yılı Açma S doğu duvarında (Çizim 1: J-K 9), kı-
şın yağışla çöken kısımda görülen iki küp mezar da  (S9 ve S10), açılan ceplerle açı-
ğa çıkarılmıştır.

2003 kazı sezonunda Açma Ü’de tespit edilen on bir mezardan yalnız üçü (Me-
zar Ü7, Ü8, Ü11) el değmemiş, fakat doğanın tahribine uğramış, çatlak-kırık olarak bu-
lunmuştur. Diğerleri ya zamanında (Mezar Ü1, Ü9, Ü10) ya da günümüzde tahrip edil-
mişlerdir. Bu yıl, mezarlardan biri, (Mezar Ü 4) düzenlenmesiyle ve tipiyle farklılık gös-
termektedir. Diğer on mezarın  tümü küp mezardır. Yine, doğu-batı doğrultusunda yer-
leştirilen mezar küplerinin doğuya bakan ağız açıklıkları  biri hariç (HÖM03Ü9) büyük

* Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459  Vezneciler-
İstanbul/TÜRKİYE. 

1 Proje No: 2 / 27082002,   Her iki kurumun yöneticilerine candan teşekkür ederim. 
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düz bir taşla kapatılmış, kapak taşının arkası, küpün üstü ve gövdesi büyük toplama
taşlarla ve küp kırıklarıyla örtülerek korunmaya alınmıştır. Kazı sonuçlarını özet olarak
şöyle verebiliriz:

Mezar Ü1: (Resim:1, 2, 3) -36 cm.de ulaşılan mezar küpü, iki küpün birleştirilme-
siyle oluşmuştur. Hafif dışa çekik ağızlı, geniş omuzlu, dibe doğru daralan gövdeli bir
küp, dışa çekik dudaklı, geniş gövdeli bir küple ağızdan birleştirilmiş, ikinci küpün dibi
gövde altından kırılarak HÖM03Ü1 mezar küpünün ağzı oluşturulmuştur. Düzgün bü-
yük bir taşla örtülen ağız açıklığı, iri, düz bir tarla taşıyla desteklenmiştir. Kapak taşının
önü ve çevresi küp kırıkları ve toplama taşlarla korunmaya alınmıştır. 

Küpün üst kısmının da taşlarla örtülmüş olması gerekir. Fakat oluşturulan mezar
küpünün üst kısmı ve koruma taşları tarım dolayısıyla kaybolmuştur. Mezar Ü1’in gü-
nümüzden önce, zamanında da tahrip edildiği, HÖM03Ü8’in koruma taşları arasında,
küpün omuzu üzerinde HÖM03Ü1’in ağız parçalarının kullanılmasından anlaşılmakta-
dır. Mezar Ü1 düzenlenirken küpün ağzı, Mezar Ü7’nin gövdesi üzerine dikkatle yerleş-
tirilmiştir. Kapak taşı ve destek taşları HÖM03Ü7 gövdesi üzerine konmuştur. Mezar
Ü7’nin küpü tahrip edilmemiş, fakat kapak taşının ağırlığı küpün gövdesini çatlatmıştır.
HÖM03Ü1’in kapak taşının ve diğer taşların ağırlığı HÖM03Ü7’nin gövdesini çökerttir-
di. Bu da bize Mezar Ü1 düzenlenirken HÖM03Ü7’nin içinin dolu olduğunu, fakat dol-
gunun çok ince ve temiz olması, toprağın zamanla küp içine sızmasıyla dolduğunu
gösterir. HÖM03Ü1’in ağız açıklığının hafif güneydoğuya sapmasına karşın, HÖMO-
3Ü7'nin ağız açıklığı, güney denecek kadar güneydoğu doğrultusundadır. Ağız açıklık-
larının farklı yöne bakması, gömülerin hem zaman olmadığını gösterir.

Mezar Ü7: (Resim: 2, 3) -52 cm.de ulaşılan HÖMO3Ü7 mezar küpü, dışa çekik
geniş ağızlı, düz dudaklı, belirsiz kısa boyunlu, dört tutamak kulplu, düz dipli bir küptür.
El değmemiş olarak bulunan bu mezarda örtü sistemi çok güzel olarak izlenebilmekte-
dir. Küp boynunun iki yanı iri fakat yassı toplama taşlarının üst üste yerleştirilmesiyle
adeta bir örgü gibi boynun iki yanını ve üstünü çepeçevre korumaya almıştır. Bunların
üstü de irili ufaklı tarla taşları ve kınlan çömlek parçaları ile örtülmüştür. Küpün sol ya-
nında diklemesine duran büyük destek taşı ile, küp arasında destek-dolgu olarak kul-
lanılan siyah çömlek parçasının diğer parçaları bu üst yığın arasında görülmüştür.
HÖM03Ü7’de bir diğer özellik, şimdiye kadar rastladıklarımızdan farklı olarak, küp top-
rak üzerine yerleştirilirken alta gelen kulpun kırılmamış olmasıdır.

HÖM03Ü1’in kapak taşının ve diğer taşların ağırlığı, HÖM03Ü7’nin gövdesini
çökertebilirdi. Bu da Mezar Ü1’in düzenlenirken, Mezar Ü7’nin içinin dolu olduğunu
gösterir. Fakat dolgunun çok ince ve temiz olması, zamanla toprağın küp içine sızmış
olduğunu düşündürmektedir. 

Mezar Ü2:-51 cm.de ulaşılan ve çok az bir meyille yerleştirilen HÖMO3Ü2 me-
zar küpünün üst yarısı tarım nedeniyle tamamen dağılmış, küpün bazı üst gövde par-
çaları ve koruma taşlan gövdenin içine çökmüş, kalan alt karın kenarında küçük, gaga
ağızlı, şevron bezemeli bir testicik (HÖMO3Ü2-1) ele geçirildi. Hafif dışa çekik ağızlı,
belirsiz kısa boyunlu, düz dipli, dört tutamak kulplu, orta boy bir küptür. ‹n situ bulunan
kapak taşı önündeki destek ve küçüklü büyüklü koruma taşları arasında bulunan küp
kırıkları üzerinde çalışıldığında, bir küpün kırılarak parçalarının koruma taşları arasın-
da kullanıldığı anlaşılmıştır. Küp veya çömleklerin kırılarak destek ve koruma amacıy-
la kullanıldığına HÖM97M1, HÖM99P10, HÖM00R1 gibi diğer mezar küplerinde de
rastlamıştık. 

Mezar Ü3, Ü5 ve Ü6: Bu açmadaki tahribat 1989 yılında arazi yolunu genişlet-
mek için yapılan çalışmalar sırasında açığa çıkan mezarlık alanında, define amacıyla
kepçenin daha içerilere daldırılması sonucudur. Açmanın güneydoğusundan itibaren,
yarısına yakın kısmı karıştırılmıştır. Bu kesimdeki mezarlar (Mezar Ü3, Ü5, Ü6) ya ta-
mamen, ya da kısmen dağıtılmıştır. 

Mezar Ü3: -70 cm.de ulaşılan HÖM03Ü3 mezar küpünün koruma ve destek taş-
ları ile önündeki taş ve toprak yığını ile oluşturulan anıtsal bir alanın dağıtılmış olduğu
anlaşılmaktadır. Düz ağızlı, tutamaklı (karşılıklı simetrik yatay ve dikey dört tutamak ol-

320



malı), yumurta gövdeli, kaideli ve akıtacaklı orta boy bir küptür. Küpün ağız açıklığının
örtü şekli belirlenememiştir. Küp içinin tümüyle karıştırıldığını, küp içinde alt gövde üs-
tünde bulunan üst gövde parçası ve destek taşı kanıtlamaktadır. HÖM03Ü3’ün doğu-
sunda yer alan taş kütlesi, ilk bakışta bir kasa mezar olabileceği fikrini verdiyse de, yı-
ğıntının kaldırılması sonucu bu kütlenin Mezar Ü3 ile bağlantılı olabileceği anlaşıldı.
Burada kepçeden geriye kalan kısmın kesitine göre, toprak kazılarak HÖM03Ü3 Me-
zar Küpü yerleştirildikten sonra küpün ağız hizasından doğuya doğru ve belki de güne-
ye doğru zemin toplama düz taşlarla kaplandıktan sonra, üzerlerine sırasıyla, toprak,
toplama tarla taşları yığılmıştır. Bu yığın arasına yerleştirilmiş, gaga ağızlı bir testicik
(HÖM03Ü3-1) ele geçirildi. Maalesef tahribat ayrıntılı bilgi edinmemizi engelliyor. Küp-
lerin önünde oluşturulan bu anıtsal yığınağa daha önce de rastlamıştık. HÖM98N4,
HÖM99P10, HÖM00R2, HÖM00R13 mezar küpleri önünde de aynı düzenleme görül-
müştü.

Mezar Ü5: (Resim: 4) -127 cm.de Açma doğu duvarı önünde tespit edilen, koru-
ma ve destek taşları dağıtılan, üst yarısı tümüyle kaybolan HÖMO3Ü5’in ağzının bazı
ağız parçalarının, açma güney duvarı önünde ele geçirilmesi bu mezardaki tahribatın
da yol inşaatı sırasında iş makineleriyle yapıldığını göstermektedir. Dışa dönük geniş
ağızlı, yumurta gövdeli, düz dipli orta boy bir küp olan HÖM03Ü5’in özeliği, geniş du-
dağı üzerinde zikzak yiv bezemesinin bulunmasıdır ve şimdiye kadar ele geçirilen ağ-
zı bu tip bezemeli küplerden form bakımından farklıdır. 

Mezar Ü6: Açma güneyinde, -176 cm.ye kadar olan karıştırılmış toprak içinde
küp, ufak testi veya çömlek kırıkları, irili ufaklı tarla taşlarından oluşan bu yığında da-
ğıtılmış bir mezar olabilir.

Mezar Ü4: (Resim: 5) Düzenlemesiyle çok farklılık göstermektedir. Ana toprak
üzerine yerleştirilen kol ve bacak kemikleriyle bir cranium parçasının üstü, toplama iri-
li ufaklı tarla taşları ile örtülmüş ve bunların üstü çok iri iki taşla kapatılmıştır. Anıtsal bir
mezar karşımıza çıkmaktadır. Cranium parçası, izole dişler ve uzun kemik parçaları
ana toprak üzerine yerleştirilmişler. Uzun kemiklerin üst üste düzenli yerleştirilmesin-
den ölünün başka bir yerden getirilerek buraya gömüldüğü anlaşılmaktadır. Cranium ve
uzun kemikler yerleştirildikten sonra, üzeri kat kat denecek şekilde toplama taşlarla da-
iresel olarak düzenli şekilde örtülmüş, en üstte konan iri, geniş bir taşın üzerine de bir-
biri üzerine gelecek şekilde iki uzun taş blok yerleştirilmiştir. Bu kütlenin önünde yine
iki sıra halinde toplama tarla taşlarından dairesel bir örgü yapılmıştır. Böylece sekiz
şeklinde bir görünüm oluşturulmuştur (Resim: 6). Bunların üstü de irili ufaklı taşlarla ör-
tülmüştür. İkinci dairesel alandan buluntu çıkmadı. Kemiklerin bulunduğu birinci alan-
dan işlenmiş bir tunç parça (HÖM03Ü4-1) ele geçirilmiştir. Bu, bir diadem ya da bir ke-
mer ucu olabilir. Mezar Ü4 taş kütle mezarı güneyinde, iki tanesi yanlarda bir tanesi
kütlenin tam karşısında olmak üzere iri tarla taşlarından bir dairenin tamamlandığı gö-
rülmektedir (Resim: 7).

Mezar Ü4 ile Harmanören Mezarlığı’nda, üçüncü bir mezar tipiyle karşılaşmış
oluyoruz. Eğer böyleyse bu bize, 2002 yılı kazı sezonunda Açma U doğu duvarı önün-
de dağıtılmış olarak ele geçirilen mezar U5’in de, yığınında görülen iki büyük uzun taş
bloktan ve toplama taşların çokluğundan bu tipte bir mezar olabileceğini göstermekte-
dir. 

Mezar Ü8: (Resim: 8) -63 cm.de ulaşılan HÖMO3Ü8 mezar küpü el değmemiş,
fakat çatlak-kırık olarak bulunmuştur. Bu yılki çok iri iki küpten biridir. Geniş ağızlı, dı-
şa çekik geniş düz dudaklı, boyunsuz, dibe doğru daralan gövdeli, dört tutamak kulp-
lu, düz dipli, büyük bir küptür. Omuzda üzeri dikey üç oluk-yiv bezemeli tutamak kulp-
ların altında, gövdede, birbirine paralel, yatay kabartı şeklinde iki yalancı tutamağın da-
ha önceki yıllarda bulduklarımızdan farkı, gülen bir insan yüzünü hatırlatmasıdır. Çöm-
lekçi ustası bunu bilinçli ya da bilinçsiz yapmıştır. Omuzda, kulplar arasında, geniş bir
band şeklinde düzensiz parmak baskı bezeme vardır (Resim: 9). Ağız açıklığı büyük
düz bir taşla örtülmüş, üst koruma taşları tarım nedeniyle kaybolmuş, boynun iki yanın-
da orta boy taşlardan yapılan üst üste yığma örgünün boyun üstünde devam ettiği an-
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laşılmaktadır. Sağ omuz üzerindeki küp kırıklarının HÖM03Ü1’in ağız parçalarının ol-
duğunun belirlenmesi bize Mezar Ü8 düzenlenirken tahrip edildiğini göstermektedir.
Mezar Ü8’in günümüzdeki tahribatı sırasında kapak taşı önündeki destek taşları da da-
ğıtılmıştır. Kapak taşı önüne yatay olarak yerleştirilen gaga ağızlı bir testi (HÖM03Ü8-
1) şans eseri, in situ olarak kurtulmuştur. 

HÖMO3Ü8 iki gömü içermektedir. İlk gömü geriye iteklenerek, ikinci gömü yapıl-
mıştır (Resim: 10). Kemik sıralamasından ikinci gömünün hocker durumunda yatırıldı-
ğı izlenmektedir. İkinci bireyin göğsü üzerinde tuttuğu konik başlı bir tunç iğne (HÖMO-
3Ü8-2), in situ olarak bulunmuştur. Bu iğne, İTÇ3 özellikleri taşımaktadır. Küp dibinde
bağımsız olarak ele geçirilen bir ağırşak (HÖMO3Ü8-3) ilk bireye ait olmalıdır. 

Mezar Ü9: Bulunan parçalardan ağız açıklığının bir küple kapatıldığı anlaşılan
HÖMO3Ü9’un da tarım nedeniyle tamamen dağıtıldığı anlaşılmaktadır. Kapak küpü-
nün dışa çekik ağzının geniş dudağı üzerindeki konsantrik dairelerden oluşan bezeme-
si, HÖMOOR20’nin boynu üzerinde koruma amacıyla kullanılan küp ağız parçalarıyla
benzeşmektedir.

Mezar Ü11: (Resim: 8) -67 cm.de ulaşılmıştır. Koruma taşlarıyla birlikte el değ-
memiş olarak bulunmuştur. Kapak taşının arkası iri tarla taşlarıyla desteklendikten son-
ra, bu taşlarla beraber küpün tüm üstü, karnına kadar, iri toplama tarla taşlarıyla korun-
maya alınmıştır. Ara boşluklar da daha küçük taşlarla kapatılarak iyice örtülmüştür. Ka-
pak taşının doğu kenarında, destek taşlarının hemen altında gaga ağızlı bir testi ve ar-
kasında bir çömlek bulunmuştur. Bu dış mezar armağanlarının hemen arkasında, küp
ağzının önünde cranium parçası ile, cranium parçasının altında ve küp ağzının yanın-
da bir kaç uzun kemik parçası bulunmuştur. HÖMO3Ü11 iki birey vermiştir. İlk birey ge-
riye iteklenerek ikici gömü yapılmıştır. Küp ağzı önünde ele geçirilen kemikler, ikinci gö-
müye yer açılması eylemi sırasında dışarı çekilen toprakla çıkan birinci bireye ait iske-
let parçalan olabilir. Küp içinde ikinci bireyin craniumu çok dağılmış, diğer kemiklerinin
sıralanmasından hocker durumunda yatırıldığı anlaşılmaktadır. Küp dibinde, kemikle-
rin arasında görülen farklı boyuttaki üç çömlekçik (HÖMO3Ü11-1, HÖMO3Ü11-2, HÖ-
MO3Ü11-3) birinci gömüye ait olsa gerek. Kemiklerin görünümünden ilk bireyin, ikinci
bireyden daha genç, iki erişkin oldukları anlaşılmaktadır (Resim: 11). 

Mezar S9: (Resim: 12) Ağız açıklığı düz bir taşla kapatılmış olan HÖM03S9 me-
zar küpünün.üst destek ve koroma taşları tarım nedeni ile kaybolmuştur. Dar ağızlı bir-
birine simetrik dört tutamak kulplu, dibe doğru daralan yumurta gövdeli, düz dipli orta
boy bir küptür. Buluntu vermedi. 

Mezar S10: (Resim: 13) Ağız açıklığı düz bir taşla kapatılan HÖM03S10 mezar
küpü tüm üst koruma taşları ile beraber el değmemiş fakat çatlak kırık olarak bulun-
muştur. Küpün omzu üzerinde yarım daire şeklinde sıralanan taş dizesi gözlenmekte-
dir. Bu düzenleme mezarU5 ve mezar Ü4 gibi diğer bazı mezar küplerinde de görül-
mektedir. 

Isparta Müze Müdürlüğü’ne konservasyonu ve tümlemesi tamamlanan,
HÖM99P4, HÖM00R21, HÖM02U2, HÖM03S9 (Resim: 12) mezar küpleri ile, bu yıl
ele geçirilen Açma Ü buluntularından oluşan 15 adet envanterlik eser tutanakla teslim
edilmiştir.  

Demirci Höyük ve Semahöyük’ten sonra, Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı me-
zarlığı olduğunu düşündüğümüz Harmanören Mezarlığında, daha önceki yıllarda İTÇ3
ve OTÇ başlarını veren buluntulara rastlamıştık. Bu yılki kazılarımızda ele geçirilen bu-
luntular genellikle İTÇ2 ve İTÇ3 safhalarına aittir. Bununla birlikte bu yılki kazılardan
yeni küp formları elde ettik. Özellikle Mezar Ü7 ve Ü11, her şeyiyle tüm olarak bulun-
malarıyla mezar yapısı hakkında bizi aydınlattı. Mezar Ü4 de, mezar yapısı olarak ilk
defa karşımıza çıkmaktadır.

Her yıl Anadolu'nun kültür envanterine yeni buluntular kazandıran Harmanören
Mezarlığı Kazıları’na önümüzdeki yıl da devam etmek düşüncesindeyiz.
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Resim 1: Açma Ü, doğudan batı-
ya doğru görünüm 

Resim 2: Mezar Ü1 ve Ü7 

Resim 3: Mezar Ü1 ve Ü7
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Resim 4: Mezar Ü5

Resim 5: Mezar Ü4
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Resim 6: Mezar Ü4 dairesel düzenleme

Resim 7: Mezar Ü8, Ü10 ve Ü11
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Resim 9: HÖM03Ü8 mezar küpü detay, tuta-
mak kulp ve parmak baskı beze-
me 

Resim 8: Mezar Ü8, Ü10 ve Ü11 
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Resim 11: HÖM03Ü11 küp içi buluntu du-
rumu 

Resim 10: HÖM03Ü8 küp içi buluntu du-
rumu 
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Resim 12: HÖM03 S9 

Resim 13: HÖM03 S10



APHRODISIAS 2003

Christopher RATTÉ*
R.R.R. SMITH

In 2003, the New York University research team carried out an active program
of archaeological excavation, documentation, and restoration at Aphrodisias from 18
June to 15 August. Projects included new excavation, architectural recording, site con-
servation, and sculpture documentation and restoration. The government representa-
tive was Arif Küçükçoban (Aphrodisias Museum). 

FIELDWORK
The program of fieldwork begun in 1993 in order to document and study the ma-

jor excavated buildings, and to examine the urban development of the city, was pursu-
ed under the direction of C. Ratté (Fig. 1). New excavations were carried out near the
City Wall, and in the Stadium, the Bouleuterion, the North Agora, and the Northeast
Sector (a possible site for a new Aphrodisias Museum). Cleaning and architectural do-
cumentation of the City Walls, the Civil Basilica, and the Sebasteion were continued.
Site conservation focused on the Bouleuterion and surrounding buildings. Work on
small finds included a new study of dated late Roman pottery deposits, as well as rou-
tine analysis of the new finds from this year’s excavations.

Excavation
City Wall
A 3 by 5 m. trench (Wall 3) was dug up against the inside of the northwest city

wall, directly opposite a similar trench dug up against the outside of the wall in 2002
(Wall 2). The trench revealed the foundation of the wall at 517.34 m. asl, 1.5 m. below
the apparent ancient ground level. Pottery from foundation levels corroborates the mid-
4th century date of the fortifications attested by the inscriptions on the northwest and
northeast gates (and shows that the wall is not, as has sometimes been suggested,
earlier than the gates)1. 

Stadium
Excavation in the Stadium consisted of further investigation of the staircase par-

tially exposed on the south side of the building in 1999 and 2000. Earlier excavation
had uncovered the east side of the stairway and, east of the stairway, the remains of a

* Christopher RATTÉ, Institute of Fine Arts, New York University 1 East 78th Street New York, NY 10021/U.S.A.
R.R.R. SMITH, Institute of Fine Arts, New York University 1 East 78th Street New York, NY 10021/U.S.A.

1 On the date of the fortifications: C. Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity (London 1989) 35-39, doc. 19; 42-45, doc. 22.
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portico that ran along the north side of the street in front of the Stadium2. The goals of
the new trench (Trench 16) were to uncover the west side of the stairway, to determi-
ne whether the portico continued to the west, and, if so, whether the approach to the
stairway itself was open to the air, or whether the portico structure continued across it
in some way, for example by means of a monumental arch. To this end, an area of 5.3
by 16.4 m. was opened up on the west side of the earlier excavations, together with an
area of 2 by 10.5 m. on the south.

The stratigraphy of the trench was straightforward. The uppermost stratum be-
low the topsoil was a layer of nearly sterile reddish-brown gravely earth, present in
thicknesses of 0.5 to 1.5 m. throughout the trench. Excavation through this layer qu-
ickly revealed two column pedestals marking the resumption of the portico on the west
side of the stairway, together with the fallen columns and entablature blocks. Above the
stairway and in the area of the portico, where this reddish gravel was thinnest, it lay di-
rectly on stone and tile debris, clearly coming in the area of the portico from the collap-
sed portico-roof. It is less clear where the debris on top of the stairway came from, pos-
sibly from the portico, possibly from the enclosed spaces behind the porticos on either
side of the stairway. South or in front of the portico, the reddish gravel lay directly on
the hard-packed earth surface on which the architectural remains of the portico had fal-
len (1.4 to 1.5 m. below the present ground surface). 

The entablature of the portico on the west side of the stairway differs from that
on the east. Here, the architrave and frieze have been replaced by large architrave
blocks apparently reused from an earlier structure. Two of these blocks were uncove-
red, one completely, the other in part. The complete block is 2.88 m. long. The blocks
are 0.72 and 0.74 m. high, almost equal to the combined height to the architrave and
frieze of the portico to the east (0.81 m.), and they have been cut back along their long
axes in order to fit the width of the columns of the portico. The cornice placed on top
of them is identical to that on the east. The reuse of these blocks represents a repair
or at least a modification of the original design. In any case, there is no evidence to
suggest that in this phase of the building, the area in front of the stairway was span-
ned by an arch or roofed in any other way. 

Small soundings were dug at the base of the back wall of the portico just west
of the stairway, and north of or behind the first column pedestal of the portico west of
the stairway. The former reached the bottom of the foundations 1.3 m. below the base
of the wall. The latter sounding revealed a pipe running east-west along the bottom of
the pedestal. As noted in previous reports, the architectural ornament of the portico wo-
uld suggest an Antonine or Severan date. It remains unclear whether there was an ear-
lier portico in the same position.

Bouleuterion
Excavation in the Bouleuterion consisted of a pair of trenches dug beneath one

of the radial vaults of the building, in search of the remains of earlier structures (Boul
6; Fig. 2). The area chosen for examination is the vault of the west side of the building
which leads to a doorway just south of the round Hellenistic tomb northwest of the Bo-
uleuterion3. The trenches are a 2 by 6.8 m. cut, extending from the inner edge of the
vault to the circulation corridor that runs around the perimeter of the building, separa-
ted by a 0.50 m. baulk from a 1.5 m.-wide trench that extends through the door and up
against the Hellenistic tomb (the baulk between these trenches was later removed; the
elevation before excavation was 517.6 m. asl). The only architectural feature revealed
was the west end of an unmortared rubble foundation in the area of the circulation cor-
ridor. Only two courses of the foundation survive, bedded on undisturbed soil. The fo-
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undation is aligned with the city grid, and it is 2.2 m. wide N-S. Its west edge is aligned
with a change in construction technique in the stage building of the Bouleuterion, which
initially suggested to the excavator, Lonny Bier, that it may be a remnant of an earlier
Bouleuterion building. The east edge of the foundation was not revealed, however, and
it may also be the base of a small square or rectangular monument.

North Agora
Excavation was carried out in two areas in the North Agora (Fig. 2): in the sout-

heast corner of the Agora, to continue investigation of the east end of the south stoa
and of the area between the Agora and the Sebasteion (NAg 03.1), and in the south-
west corner (NAg 03.2), to continue investigation of the large rectangular structure first
detected by geophysical survey in 1998.

Trench NAg 03.1. Excavation in this area in 2002 had shown that the two aisles
of the south stoa of the Agora terminate in two large arched entranceways aligned with
the back wall of the single-colonnaded east stoa. The main goals of excavation in 2003
were to delimit the confines of the space entered through these two large arches, and
to dig deeper around the arches themselves. In pursuit of the first objective, a series
of 2 m.- wide trenches was dug to expose the north and east walls and the interior sup-
ports of what turned out to be a large room bisected on its east-west axis by an inner
colonnade, which continues the line (and the interaxial spacing of 5. 7 m.) of the inner
colonnade of the stoa. The room is 13.25 m. wide (north-south), and its north and so-
uth walls are aligned with the outer colonnade and back wall of the stoa, respectively.
The walls are, however, considerably wider than those of the stoa proper -- 1.2 as op-
posed to 0.9 m. -- because they rose to a much greater height (see below). The room
is 17.27 m. deep (east-west), and its east wall is blank (no doorways), so that it could
only be entered via the portico to the west. 

The inner colonnade of the room had two columns, both of whose bases are pre-
served. The bases were raised 1.3 m. above the floor level on large blocks of marble.
Excavation in front of the east face of the eastern block revealed an anathyrosis joint,
suggesting that a solid parapet-like wall ran between this column and the east wall of
the room. It is uncertain whether this wall continued between the columns. The space
between the western column and the central pier between the two arches of the ent-
rance was apparently left clear, as the east face of the pier is smoothly dressed. The
bases are considerably larger than those of the inner colonnade of the stoa (the plinths
are 1.28 m. square, and the lower toruses are 1.085 m. in diameter; the bases are 0.31
m. high), and would have supported columns approximately 8.8 m. high (measuring
from bottom of base to top of capital). The maximum height of the room at the end of
the stoa would thus have been over 10 m., and its roofline would have been over 3 m.
above that of the rest of the stoa (whose inner colonnade is 6.85 m. high). This room
is architecturally comparable with the "chalcidica" of a Roman basilica, and of the ba-
silical stoa of the upper Agora at Ephesus4. 

Excavation at the west end of the room (around the arched entranceways) initi-
ally exposed Ottoman floor levels and blocking walls between the piers of the arches.
In the south side of the room, excavation through the Ottoman floors revealed a late
Roman opus sectile pavement at an elevation comparable with the tops of the blocks
that supported the interior columns. This floor is edged by a stone wall which runs bet-
ween the central pier of the entranceway and the western interior column. The floor is
not present on the north side of this wall. In late antiquity, therefore, it seems that the
room had a split level arrangement, with the northern half maintained at or close to the
original floor level, while the southern half was raised approximately 1.3 m.
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Trench NAg 03.2 A 3 by 16 m. trench dug in 2000 had revealed the south side
of the large rectangular feature detected by the geophysical survey in 1998, showing
it to be a sunken pool or court, lined and paved with marble slabs5. The floor of the co-
urt (514.2 m. asl) lies at an elevation approximately 3 m. below the modern level, and
nearly 2 m. below the ancient ground level (516.0 m. asl). Excavation in 2003 began
by laying out of a 35 by 28 m. trench, designed to encompass the entire structure. The
top 1 meter of sterile accumulation was removed over the whole area, and deeper
trenches were dug along the south and east sides, showing that the internal dimensi-
ons of the structure were 26.66 (east-west) by 19.66 m. High groundwater prevented
us, however, from reaching floor level, and the function of the structure -- pool or co-
urt? -- remains uncertain. 

The stratigraphy encountered in this year’s excavation was the same as that fo-
und in 2000. Immediately below the topsoil was 1) the sterile accumulation layer, up to
1 m. thick. Within the limits of the court, this layer rested on 2) a layer of debris, inclu-
ding Ottoman pottery, embedded in dark brown earth. This layer rested in turn on 3) a
second sterile accumulation layer, very similar in composition to the upper layer. At the
inner edges of the court, this lower accumulation layer rested on 4) a second debris la-
yer, including many large marble capping blocks, possibly from the dado portions of ou-
ter walls of the Agora stoas. The most remarkable finds came from this debris layer,
and included the end of the nose of the blue horse from the Basilica (Inv. 03.30: see
below), and a number of pieces of waterlogged wood, including three large curved oak
boards (Inv. 03.46, 03.48, 03.51). The boards were sampled for dendrochronology and
radiocarbon analysis by Peter Kuniholm. The latter gives a date for the best-preserved
example of the late 9th century A.D.

Northeast Sector
Excavations carried out in 2000 had shown that the site previously proposed for

a possible new Aphrodisias Museum was archaeologically inappropriate6. Examinati-
on of a new site in and north of an olive grove north of the old schoolhouse was begun
in 2003 (Fig. 1). A grid of 20 3 by 3 m. test trenches (4 trenches east-west by 5 trenc-
hes north-south) was established at 25 m. intervals (measuring between the centers of
the trenches). The total area explored was thus 78 by 103 m., or 8,034 square m. The
trenches were dug down wherever possible to a depth of three meters.

Excavation showed that the three western columns of trenches were largely de-
void of architectural features, while the easternmost column of trenches contained a
number of tombs, and clearly infringed upon an ancient cemetery. The ancient featu-
res that were exposed in the western three columns of trenches included Roman pipes
at elevations of 1.5 and 2.8 m. below ground level in two trenches, and mortared walls,
possibly parts of domestic structures or farming buildings, in two other trenches. An
anomalous small find was a small Early Bronze Age marble idol figurine (Inv. 03.55).

Between the third and fourth columns of trenches (counting from the west) is a
large hypogeum, uncovered in an earlier excavation, and a number of trenches in the
fourth (westernmost) column also uncovered graves, at elevations extending from 1.0
to 2.0 m. below ground level. These include what appears to be another, collapsed
hypogeum, in one trench; simple cist graves, possibly of Byzantine date, in two other
trenches; and a possible pot burial exposed in the scarp of yet another trench.

The results of these excavations thus indicate that the area including and west
of the westernmost column of trenches should be preserved untouched. There are, ho-
wever, no significant ancient architectural remains in the rest of the area examined (the
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eastern two-thirds). It seems to lie outside the main cemetery, and it contains no ma-
jor buildings, and no evidence for intensive habitation. It may have been reserved for
agricultural use, and the features found in our investigations are consistent with that in-
terpretation. For these reasons, this does seem to be a viable site for a new Aphrodi-
sias Museum.

Site Conservation
The conservation of the Bouleuterion and surrounding structures began in mid-

April and continued through mid-August under the direction of Kent Severson and Tre-
vor Proud foot, and with the generous support of a Robert Wilson Challenge Grant
awarded by the World Monuments Fund. The treatment of the walls of the Bouleuterion
stoa and Bishop’s Palace was completed, using the methods developed over the last
ten years at Aphrodisias (capping and pointing with lime mortar and rebuilding or sho-
ring where necessary to ensure structural stability and water runoff). The treatment of
the seats of the auditorium of the Bouleuterion begun in 2001 was also completed: old
iron clamps were removed, replaced with stainless steel clamps sealed with lime mor-
tar, and supplemented by internal dowels; other repairs were made where necessary.

SCULPTURE DOCUMENTATION
The program of documentation and study of the sculpture of Aphrodisias begun

in 1991 was continued under the direction of R.R.R. Smith. 

Documentation and Research
Research for publication was focused on the Roman portrait project, for which

field research was completed. This is a collaborative project to publish all the Roman-
period portrait statuary from the site in a catalogue. It is designed to study the charac-
ter and use of public statues at Aphrodisias under the empire. Catalogue descriptions
were checked against the pieces and edited by the collaborators (C. Haslett, J. Long-
hand, R. Smith, J. Van Voorhees). A final photographic campaign for the project was
also completed (R. Wilkins, M. Ali Cogency). A distribution map of the finds of portrait
statuary at the site was prepared together with more detailed find plans of several im-
portant building complexes in the city centre, including the Agora Gate, Hadrian Baths,
and Theatre (Fig. 3). 

Statue Re-assembly
In conjunction with this research, a major campaign of joining fragments to their

statues and of testing statues with possible bases was undertaken (supervised by J.
Longhand). This work produced important new results and important joins, especially in
relation to the portrait statues from the Agora Gate and the Propylon of the Sebasteion.

In the Sebasteion material, two statue plinths were shown conclusively, by the
alignment of the clamps, to belong to the statue bases for Lucius Caesar (84-37 and
82-108) and Drusus Caesar (82-116 A and B)7, and a tall headless statue (81-151) was
shown probably to belong on the base for Aemilia Lepida (82-210)8.

A whole new draped female statue (Fig. 4) was reconstructed from a torso found
at the Sebasteion Propylon (82-101) which joins a set of lower legs and plinth found in
the seventh-century(?) defensive wall which was constructed with spolia against the
back of the scaena building of the Theater (72-314). Its missing right knee (82-224F)
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was also located. These fragments were dowelled together. This whole new figure was
also found to belong to a base for a statue of Livia, who in the inscription is called Ju-
lia Sebastë (72-275)9. A portrait head (73-240) independently identified as Livia and fo-
und with the lower legs and plinth of the statue in the late wall behind the Theater can-
not now join the figure (the neck and shoulders are broken) but should be connected
with it10. 

Among the dense finds of portrait statuary from the Agora Gate, fragments of six
statues were assembled and shown either certainly to belong (to join) or very probably
to be from the same statue. Five are himation statues and the first two are almost iden-
tical and were clearly a pair, perhaps representing the two brothers for whom statue
bases were also found at the Agora Gate. The six statues are as follows. 

(1) Himation statue 75-219 is now associated with a plinth and feet (83-204), a
lower left leg (80-20), its joining right hip (T-57), and probably a youthful portrait head
wearing a priest's crown (88-5). (2) Himation statue 83-62 is to be associated with a
plinth and pair of lower legs (83-60). (3) Himation statue 77-30 already had its right
shoulder (83-63) joined to it, and its left shoulder (87-388) has now been added. A
plinth signed by a sculptor Apellas (87-445) that has a joining right lower leg (T-448)
should also be part of it11. A battered beardless head wearing a crown (86-29) probably
also belongs. (4) Himation statue 83-61 was connected with its lower body (83-60) and
with a plinth with feet (83-203) that probably belong. (5) Himation statue 75-196 (Eret-
ria type) is to be associated with a lower body (NAgPy 89.1). And (6) the lower part of
a draped female statue was put together from four pieces -- feet and plinth (83-192 B),
knees (87-420), right thigh (77-32), left thigh (83-60 B) -- and shown to belong to an
upper torso (83-192 A), to which a veiled female head probably also belongs (89-8).

In addition, three other statues were completed with new fragments in various
ways. (1) The upper part of a small togate statue from the Theater (73-1)12 was shown
to have a lower part (67-181) to which it may be possible to join it. (2) A large togate
statue from the Theater of a beardless youth (71-479, formerly identified wrongly as
Domitian)13 was found to have its upper right arm (in two joining fragments, 65-365 and
68-286) and its right hand holding a scroll (68-284). And (3) a statue from the city wall
in the Ceres type (61-81) was found to have a plinth and feet (67-532), again to which
it may in the future be joined. 

EPIGRAPHIC RESEARCH
Study of the inscriptions found in 1961-92 was continued by J. Reynolds. Study

of Diocletian's Price Edict once inscribed on the facade of the Civil Basilica was conti-
nued by M. Crawford with architect P. Stinson.

New inscriptions
New inscriptions were recorded and studied by A. Chaniotis. Among the most

important were two Hellenistic inscriptions. One is a fragment with a list of names
(Apollonios, Eudoxos, Xenokrates, Zenobios, Zenon) and belongs probably in the first

9 Base: J.M. Reynolds, "The Origins and Beginnings of Imperial Cult at Aphrodisias" Proceedings of the Cambridge Phi-
lological Society 206 (1980) 109-17, at 82, no. 17.

10 Livia head: K.T. Erim in J. İnan and E. Alföldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Tür-
kei: Neue Funde (Mainz 1979) 61-2, no. 6. pl. 5. 3-4.

11 Signature: K.T. Erim and J.M. Reynolds, "Sculptors of Aphrodisias in the Inscriptions of the City," in N. Başgelen and
M. Lugal (eds.), Festschrift für Jale Inan (İstanbul 1989) 517-38, at 522-3, no. 4, fig. 200.

12 Togatus (formerly associated with an inscribed base for Domitian): K.T. Erim in J. İnan and E. Alföldi-Rosenbaum, Rö-
mische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei: Neue Funde (Mainz 1979) 89-91, no. 38, pls. 30.2 and 32.

13 Himation statue (formerly associated with an inscribed base for Demos): K.T. Erim and R.R.R. Smith, "Sculpture from
the Theatre," in K.T. Erim and R.R.R. Smith (eds.), Aphrodisias Papers 2: The Theatre, a sculptor's workshop, philosop-
hers, and coin types (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series No. 2. Michigan 1991) 74, no. 6, fig. 8.
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century B.C. It goes with other fragments of name-lists of similar character found in the
1960s. The other is a decree in honor of one 'Damokrines of Rhodes, sent by the Rho-
dians as commander over the territory in Caria'. It belongs in the early second century
(190-167 B.C.) and is one of the earliest documents that we have of Aphrodisias as a
functioning polity.

The inscribed pillar shaft from a tall statue base was brought in by the Aphrodi-
sias Museum (Fig. 5). It honors one Aineias, priest of Dionysos, and the erection of the
statue was supervised by his father Fl. Aelius Flavianus who was 'born of high priests
and a relative of (sc. Roman) senators'. The base was brought from nearby Karacasu
but almost certainly came from the mid-fourth-century city wall of Aphrodisias.

SCULPTURE CONSERVATION AND RESTORATION
Sculpture conservation, under the direction of T. Proudfoot, was focused on

three further reliefs from the Sebasteion, on a portrait statue from the Theater formerly
(and wrongly) identified as Demos, and on preparations for the restoration of a grey
marble horse monument from the Basilica.

Statue of Youthful Priest from Theater (70-630)14

The statue was removed from the Museum display in 2001, and the first stage
of its restoration was undertaken in 2002. This year the statue was re-assembled with
new steel dowels and mounted on a newly carved limestone base in the Aphrodisias
Museum using a custom-cast bronze post and cradle underneath the figure's missing
left leg (Fig. 6). The vertical supports for the legs are drilled right through the modern
base.

Three Sebasteion Reliefs
Following the successful restoration of five of the Sebasteion reliefs between

1999 and 2002, three further reliefs were restored in 2003 using the same techniques
and materials. The old restorations were removed, the reliefs dismantled, and the pi-
eces then re-assembled with new stainless steel dowels and lime-mortar fills. The
three restored reliefs are again from the third or upper storey of the South Building.
They represent: (1) Livia conducting a sacrifice at an altar (80-121), (2) Claudius and
Agrippina with a personification of the Roman people or senate (80-139), and (3) Ro-
ma and Gë, the personification of the earth ((80-74)15. 

Horse (70-569)
A galloping horse of dark blue-grey marble and part of its white-marble rider we-

re found in 1970 in the Civil Basilica beside the remains of their pedestal16. The horse
was restored and mounted in the Aphrodisias Museum in 1979, but it proved unstable
and was removed. With a special donation from a generous private donor, a new res-
toration of the monument was begun in 2003. The surviving body of the horse and the
fragments of its legs were cleaned of their old cement restorations. The surviving up-
per parts of the pedestal (three large fragments) were brought in, assembled, and stu-
died for how the figure was originally disposed and how it might be restored incorpo-
rating this ancient base. Following careful static calculations, the extraordinary monu-
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14 Himation statue (formerly associated with an inscribed base for Demos): K.T. Erim and R.R.R. Smith, "Sculpture from
the Theatre," in K.T. Erim and R.R.R. Smith (eds.), Aphrodisias Papers 2: The Theatre, a sculptor's workshop, philosop-
hers, and coin types (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series No. 2. Michigan 1991) 74, no. 6, fig. 8.

15 Sebasteion reliefs, Livia: R.R.R. Smith, "The imperial reliefs from the Sebasteion at Aphrodisias," Journal of Roman
Studies 77 (1987) 88-138, at 125-7, no. 10, pl. 22-3. Claudius and Agrippina: ibid., 106-10, no. 3, pls. 8-9.

16 Grey marble horse: K.T. Erim, Aphrodisias: City of Venus-Aphrodite (London 1986) 99, with fig.



ment will be re-assembled in 2004. The missing end of the horse's nose (03-30) was
also found this year during excavation of the sunken square precinct in the North Ago-
ra. It will be included in the restoration. 

Other Marble Restoration
Other marble conservation work included the following items. (1) The fragments

of the statue that were found this year to belong to the base for Livia (Julia Hera) we-
re dowelled together. The detached head of Livia from the Theater (73-240), though it
cannot join, was also tested against the statue, and in terms of scale, technique, date,
identity, and find-place it should very likely belong to the statue (Fig. 4). (2) The left sho-
ulder of himation statue 73-30 was re-attached to the figure (shoulder = 87-388). (3-4)
Two headless busts in the Stoa Depot were reassembled, each from two fragments: a
chlamys bust (82-141 and 92-9) and a himation bust (64-533 and 77-25). And (5) a bat-
tered youthful portrait head (86-29) was temporarily restored on the himation statue 77-
30, using a restored neck modelled in plaster, which showed again that although the-
re is not enough surviving for them to join, the head could well belong to this statue.

FRIEZE BLOCK RETURNED
A missing mask and garland frieze block from the Portico of Tiberius, which had

been found in a private collection in Ankara (by team-member Kutalmıs Görkay), was
formally returned to Aphrodisias by its buyer, Mr. Turgut Tokuş, at a ceremony held at
the Archaeological Museum in Ankara on 7 August 2003.

IN MEMORIAM
It is with great sadness that we record the deaths this year of two outstanding

and long-serving Aphrodisians: Prof. Lionel Bier, topographer and archaeologist, and
Mrs. Sevgi Gönül, President of the Geyre Vakfı, both of whom in different ways devo-
ted themselves with selfless energy to the advancement of our understanding and pre-
servation of the site. 

SPONSORS
The Aphrodisias excavations are sponsored by the Institute of Fine Arts in co-

operation with the Faculty of Arts and Science of New York University. Generous as-
sistance is provided by the 1984 Foundation, the Kress Foundation, the World Monu-
ments Fund, and several private individuals, together with the following groups of fri-
ends of the project: the Friends of Aphrodisias in New York (President, Nina Köprülü),
the Aphrodisias Sevenler in İzmir (President, Nesrin Mavitan), the Friends of Aphrodi-
sias Trust in London (President, Lady Patrica Daunt), the Association des Amis d'Aph-
rodisias in Paris (President, Penelope Louet), and the Geyre Vakfı in İstanbul (Presi-
dent, formerly Sevgi Gönül, now Ömer Koç). We are extremely grateful to all these lo-
yal supporters for their outstanding generosity.
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ŞARHÖYÜK/DORYLAİON KAZISI 2003 YILI
ÇALIŞMALARI

Muhibbe DARGA*
Taciser S‹VAS
Hakan S‹VAS

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın izni ve Anadolu Üniversitesi’nin lojistik desteği ile
yürütülen Şarhöyük Kazısı 2003 yılı çalışmaları 08 Eylül- 02 Ekim 2003 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Her iki kuruma da maddî ve manevî destekleri için teşekkürlerimizi
sunarız1. 

Şarhöyük 2003 yılı çalışmaları Prof. Dr. Muhibbe Darga’nın başkanlığı altında
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Arkeolog
Yard.Doç.Dr. Taciser Sivas, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi
Yard.Doç.Dr. Hakan Sivas, Arkeoloji Bölümü’nden Arkeolog Öğr.Gör. Yusuf Polat, Ar-
keolog Arş.Gör. Rahşan Tamsü, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunları Ar-
keolog Melike Kavlakoğlu ve Arkeolog Jülide Suna Yinesor ile Anadolu Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü öğrencileri Sinem Türkoğlu, Emre Akanak, Pınar Çağniş, Serap Aysu,
Sibel Ceylan, Özlem Öncel, Özlem Kocadağ ve Tarih Bölümü’nden Kenan Özkan tara-
fından yürütülmüştür. Bakanlık temsilcisi olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Arke-
olog Tahsin Sezer görev yapmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı ekip üyelerimize te-
şekkürlerimizi sunmayı zevkli bir borç biliriz.

2003 Yılı Şarhöyük kazısının amacı, höyüğün güney yamacında daha önceki ka-
zı sezonlarında ortaya çıkarılan Hitit yapı katlarının üst ve alt tabakalarında hangi kül-
türlerin ve yapı katlarının bulunduğunun araştırılmasına yönelikti. Bu amaçla çalışma-
lar kazısına geçen iki kazı sezonunda başlanan S 27a ve S27 c plân kareleriyle, S 27
c-d ve S 28 plân karelerinde gerçekleştirilmiştir.

GÜNEY YAMAÇ AÇMALARI
S 27a-c Plân Kareleri Çal›flmalar›
Höyüğün güney yamacında yer alan ve 2001 yılı kazı sezonunda 806.20 m. se-

viyede bırakılan S27 plân karesinde 4.60x7.10 m. lik bir alanda derinleşilerek kazı ça-
lışmalarına başlandı (Plân; Resim: 1). Plân karenin kuzey ve güney bölümünde birbi-
rinden bağımsız, hiçbir plân vermeyen döküntü taşlar kaldırıldı. 806.20-804.89 m. ara-

* Prof. Dr. Muhibbe DARGA, Dr. Esat Işık Caddesi, İzzet Bey Apt. No. 64/4  81310 Bahariye-İstanbul/TÜRKİYE.
Yard. Doç.Dr. Taciser SİVAS, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Böl. 26470 Eskişehir/TÜRKİYE.
Yard. Doç.Dr. Hakan SİVAS, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 26470 Eskişehir/TÜRKİYE.

1 Şarhöyük 2003 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (010830
No.lu araştırma projesi kapsamında) ve Sayın Ömer Koç tarafından maddî olarak desteklenmiştir. Başta Anadolu Üni-
versitesi’nin Sayın Rektörü Prof.Dr. Engin Ataç olmak üzere tüm komisyon üyelerine ve Sayın Ömer Koç’a verdikleri
destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 
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sındaki seviye inme çalışmalarında, 805.27 m. seviyede plân karenin kuzeybatısına
2.45 m. uzaklıkta, 1.10x0.55 m. boyutlarında kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir taştemel
parçası ortaya çıkarıldı. Plân karenin doğusunda yürütülen çalışmalarda, plân karenin
kuzeyine 2.64 m. uzaklıkta, 805.15 m. seviyede güneye doğru meyille inen 1.80x 1.30
m. boyutlarındaki kısmı korunmuş, sıkıştırılmış kireç bir taban gün ışığına çıkarıldı. Ku-
zeybatı köşede 805.05 m. seviyede 1.40x0.60 m. boyutlarında tespit edilen kerpiçlerin
altında tek sıra taş dizisi tespit edildi. 804.58-804.42 m. seviyelerde, 3.00x1.70 m. bo-
yutlarında, güneye doğru 16 cm. eğim yapan ikinci bir sıkıştırılmış kireç taban tespit
edildi. 804.35-804.23 m. seviyelerde, plân karenin güneydoğusuna 2.30 m., güneyba-
tısına 3.70 m. uzaklıkta, 1.60x1.40 m. boyutlarında içi beyazlaşmış saman sıvalı bir "si-
lo çukuru" saptandı (Resim: 2). Adı geçen büyük silonun altında küllü yangın tabakası
arasında plân vermeyen taş temelli kerpiç duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Derine inil-
dikçe 803.60 m. seviyede at nalı biçimli plân veren, kerpiç duvarlı ve girişi batı yönde
bir yapıya rastlandı (Resim: 3, 4). 1.70x2.00 m. boyutlarındaki yapının kerpiç duvarla-
rının 0.80 m. ye kadar olan yüksekliği korunmuştur. Kerpiç duvarların iç yüzü ve dış yü-
zü çamur sıvalıdır. At nalı plânlı yapının çevresinde küllü yangın tabakası içinde ele ge-
çirilen keramik buluntuları parça halinde olup tipik Hitit mutfak kapları yanında ince ci-
darlı açık bej renkli mallara ait kenar parçalarından oluşmaktaydı. Saklama kaplarının
her çeşidinin itinalı yapıldığı ve hafif açkılandığı gözlemlenmiştir. At nalı plânlı kerpiç
yapının çeşitli malzemelerin korunduğu bir birim, saklama deposu olduğunu tahmin
ediyoruz. Tam bir paralelini tanımıyoruz. Ayrıca bu birimin içinde bulunan kırmızı açkı-
lı yonca ağızlı bir testinin boyun kısmı, çok kaliteli bir keramik türüne tanık olmaktadır. 

S27 a-c plân karelerinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük bulun-
tular arasında kemik kabzalı demir bir bıçak (Resim: 5) ve küçük boy spiral biçimli al-
tın bir küpe (Resim: 6 ) dikkat çekicidir. Bıçağın sap kısmındaki kemik levhacıklar bronz
çivilerle perçinlenmiştir. Alacahöyük ve Boğazköy’den benzer bıçaklar bilinmektedir. Al-
tın küpe 1 cm. çapında, yarım gram ağırlığında ve 23 ayardır. Benzerleri Boğazköy
Aşağı Şehir 3 kazılarında bulunmuştur2. Kültepe Kaniş kazılarının mezar buluntuları
arasında altın ve gümüş küçük boy halka ve spiral biçimli küpeler gün ışığına çıkarıl-
mıştır3. Ayrıca kemik iğne, kemik delici, üzeri çizik bezemeli kemik sap, pişmiş toprak
ağırlıklar, pişmiş toprak üzeri kazıma bezemeli ağırşaklar, çakmaktaşı kesici ele geçi-
rilen diğer küçük buluntuları oluşturmaktadır. S 27 a ve S 27 c plân karelerinde yapılan
kazı çalışmalarında toplam 13 adet envanterlik, 61 adet de etütlük değerde küçük bu-
luntu ele geçirilmiştir. 

S27 c-d ve S28 Plân Kareleri Çal›flmalar› 
Şarhöyük 2003 yılı kazı sezonunda, höyüğün güney yamacında bulunan ikinci

çalışma alanını S 27 c-d plân karesi oluşturmaktaydı. 1996 kazı sezonunda, 802.85 m.
seviyede bırakılan, 2.50x6.80 m.lik alanda derinleşilerek kazı çalışmalarına başlandı
(Plân; Resim: 7). 

Bu alanda biri alanın doğusunda 802.25 m. seviyede, diğeri alanın batısında
801.98 m. seviyede iki adet beyazlaşmış saman sıvalı silo tabanları tespit edildi (Re-
sim: 8). Silo tabanlarının kaldırılmasından sonra, çalışma alanının batısında bulunan
silo tabanının altında 801.90-801.80 m. seviyeler arasında daha erken evreye ait ikin-
ci bir silo tespit edildi. Beyazlaşmış saman sıvalı olan silo tabanı üzerinde yanmış ah-
şap ve kömürleşmiş tahıl taneleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Silo çukuru içinden
toplanan tahıl taneleri Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üye-
lerinden Yard.Doç. Dr. Cengiz Türe tarafından incelenmiş ve bunların Triticum aesti-
vum cinsi buğdaylar olduğu saptanmıştır. 801.60 seviyede, S 28 plân karesiyle aynı se-
viyeye inilerek alan düzleştirildi.
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2 R.M. Boehmer, Die Kleinfunde aus der Unterstadt von Bo¤azköy, Berlin, 1979, lev. XXV/3573: spiral biçimli altın küpe.
3 T. Özgüç-N.Özgüç, Kültepe Kaz›s› Raporu 1949, Ankara, 1953, 71, lev. LVII, 253, 256, 259.



S 27/S 28 plân kareleri eşit seviyeye getirildikten sonra çalışmalar her iki plân
karede 9.70x4.95 m. boyutlarında bir alanda 801.60 m. seviyeden itibaren seviye de-
rinleştirilerek devam etmiştir. Bu plân karelerdeki çalışmaların amacı, doğuda T27 ve
T28 plân karelerinde daha önceki kazı sezonlarında gün ışığına çıkarılmış olan ve Af-
yonkarahisar Kusura çevresi ile çağdaş Hitit yapı temellerinin ait olduğu Hitit tabakası-
nın (Resim: 7-8) alt seviyelerinde hangi dönem tabakalarının var olduğunun araştırıl-
masıydı.

S 28 plân karesinin batı kesiminde 801.27 m. seviyede, 1.35 m. çapında, 13 cm.
derinliğinde içi saman sıvalı bir silo tabanı ile S 27/S 28 plân karelerinin kuzeyinde,
800.53 m. seviyede, 1.80 m. çapında bir ocak tespit edildi. Plân karenin batısında
800.43 m. seviyede, çakıl ve kerpiç parçalarından oluşmuş kaplama ve bunun önünde
de bir ocak kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Ayrıca S 28 plân karesinde 800.20
m. seviyesinde yangın kalıntıları arasında saman sıvalı tabanı yatay, yan yana ağaç
gövdeleri üzerine oturtulmuş silo kalıntısı dikkat çekicidir. 

S 28 plân karesinin doğusunda 800.22 seviyede yangın geçirerek yıkılmış bir ya-
pının duvarına ait yıkıntı kerpiçler ortaya çıkarıldı (Resim: 10). Bu yıkıntı kerpiçlerin bü-
yük özenli yapılara ait oldukları kanısındayız. Bu yapılarda görülen yangın izleri de yok
olmalarının nedenleridir. Aynı alanda işlenmemiş geyik boynuzu , bir inek kafatası ve
küçük bir hayvana ait toynak parçası da gün ışığına çıkarılmıştır. 

2003 yılında S 27/S 28 plân karelerinde yürütülen kazı çalışmaları 799.87 m. se-
viyede tamamlanmıştır. Sonuç olarak Kusura C evresi ile çağdaş Hitit evinin alt taba-
kalarında bir Hitit yapı katının daha varlığı saptanmış oldu. S27 c-d ve S 28 plân kare-
lerinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen çanak çömlekler tamamen Hitit örnek-
lerinden oluşmaktadır. Boğazköy, Afyon Yanarlar Hitit Mezarlığı ve Kusura Höyüğü Hi-
tit çanak çömlek örnekleriyle koşut tahıl tabakları, tek kulplu testiler, çanak ağız parça-
ları, iri küp parçaları ele geçirilen Hitit çanak çömlek formlarının en yaygın örnekleridir.
Çalışmalar sırasında toplam 12 adet envanterlik, 57 adet de etütlük değerde küçük bu-
luntu ele geçirilmiştir. Kemik âletlerin itinalı yapımları,yüzeylerinin açkılı ve çizgi bezek-
li olması, özenle işlendiklerini göstermektedir. Bunların arasında kemik bir stile/kalem
dikkat çekicidir (Resim: 11). Daha evvelki kazılarımızda da stile parçaları bulunmuştu.
Alişar’da Hitit katında ve Boğazköy Aşağı Şehir 4-3 kazılarında benzerleri bulunmuş-
tur4. Üzeri konsantrik daire motifleri ile bezeli kemik saplar (Resim: 13) ve kemik deli-
ciler (Resim: 14) diğer kemik eserleri oluştururlar. Üzeri konsantrik dairelerle bezeli,
özenli bir işçiliğin ürünü olan kemik sapların benzerleri Boğazköy Aşağı Şehir 3 ve 2
kazılarında bulunmuştur. Hitit şantiyesinin S 28 plân karesinde ele geçirilen önemli bir
diğer buluntu lentoid biçimli ip delikli pişmiş toprak mühürdür (Resim: 12). Mühürün bir
yüzünde resim yazısı şekiller yer almaktadır (Resim mühür lejandı henüz okunmadı).
Diğer yüzünde ise çeşitli çizik bezekler gözlenmektedir5. Ayrıca çok miktarda pişmiş
toprak ağırşak ve ağırlık tüm ve parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. 

Sonuç olarak Şarhöyük kazıları höyükte bir Hitit şehrinin varlığını filolojik ve ar-
keolojik malzeme ile ortaya koymuştur. Şarhöyük Hitit yerleşmesi, Sakarya Nehri’nin
batısındaki Hitit ülkesinin batıya açılan kapısı durumundadır. Gelecek kazı sezonların-
da sürdürülecek çalışmalarla Şarhöyük’te Hitit tabakalarının altındaki tabakaların araş-
tırılmasına devam edilecek ve bugüne değin saptanan tabakalar konusunda da daha
detaylı bilgilere ulaşılması mümkün olacaktır. 
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4 H.H. von der Osten, The Aliflar Höyük Seasons of 1930-32, Chicago, 1937 (OIP XXIX), 242, fig. 269, e 950, c 875, e
252 çizik bezekli örnekler.; R.M. Boehmer, a.g.e., 50 vd.; lev. XXX/3668, 3669, 3670.

5 R.M. Boehmer, a.g.e., 46 vdd.; lev. XXVIII/3622, 3624; lev. XXIX/3628.
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Plân: Şarhöyük topografik plânı

Resim 1: S 27 plân karesi. Kazı öncesi genel görünüm
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Resim 2: S 27 plân karesi. Silo çukuru ve kerpiç duvar

Resim 3: S 27 plân karesi. At nalı plânlı yapı
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Resim 4: S 27 plân karesi. At nalı plânlı yapı

Resim 5: S 27 plân ka-
resi. Demir
bıçak

Resim 6: S 27 plân karesi. Altın küpe
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Resim 9: S 27 plân karesi. Silo çukuru

Resim 7: S 27 plân karesi. Kazı öncesi gö-
rünüm

Resim 8: S 27 plân karesi. Silo çukurları
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Resim 11: S 28 plân karesi.
Kemik stile/kalem

Resim 12: S 28 plân karesi.
Pişmiş toprak
mühür

Resim 10: S 27-28 plân karesi. Hitit
yapı katı mimarî kalıntıları

Resim 13: S 28 plân karesi. Kemik saplar

Resim 14: S 28 plân karesi. Kemik delici



BOĞAZKÖY-HATTUŞA 2003 YILI ÇALIŞMALARI

Jürgen SEEHER*

2003 yılında Boğazköy/Hattuşa’da Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün izni
ile Alman Arkeoloji Enstitüsü adına 30.05.2003’te başlayan çalışmalar 29.09.2003 tari-
hine kadar sürmüştür. 

Kaz› Çal›flmalar›
2003 yılı kazıları Sarıkale önündeki düzlükte gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 01.07.2003

tarihinde başlatılan kazılar 29.08.2003 tarihinde sona ermiştir. Kazı yerinin seçiminde-
ki nedenler geçen yılların raporlarında etraflıca ele alınmıştı. Şehrin uzun yerleşim ta-
rihinin hangi dönemlerinde bu alana yerleşildiği ve bu alanın hangi amaçlarla kullanıl-
mış olduğu gibi sorulara cevap aramak, ayrıca Yukarı Şehir’in kült işlevinin bu bölge-
nin gerçekten tek işlevi mi olduğu gibi konulara ışık tutmak bu nedenlerin belli başlıla-
rındandır. Ancak 2001 yılında başlatılan kazı çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan yeni
sorulara, Hattuşa ve dolayısıyla Hitit tarihiyle ilgili bilinmeyen pek çok konuya cevap
bulmak için bu bölgenin özellikle uygun olduğu anlaşılmıştır. Düzlük kuzeyde Poternli
Sur, doğuda Sarıkale, batıda Taanık Kaya ve Batı Kapılar’ın bulunduğu sırtla çevrilidir.
Güney sınırını Taanık Kaya, Aslanlı Kapı, Yenicekale, Güney Havuzlar’ın bulunduğu
burun ve doğuda merkezi Tapınak Mahallesi’nin oluşturduğu kıvrım oluşturur. Bu kıvrı-
mın batı ve güney kesimlerinde yapılan yüzey araştırmalarında alanın çoğunda ana
toprağın yüzeye çıkmış olduğu görülmüş, ancak birkaç noktada Hitit çanak çömleği yo-
ğunluklarına ve duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Bundan da anlaşıldığı üzere, bu böl-
gedeki erozyon çok fazla olup çok miktarda toprak aşağı sürüklenmiştir (Resim: 1’de-
ki oklar). Söz konusu düzlüğün batı kesiminde de sedimantasyondan ziyade erozyon
olduğundan, burada da kültür tabakalarının tahribata uğradığı sanılıyor.

Geçen yıl 292/308, 292/309 plân karelerinde içinde çok bol miktarda çanak par-
çasının ve irili ufaklı taşın bulunduğu bir sel dolgusunun altında, yan yana dikdörtgen
odalardan oluşan bir yapı ile karşılaşılmıştı (Resim: 2 “Quadratgebäude"). Bu yılki ka-
zılarda bu yapının tümünü ortaya çıkarabilmek amacıyla, 291/308, 291/309, 291/310,
292/310 plân kareleri kazıldı (Resim: 3, sol taraf). Kenar uzunluğu 19 m. olan kare
plânlı yapının dış duvarları 75 cm., iç duvarları ise 50-60 cm. kalınlığındadır ve yalnız-
ca iki taş sırasından oluşan taş temel kısmı üzerinde yer yer kerpiçe rastlanmıştır. Taş

* Dr.Jürgen SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sok. 48, 34437 İstanbul/TÜRKİYE. 
Internet: www.hattuscha.de

1 2003 yılı ekip üyeleri Dr. Jürgen Seeher başkanlığında: Ö.Arasoğlu, M. Aksan, M. Öcal, H. Özel, B. Köşker, Dr. A. Bay-
kal-Seeher, M. Uzun (arazi çalışması), B.Köşker (arazi ve buluntu fotoğrafları), G. Özel (çanak bahçesinin idaresi), Dr.
H.Genz (Demir Çağı keramiği), Dr. U. Schoop (Hitit keramiği), Ch.Rüster, G.Torri, Prof.Dr. G.Wilhelm, (Ankara Anado-
lu Medeniyetleri Müzesi‘nde çiviyazılı tabletler. G.Wilhelm ayrıca kazıda bu yıl çıkarılan tabletleri de inceledi), Dr. D.Ba-
wanypeck, Dr. S.Herbordt-von Wickede, C.Müller-Hazenbos, Prof.Dr. D.Hawkins (Nişantaş Batı Yapısı kral mühür bas-
kılarının incelenmesi), R.Pasternak (Botanik), Murat Can, Ahmet Demirtaş, Ömer Kaymaz, J-M- Klessing (Sur resto-
rasyonu). Ekibimizde Bakanlık temsilcisi olarak Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nden Hüseyin Yenigül görev almıştır.
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kesimin üzerine kerpiçten önce konacak yatay ahşap hatıllar için bırakılan boşluklar da
izlenebilmiştir. Yapının iç bölmeleri bir simetri esas alınarak yapılmıştır: Bir sıra yan ya-
na dizili 3 oda, bu sıranın yanındaki bölme duvarı belirli bir hizaya kadar uzatılmış ve
açık bir bölme oluşturulmuş. Aynı sistem diğer tarafta buna simetrik olarak yapılmış. Bu
yapıya ait tabanlar kısmen iyi korunagelmişse de, selin oluşturduğu derin kanallar kıs-
men tahribata neden olmuştur (Resim: 4). Yapı içinde ele geçirilen çanak çömlek M.Ö.
16.-15. yüzyıllara ait olmalıdır. Taban üzerinde çanak çömleğin yanı sıra bronz kama,
ok ucu, deliciler, deniz istiridyesi kabukları (geçen yıl da kapalı durumda aynı yapıda
taban üzerinde bulunmuştu) gibi ilginç küçük buluntular çıkarılmıştır.

İlk AMS-radyokarbon ölçümleri “Quadratgebäude"nin 11a odası tabanından ve
292/304 plân karesinde 2002 yılında kazılmış bir yapıdan alınmış karbonlaşmış tahıl
numuneleri üzerinde, Kiel Üniversitesi Leibniz Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Bunlara gö-
re “Quadratgebäude" M.Ö. 16. yüzyıl-15. yüzyılın ilk yarısına (Resim: 5 ilk iki numune),
güneydeki yapı ise 14.yüzyıl-13. yüzyıl başlarına tarihlenmiştir (Resim: 5 son iki numu-
ne). “Quadratgebäude" nin erken tarihi bu yapıda bulunmuş bronz kamanın Mezopo-
tamya paralelleri ile de desteklenmektedir. Bu bölgeden alınmış diğer numunelerin öl-
çümleri henüz tamamlanmamıştır. Şimdiye kadar Hitit mimarlığında bilinmeyen bir plâ-
na sahip bu yapının işlevi konusunda henüz kesin bir fikir yürütmek mümkün değildir.

Geçen yıl 292/304 plân karesinde (Resim: 6, önde) yapılan kazılarda Sarıkale
önündeki düzlüğün bu kesimine ilk kurulan birkaç evreli Hitit yerleşiminin, şimdiki yü-
zeyin 4 m. kadar altında olduğu anlaşılmıştı. Hitit tabakasının üstündeki dolgu Yukarı
Şehrin üst kesimlerinden erozyonla buraya taşınmış sel malzemesinden oluşur. 2003
yılında bu plân kareye komşu plân karelerde kazı çalışmaları yapıldı. 291-292/305 plân
karelerinde çok odalı bir yapı kompleksiyle karşılaşıldı. “Quadratgebäude"nin ait oldu-
ğu tabakanın mimarîsinin aksine bu yapının duvarları kalın, sağlam ve kısmen 1 m.ye
varan yüksekliktedir (Resim: 7). Oda boyutları farklılıklar göstermektedir, küçük odalar
kapısızdır ve üstteki duvarlara alt yapı olarak yapılmış olmalıdır. Bu kesimde de arazi-
nin eğimine bağlı olarak güneydoğu-kuzeybatı yönünde derin sel yatakları yapıyı kıs-
men kesmiştir. 

292/305 plân karesinde bu yapının 3.70x+4.00 m. boyutlarındaki bir odasının
banyo odası olduğu anlaşıldı (Resim: 7, önde). Sıkıştırılmış kireç tabanlı odanın bir du-
varı içine kısmen gömülü durumda bir ocak yeri, kireç taban içine yarıya kadar gömü-
lü banyo küveti (Resim: 8) ve taban üzerinde, ancak kenarları kireçli bir toprakla sıkış-
tırılmış ve örtülmüş bir su künkü banyonun donanımını oluşturuyordu. Banyo odasının
doğu kesimi selin oluşturduğu derin bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Yapı komplek-
sinin kuzeye doğru uzantısı ancak 292/306 açmasındaki tek bir duvarla takip edilebil-
mektedir, geri kalan kısmı tamamen tahribata uğramış ve kaybolmuştur. Bu yapının ba-
tı kesimindeki taş temeller yaklaşık 1,2 m. yüksekliğinde korunagelmiştir. Bu duvarla-
rın batısında 291/305 plân karesinde bol miktarda çanak çömlek, hayvan kemikleri ve
kül katmanları ile avlu ya da yapı dışı alan olarak uzun süre kullanımda kaldığı anlaşı-
lan kalın bir kültür dolgusu kazılmıştır (Resim: 7, arkada). Buradaki bir tabakada bulun-
muş olan yüzlerce küçük parça tek renkli ince duvar sıvası, yapım tekniği açısından 5
ve 9 No.lu Tapınak‘ta bulunmuş olanları hatırlatmaktadır. Avludaki ilginç buluntular ara-
sında dikdörtgen prizması biçimli bir Eski Hitit taş mühür (Resim: 9) ve tüme yakın bir
bronz ergitme potası (Resim: 10) vardır. Çapı ortalama 13 cm. olan pota, türünün Hat-
tuşa’da Hitit tabakalarında bulunmuş tek örneğidir. 292/306 plân karesinde "Banyolu
ev" in kuzeyinde ayrıca iki pota parçası daha bulunmuştur. Ergitme fırınları ve benzeri
tamamlayıcı buluntulara henüz rastlanmamışsa da, çok sayıdaki bronz parçacığı ve
cüruf, maden işleme atölyelerinin yakında olduğuna işaret etmektedir. Başka malzeme-
lerin işlendiği işliklerin de pek uzak olmadığını gösteren buluntulara bu kazı mevsimin-
de de rastlandı: çeşitli bronz âletler, sert taştan delgi çekirdekleri, yapımı tamamlanma-
mış taş mühürler, bir cam yonga. Erozyon dolgusu içinde çiviyazılı tablet parçalarına
da rastlandı. G. Wilhelm’in ilk çalışmalarına göre 9 parçanın beşi Orta ve Eski Hitit ola-
rak tarihlendirilmiştir ve ikisi toprak bağış, belgelerine ait parçalardır. 
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292/306 plân karesinde yukarıda söz konusu olan "Banyolu ev" in tahribat gör-
müş duvarından daha erken bir döneme ait bir yapı katı ile karşılaşıldı. Burada dörtgen
bir yapının bir köşesi kazıldı. Bu yapının dolgusu içinde birkaç farklı metal döküm po-
tasına ait parçalar bulunmuştur. Ancak bu kazı mevsiminde yapının tamamı incelene-
mediğinden, burada bir maden atölyesinin var olup olmadığını söylemek henüz müm-
kün değildir.

Kuzey açmalarında (291-292/309-310) kare plânlı büyük yapı üzerinde saptan-
mış olan taşlı çanaklı dolguya 292/307 plân karesinde de rastlanmıştır. Burada da ay-
nı dolgunun altında oluşuyla kare plânlı yapıyla eş zamanlılığı tahmin edilen, yine dört-
gen plânlı bir yapıya ait bir köşe kazılmıştır. Duvarların taş temelleri üzerinde kerpiçten
önce konacak yatay ahşap hatıllar için bırakılan boşluklar izlenebilmiştir. Bu özellik ku-
zeydeki kare plânlı yapıyla benzerlik gösterir, yalnız 292/307‘deki yapının duvarları da-
ha kalın, temeller daha derindir. Bu yapı içinde birbiri üstünde birkaç taban ve bir kö-
şede önünde küçük bir kül çukuru olan bir fırın saptanmıştır. 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hitit tabakalarının üzerindeki erozyon dol-
gusunda ve selin oluşturduğu derin yataklarda Karanlık Çağa ait (Erken Demir Çağının
orta ve geç evreleri MÖ 11.-10. yüzyıl) çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Karan-
lık Çağ yerleşmesi büyük olasılıkla Sarıkale’nin güney ya da güneybatısındaki yamaç-
ta kuruluydu. El yapımı, koyu kırmızı boya bezemeli, iki yanda kulak gibi yumrulu, ga-
ga ağızlı testiler dönemin ilginç kap biçimlerindendir.

2003 yılı çalışmaları sonunda 51 adet envanterlik, 263 adet etütlük eser Boğaz-
köy Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.

fiehir Suru Rekonstrüksiyonu
2003 yılında Hattuşa’da JTI firmasının sponsorluğu ile yeni bir projeye başlan-

mıştır: Hitit şehir surunun 60 m.lik kesimini ayağa kaldırmak. Bu şekilde ziyaretçilere
Hitit surunun görünümü hakkında daha canlı bilgi verebilmenin yanı sıra, orijinal mal-
zeme ve teknikler kullanılacağından deneysel arkeoloji kapsamında Hitit dönemi mi-
marîsi hakkında yeni ipuçları elde edilebilecektir. 

Harabenin girişinde yolun hemen sağında yer alan surun ilk önce taş temel ke-
simi sağlamlaştırılmıştır. Taş kesimin toprak seviyesinden yüksekliği arazi yapısına ba-
ğımlı olarak kısmen 3 m.yi bulmaktadır. Bu işlem tam olarak bitirilememiş, önümüzde-
ki sezon birkaç hafta daha bu işe devam edilecektir. 

Buna paralel olarak kerpiç tuğla üretimine başlanmıştır. Bize gerekli olan yakla-
şık 50 000 kerpiç tuğlanın yaklaşık 13 000 tanesi üretilmiş (Resim: 11) ve üst üste is-
tiflenerek kışı geçirebilmeleri için polyester kaplı branda ile örtülerek sarılmıştır. Şimdi-
ye kadar 350 m3 kerpiç toprağı, katkı maddesi olarak 35 ton saman, 280 ton su kulla-
nılmıştır.

Önümüzdeki mevsim kerpiç tuğlaların örülmesine başlanacak ve beklenmeyen
bir engel çıkmadığı takdirde proje 2005 yılında bitirilecektir.

Di¤er Çal›flmalar
Bu sezon kazı ve müze deposundaki eski kazıların yayın çalışmalarına yönelik

çeşitli çalışmalar yürütüldü: 
• Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu kazı mevsimi boyunca da, 2000-2001 yılla-

rında Güney Havuzlar’da yapılan kazılarda 298/252 plân karesinde karşılaşılan toplu
çanak çömlek buluntusunun onarımı devam etmiştir. Yaklaşık 1 ton ağırlıktaki bu toplu
buluntunun onarımı sırasında çömleklerin başka bir yerde kırıldıktan sonra buraya gö-
mülmüş oldukları ve bu nedenle de eksik parçanın çok olduğu görülmüştür. 

• Boğazköy Müzesi‘nde ve kazı depolarında muhafaza edilen Büyükkaya kazıla-
rı (1994-1998) ve kuzeybatı yamaç kazısı (1998-2000) Hitit çanak çömleğinin yayın
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kapsamındaki malzeme çalışmalarına devam edilmiştir. Aşağı Şehir’deki eski kazılar-
dan çıkan Demir Çağı çanak çömleğinin incelenmesi tamamlanmıştır. 1990-91 yılların-
da Nişantepe’deki batı yapısında bulunmuş Hitit kral mühürlerini taşıyan kil bullalar ya-
yın hazırlığı kapsamında dört kişilik uzman bir ekip tarafından ele alınmış ve tamam-
lanmıştır.

• Eski kazılarda bulunmuş Anadolu Medeniyetleri Müzesi‘nde muhafaza edilen
çiviyazılı tabletlerin incelenmesine devam edilmiştir.

• Hattuşa şehir alanındaki mimarî kalıntılar her yıl olduğu gibi bakımdan geçiril-
miş ve yine her yıl olduğu gibi, harabe içerisindeki nişan tahtası olarak kullanılmış bir-
kaç levha yenilenmiştir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim: 9a Resim: 9b

Resim: 9c Resim: 9d
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Resim: 11

Resim: 10



HARRAN 2003 YILI HÖYÜK KAZILARI

Nurettin YARDIMCI*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniy-
le Harran kazılarımız 13.10.2003 tarihinde, Harran Höyük’te topografik plânda gösterilen
35DD plân karesinde ve Ulu Cami’de 47FF ile 49İİ plân karelerinde başlamıştır (Plân: 1).

Höyükteki Kaz›lar
35DD plân karesinde (a) ve (b) diye isimlendirdiğimiz, daha önce kazılmış ve İs-

lâm Devrine ait mimarî kalıntılardan sadece (a) açmasının kuzeyinde ve batısında bo-
zulmuş bir duvar kalıntısı olduğu yerde, açma sınırları bu iki duvar baz alınarak, boş ve
mimarî kalıntısı olmayan alanda eski tabakalara inmek amacıyla kazı çalışmalarına
başlandı (Plân: 1).

Kazılarımızın ilk gününde, (a) açmasında kesif bir şekilde İslâmî çanak-çömlek
parçalarına rastlandı. Yüzeyden 50 cm. derinlikte, Son Tunç Çağına II. binyıla tarihle-
nen mermerden bir figürin parçası (boğa başı) bulundu. Derine inildiği zaman, açma
duvarları profilinde, beyaz kırma kireç taşlarından oluşan bir tabakanın mevcut olduğu
gözlendi. Bu kısımda karışık toprak âdeta bir çöplük haline geldi. Karışık toprak içinde
2 parça Roma seramiğine rastlandı. Cumhuriyet Döneminde Jandarma Karakolu ola-
rak da kullanılan yerin temellerine rastlayan bu yerde günümüze ait jiklet kağıtlarına bi-
le rastlandı. Bundan da buranın daha önceden kazıldığı ve beyaz kırma kireç taşların-
dan oluşan zeminin bozulduğu anlaşıldı. Derinleştikçe (a) açmasında, (Resim: 1) I. ve
II. binyıla ait çanak-çömlek buluntularına rastlandı. 

Daha sonra kazının ilerleyen günlerinde, (b) açmasında, beyaz tabakanın he-
men içinde ve altında, İslâm ve I. binyıl seramiği karışık gelmeye başladı. Profilde gö-
rülen beyaz hattın altına inilmeye başlandığı an, tamamen I. binyıl seramikleri, çanak-
çömlek parçaları gelmeye başladı. 

Yapılan kazı sırasında, (b) açmasında, önceki yıllarda açığa çıkarılan ve çöp çu-
kurunu andıran 136 cm. çapında ve 25 cm. kalınlığında yuvarlak bir çukur da dahil ol-
mak üzere aşağıya inildi (Resim: 1).

Beyaz hattın tamamen altına inildiği sıralarda, (b) açmasında M.Ö. I. binyıl taba-
kasına inildiği anlaşıldı. Çünkü bu tabakada Sin Mabedi’ne ait olan ve Kral Nabonid
Dönemine (M.Ö. 556-536) tarihlenen adak kitabesi bulundu ve bu tabakada bol miktar-
da I. binyıla ait çanak-çömlek parçalarına rastlandı (Resim: 2).

Daha aşağıya inildiğinde, profilde görülen kalın kül tabakasının zemini, yavaş
yapılan kazı sonucunda tamamen ortaya çıkarıldı. Slayt ve fotoğrafları çekildi. Bu ta-
bakada da II. binyıl seramiklerine (Asur devri) rastlandı (Resim: 3). Kazı çalışmalarının

* Dr. Nurettin YARDIMCI, Araştırma Projesi Başkanı, Başbakanlık Müşaviri, Cemal Nadir Sok. No:24/4- Çankaya-
Ankara/TÜRKİYE. e-mail: yardimci_n@hotmail.com
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devamında bu tabakada az miktarda Halaf seramiğine de rastlandı (Resim: 4-5). 1983
yılında, Harran kazıları başlamadan önce, höyükte yapılan yüzey araştırmasında da
Halaf seramiğine rastlanmıştı. Böylece Harran’da ilk yerleşimin daha önce bilindiği gi-
bi III. binyılda değil, VI. binyılda olduğu görüşü ağırlık kazandı. Bu görüşü destekleyen
kanıtlardan biri de Harranın güneydoğusunda surlara 500 m. kadar mesafeden başla-
yan ve yüzey araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz, neredeyse düz ve yaygın bir
höyük olan Tel İdris’te rastladığımız yoğun halaf buluntularıdır. Harranın ilk sakinlerinin
burada oturduğunun veyahut da Halaf Döneminde Harran’ın ve Tel İdris’in iç içe oldu-
ğu düşünülmektedir. Ayrıca Harranda bulunan ve halen yaşayan kubbe ev mimarîsi de
Halaf kültürünün burada yaşadığını düşündürmektedir. 

II. binyıl seramiklerinin geldiği bu tabakada, birkaç tane Eski Tunç Çağı serami-
ğine rastlandı. Bunun da aşağı tabakadan üste gelen parçalar olduğu anlaşıldı. 

Höyükte, topografik plânda 36DD plân karesine rastlayan ve (a) açmasının batı
sınırındaki İslâm Devrine ait tuğla duvarın hemen arkasında bulunan ve daha önceki
yıllarda tablet parçası çıkan küçük mekânın ortasındaki boş alanda da aşağı tabakaya
inilmeye başlandı. Buraya da (c) açması dendi (Resim: 6). Bu kısımda yapılan derin-
leşme çalışmalarında da aynı profil izine rastlandı. Burada da çöp çukurunu anımsa-
tan yuvarlak bir çukur ortaya çıktı. Bu çukurun içinde de, İslâm seramikleri çıktı. Mekân
tabanında yapılan kazılarda İslâm Dönemine, kazılar ilerledikçe de I. binyıla, daha son-
ra da II. binyıla ait seramiklere rastlandı. Burada da (a) ve (b) açmalarında olduğu gi-
bi, I. ve II. binyıl tabakalarına inildiği düşünüldü. 

Höyükte yürütülen kazıların yanı sıra, 35 DD plân karesinde, tahribata uğramış
olan ve 4. değirmen olarak bilinen İslâm Devrine ait değirmen kalıntısının restore edil-
mesi için yapılan zemin tesviyesi kazısı sırasında, bol miktarda İslâm seramiğine rast-
ladı. Değirmenin zemininde çıkan bu İslâm seramiklerinin hemen altında, I. binyıla ta-
rihlenen boyalı, çift kulplu bir çömlek açığa çıkarıldı (Resim: 7). Çömleğin içindeki top-
rağın boşaltılması sırasında, yumurta kabuğu, kemik, yanmış ahşap parçaları ve çanak
parçalarına rastlandı. Bunlar poşetlere konarak muhafaza altına alındı. Çömlek resto-
ratörümüz tarafından restore edildi (Resim: 8). 

Sonuç olarak bu seneki kazılarda, 35 DD ve 36 DD plân karelerinde yer alan (a),
(b) ve (c) açmalarında yapılan kazılarda; İslâm, Roma, I. binyıl ve II. binyıl, Eski Tunç
ve Halaf buluntuları açığa çıkarılmıştır. Höyükte halaf buluntularının açığa çıkarılması
ile daha önceki yıllarda yaptığımız kazılarda İslâm tabakasında açığa çıkarılan ve M.Ö.
6. yüzyıla Babil kralı Nabonid Dönemine tarihlenen Sin Mabedi’ne ait adak kitabeleri-
nin bu yıl yaptığımız kazılarda o döneme ait I. binyıl tabakasında bulunması Harran Hö-
yük kazılarımız için önem arz etmektedir.

Daha önceki yapılan kazılarda höyükte I. tabakada açığa çıkarılan İslâmi Döne-
me ait 4 adet değirmenin tümü yeniden ve tamamen restore edilmiştir(Resim: 9).

Ulu Camideki Kaz›lar
Bu yılki kazılara Ulu Cami’nin kuzeyinde yer alan 49 İİ ile Ulu Cami’nin batısın-

da yer alan 47 EE, 47 EE ve FF plân karelerinde üç açma açılarak kazılara başlandı
(Plân: 1, 3-5).

49 ‹‹ Plân Karesi (Plân: 1, 3; Resim: 10)
Ulu Cami’nin kuzeyindeki girişin önünde yer alan 49 İİ plân karesinde, daha ön-

ceki yıllarda kazılmış ve ortaya çıkarılmış olan, caminin kuzey kapısından dışarıya açı-
lan, kuzey yolunun etrafında yer alan arasta olarak düşündüğümüz mimarî kalıntıların
devamının ortaya çıkarılması amaçlandı.

Kazının ilk günlerinde, yoğun olarak düşmüş tuğla, tuğla kırıkları ile duvar dö-
küntüsü taşlara rastlandı. Daha alt seviyelere inildiğinde, toprak niteliğinde bir yumuşa-
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ma gözlendi. Fakat; açmanın yüzeyinden itibaren gözlenen, batı kesitine yakın, kuzey
güney doğrultulu duvar yıkıntısına ait taşların devam ettiği tespit edildi. 

Bu açmada üst seviyeden yaklaşık olarak bir metre aşağıda yoğun yanmış odun
kömürü parçalarına rastlandı; incelenmek ve değerlendirilmek üzere bunlardan örnek-
ler alındı. Aynı mekânda ve seviyede İslâmî Döneme ait oksitlenmiş niteliksiz iki sikke;
cam bir boncuk parçası ile oksitlenmiş niteliksiz iki demir çivi bulundu. Aynı seviyeden
İslâmî Dönem karakterli kırık seramik parçaları açığa çıkarıldı.

49 İİ plân karesinin birinci mekânında üç giriş tespit edildi. Bunlardan batıya açı-
lan iki girişin caddeye açıldığı ve kuzeydoğuda olan girişin ise açmanın doğu kesiti için-
de kaldığı görülmüştür. Bu mekânda yer alan duvarların bazılarının, hem kesme taş
hem de tuğla ile örülmüş olması, şimdilik, buranın iki farklı dönemde iskân görmüş ol-
duğunu düşündürmektedir.

49 İİ plân karesinin kuzeyindeki kazı çalışmaları ilerlediğinde, üst seviyeden yak-
laşık olarak 30 cm. inildiğinde tahribata uğramış tuğla döşemeli bir zemine rastlanmış
ve bu yerin açmanın kuzeydoğusunda yer aldığı görülmüştür.

Açmanın kuzeybatısındaki duvarın batı tarafındaki çalışmalar sonucunda
275x92 cm. ebadında küçük bir mekân daha olduğu tespit edildi. M2 olarak adlandır-
dığımız bu mekânın da girişinin batıya açıldığı görüldü. Burada yoğun tuğla parçaları
yığını ile karşılaşıldı. Yaklaşık 1. 20 cm. derinlikte, duvarın batısında oksitlenmiş nite-
liksiz demir bir bıçak ile yeşil sırlı, üzeri beyaz bantlı ve Arapça yazılı, İslâm Devrine,
Eyyübî Dönemine ait, kırık bir seramik parçası bulundu.

47 EE ve FF Plân Kareleri (Plân: 1)
47 EE ve FF plân karelerindeki açmanın çalışmalara 2 No.lu girişin batısında

başlandı. Daha önceki yıllarda kazısı yapılmış ve ortaya çıkarılmış olan Ulu Cami’nin
iki No.lu girişinin devamını ortaya çıkarmak için Ulu Cami’nin batı dış duvarından 6.2
m. mesafede ve bu duvarın batısında 4x5 ebadında bir açma açıldı. Kazının ilk günle-
rinde az seramikli ve yoğun tuğlalı bir tabaka gözlendi. Açmada yapılan kazılar sonu-
cunda kuzey kapısındaki karşılıklı iki duvarın uzantıları açığa çıkarıldı. Bu iki duvardan
kuzey duvarının uzantısı olan duvarın üst sıra taşlarından 75 cm. aşağıda ve taş du-
varın altında tuğla örgülü bir duvar daha açığa çıkarıldı. Yani bu açmada tümüyle altı
tuğla örgülü üstü bir sıra taştan oluşan bir duvara rastlandı. Ayrıca açmanın ve bu du-
varın güneyinde aynı, doğu-batı doğrultusunda yüzeyden 50 cm. aşağıda tuğla örgülü
bir duvar açığa çıkarıldı. Ancak bu duvarın oldukça tahribata uğramış olduğu gözlendi.
Buradaki çalışmalar sonucunda, Ulu Cami’nin batı girişinin devamı olan her iki duvar
da bulunmuş oldu.   

Yüzeyden 160 cm. derinlikte sıkıştırılmış toprak ve küçük taş karışımlı tabana
rastlandı. Taban üzerinde, açmanın kuzey batısında, dikine yerleştirilmiş doğu-batı
doğrultulu, karşılıklı yerleştirilmiş, araları 50 cm. mesafeli bir kanal bulundu. Ancak bu-
rasının da tahribata uğradığı gözlendi. 

47 EE Plân Karesi)
Bu plân karedeki açmamız Ulu Camii’nin batı dış duvarının 25.40 cm. mesafede

ve batısında yer almaktadır. 9x5 m. ebadında olan bu açmanın kazısındaki bu amaç iz-
leri açıkça görülen blok kesme taşlardan yapılmış olan bu mimarî yapının tamamen
açığa çıkarılmasıydı. 

Buradaki kazı çalışmaları sonucunda bu mimarînin iki mekânı ortaya çıkarıldı.
M1 ve M2 olarak adlandırdığımız bu mekânları ayıran ve birbirine geçişi sağlayan bir
giriş tespit edildi. M2 olarak adlandırdığımız yerin tüm duvarları tamamen ortaya çıka-
rıldı. Bu mekâna doğudan girişi sağlayan üç giriş tespit edildi. Bu girişlerden kuzeyden
güneye doğru birincisi 72 cm., ikincisi ve en büyüğü olan ortadaki 143 cm. ve üçüncü-
sü 62 cm. genişliğinde olduğu tespit edildi. 
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Pek fazla seramik parçasına rastlamadığımız bu plân karede, yoğun olarak yı-
kıntı duvar taşları ile mimarî üst yapı elaman parçaları ortaya çıkarıldı.

Ayrıca bu mimarî yapının ikinci mekânının doğu duvarı üzerinde bir kenarı kırık
ve eksik olan İslâmî Döneme ait oksitlenmiş niteliksiz bakır bir sikke bulundu.

16 Kasım 2003 tarihinde kazı çalışmalarımız sona ermiş ve kazılarda elde edi-
len eserler envanterlenerek Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, kazılarımızda bize yardımcı olan ve destekleyen
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye Merkez Müdürlü-
ğü’ne, Şanlıurfa Valiliği’ne, Harran Kaymakamlığı’na ve Belediye Başkanlığı ile kazı
ekibimize teşekkür ederiz.
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Resim 1: 35 DD plân kare-
sindeki a ve b aç-
maları

Resim 2: II. binyıl tabaka-
sında bulunan Sin
Mabedi’ne ait adak
kitabesi

Resim 3: II. binyıl seramik parçası 
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Resim 4: Hallaf Dönemi ait seramik parçası

Resim 5: Hallaf Dönemine ait
seramik parçası

Resim 6: C açmasından
görünüm
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Resim 8: 1. binyıla tarihlenen çift kulplu çömleğin restore edildikten sonraki görü-
nümü

Resim 7: I. binyıla tarihlenen çift kulp-
lu çömlek
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Resim 9: Höyüğün tepesindeki İslâmî Döneme ait değirmenlerin restorasyonundan
sonraki görünümü

Resim 10: Ulu Cami’de 49 İİ plân karesindeki açmadan bir görünüm




