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2004 YILI ALACA HÖYÜK VE
ALACA HÖYÜK H‹T‹T BARAJI KAZILARI 

Aykut ÇINARO⁄LU*
Duygu ÇEL‹K

Alaca Höyük'te 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Var-
l›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü'nün izinleri ile 01 A¤ustos-20 Eylül 2004 tarihlerin-
de gerçeklefltirilmifltir1.

Bu y›l yürüttü¤ümüz kaz›ya, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, DÖS‹MM ve Kültür Var-
l›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Çorum
Valili¤i, Alaca Kaymakaml›¤› ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Baflkanl›¤›’n›n aynî ve
nakdî katk› sa¤lam›fllard›r2. 

2004 y›l› çal›flmalar› iki alanda yürütülmüfltür.
A- Höyük’te kaz› çal›flmas›
B- Gölp›nar Hitit Baraj› çal›flmas›

A-HÖYÜK’TE KAZI ÇALIfiMASI
Kaz› çal›flmalar›, 1998 y›l›ndan itibaren topografik haritada LVIII-LXIII/34-47 plân

karelerinde yürütülmektedir3 (Harita: 1). 2004 y›l›nda, bu alan›n LIX-LXI/37-40 plân ka-
relerinde, atölye yap›s›n›n aç›lmayan do¤u bölümünün ortaya ç›kart›lmas› için çal›fl›l-
m›flt›r4 (Çizim: 1). 1 No.lu silo odas›n›n kuzeyinde, ilk kez 2001 y›l›nda bir k›sm› belir-
lenen bu küçük yap›n›n taban› üzerinde, bir atölyede kullan›labilecek çok say›da bulun-
tu ele geçirilmifltir5 . Bunlar, tunç i¤ne parçalar›, piflmifl toprak kapaklar (Çizim: 2 c,e)
ve dokuma tezgah a¤›rl›klar› (Çizim: a-b,d), çok say›da a¤›rflaklar ve depolama nitelik-
li kap parçalar› bulunmufltur. Bu kaz› sezonunda söz konusu atölyeden elde edilen

* Prof. Dr. Aykut ÇINARO⁄LU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya
ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye-Ankara/TÜRK‹YE. aykut_cinaroglu@hotmail.com
Duygu ÇEL‹K, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye-Ankara/TÜRK‹YE. sin_duygu@hotmail.com

1 2003 Alaca Höyük kaz›s›na; Bakanl›k temsilcisi olarak And Atasoy kat›lm›flt›r. Arkeolog-Desinatör Semra Ç›naro¤lu,
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Arfl.Gör.Elif Genç, yüksek lisans ö¤ren-
cileri; Duygu Çelik, Özay Özgür A¤ar, Ayça Elal›m, lisans ö¤rencileri; Funda Kumru, Mehtap Türkmen, ‹lyas Eren, ‹s-
mail Cem Koyun ve Nesrin Çiçek kat›lm›flt›r.

2 Geçen senelerde oldu¤u gibi en büyük malî destek, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› DÖS‹MM taraf›ndan sa¤lanm›flt›r. Ay-
r›ca, Çorum Valisi Say›n Erhan Tanju, Alaca Kaymakam› Say›n Mustafa Ayhan ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Bafl-
kan› Say›n Hüseyin Saykan'›n kaz›ya sa¤lad›klar› aynî destek 2004 y›l›nda da devam etmifltir. Yerel yöneticilerimize
bir kez daha teflekkür ederiz. Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kuru-
mu da destek sa¤lam›flt›r. Eski Sa¤l›k Bakan› Sn.Dr. Cevdet Aykan ve Arkeolog Betül Aykan’a da desteklerinden do-
lay› flükran borçluyuz.

3 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.;2000 s.328-329; Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2002, s. 428-429; Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2003, s.509;
Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004, s.279, Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2005, s.265.

4 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2003, s. 510, Çizim 2; Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004, s. 280-281, Çizim 3 ; Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.;
2005, s.266, Çizim 2-3.

5 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.;2003 s.510 (Çizim 6-a,b,d,e,g,h), (Çizim 6-›,i,j), (Çizim 7-a,d), (Çizim 8-a,b,c,e,g,›,j),(Çizim 9-
a,c,d);  Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.;2005, s.266, Çizim 4-7.
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eserler ve geçti¤imiz y›llarda bulunanlar göz önüne al›nd›¤›nda, buras›n›n küçümsene-
meyecek derecede üretim kapasitesine sahip bir atölye oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Höyükte, 1998 y›l›ndan bu yana aç›¤a ç›kar›lan tah›l depo oda say›s› dörttür6. Ta-
h›l depolar› -yuvarlak silo hariç- kuzey-güney do¤rultusunda s›ralanm›flt›r. Bu depola-
r›n do¤u, kuzey ve güney duvarlar› aç›¤a ç›kar›lm›fl, ancak hiçbirisinin bat› duvar› he-
nüz saptanamam›flt›7. Bunun nedeni, önceki dönem kaz›lar›nda bulunan ve mabet-sa-
ray›n do¤u yönünde yer alan ihata duvar›n›n varl›¤›yd›. Bu kaz› mevsiminde, yapt›¤›-
m›z araflt›rmada, mabet-saray ihata duvar›n›n, tah›l depolar›n›n bat› duvarlar›nda kes-
ti¤i anlafl›lmaktad›r. Bu saptamaya göre ihata duvarlar›, silo duvarlar›ndan daha sonra-
ki bir döneme aittir. Zaten aç›¤a ç›kar›lan atölye Orta Hitit Ça¤›na, tah›l depolar›-silolar
Hitit ‹mparatorluk Ça¤› bafllar›na ait olmal›d›r.

B-GÖLPINAR H‹T‹T BARAJI ÇALIfiMASI
2002 y›l›ndan itibaren kaz›s› ve temizli¤ine bafllanan Gölp›nar Hitit Baraj›’n›n ön-

ceki y›llarda tafl dolgu setinin 2/3’si aç›lm›fl ve temizlenmiflti 8. 2004 y›l›nda, tafl setin
geri kalan k›sm› aç›lm›flt›r (Resim: 1). Setin güney k›sm›n›n aç›l›fl›yla savaklar da bu-
lunmufltur. Söz konusu savaklar›n aç›l›r kapan›r türden olmad›¤›, çift sava¤›n birinin tafl
dolgu set üzerinden, di¤erinin ise setin kenarlar›ndan suya yol verdi¤i anlafl›lm›flt›r.

Baraj›n tafl dolgu setinin yap›l›fl tekni¤i de, bu mevsim çal›flmalar›nda, aç›kl›k ka-
zanm›flt›r. Yukar›da de¤inilen tafl setin ya da setin çekirdek k›sm›nda yer alan bölümün
koridor fleklinde bofl b›rak›lan k›sm›n›n iki yan›na (kuzey-güney istikametinde) iki be-
den duvar› infla edilmifl ve bu inflaat nispeten büyük tafllardan yap›lm›flt›r. Bu tafllar, 50
x 60 x 50 ; 50 x 70 x 40; 60 x 40 x 40 gibi boyutlarda ve az çok düzeltilerek kullan›ld›-
¤› anlafl›lm›flt›r (Resim: 1-2).

Tafl setin beden duvar›n›n yüksekli¤i henüz tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Çünkü,
beden duvarlar›n›n havzaya ve suyun akt›¤› istikamete (Alaca Höyük Hitit kentine) ba-
kan k›s›mlar›n›n, flev fleklinde meyilli küçük tafllarla döflendi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu flev-
lerden su havzas›na bakan›, suyun tutulmas›na, beden duvar›na zarar vermesini önle-
yecek tarzdad›r. Beden duvar›n›n suyun barajdan ç›k›fl istikametindeki yani Alaca Hö-
yük Hitit kentine do¤ru olan›, su havzas› k›sm›ndaki aralarda yüksekli¤i daha azd›r. Bu
nedenle, bat› istikametindeki beden duvar›na dayal› flev duvar›, ayn› zamanda filtre gö-
revi görmekteydi. Bu nedenle, söz konusu Gölp›nar Alaca Höyük Hitit Baraj›’n›n hem
sulama hem de içme suyu amaçl› kullan›lm›fl olabilece¤ini söylemek mümkündür. Gü-
nümüzde dahi, kullan›ma haz›r olan bu baraj (Resim: 3), Anadolu’da barajs›z yaflana-
mayaca¤›n› göstermektedir. 2004 y›l›nda havza içindeki son balç›k kal›nt›lar› da temiz-
lenmifltir. Böylece Alaca Höyük Hitit Baraj› gövdesinin dikdörtgen fleklinde oldu¤u an-
lafl›lm›flt›r. Ayr›ca, bu baraj›n yap›m›nda yerel kayalar›n düzeltilerek, baraj gövdesinin
oluflturulmas›na katk›da bulunuldu¤u da ilk kez bu mevsimdeki kaz› sonucu ile anlafl›l-
m›flt›r. Ana kayan›n bulunmad›¤› k›s›mda iri tafllarla desteklenmifltir.

Hitit Baraj›’n›n tafl dolgu setinin güney ucunda ortaya ç›kar›lan savaklar, setinki-
ne oranla daha düzgün tafllarla yap›lm›flt›r. ‹ki savaktan birisi tafl dolgu set üzerindeki
kanala, di¤eri ise çekirdek k›sm›ndaki havuza do¤ru suyu yönlendirmektedir. 2004 y›l›
kaz›s› sonucu iki sava¤›n ifllevini flöyle aç›klamak mümkün olmufltur:

1. sava¤›n, baraj›n havzas›n›n suyu tam dolmad›¤› zamanda tafl dolgu set üze-
rindeki kanala suyu yönlendirdi¤i ve bu suyun devaml› akt›¤›,

2. sava¤›n, havuzun suyunun fazla oldu¤u dönemlerde, fazla suyun havuza bo-
flalmas›n› sa¤lad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Göletin kaynak suyu, flimdiden baraj gövdesini doldurmufltur. Bu baraj suyu ile
Alaca Höyük’te genifl alanlar sulanmaktad›r (Resim: 3). Barajda yürütülen çal›flmalar
tamamland›¤›nda, Gölp›nar Hitit Baraj›, ifllevini devam ettiren en eski baraj olacakt›r.

2

6 Ç›naro¤lu,A.-Genç, E.;2005, Çizim 2 (Yuvarlak silo ile birlikte 4 adet tah›l depo odas› mevcuttur).
7 A.g.e.;  Çizim 2.
8 Ç›naro¤lu,A.-Genç, E.;2004 s.281-282, Resim 2-3.;  Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.;2005 s.266-267, Resim 2-3.
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Harita 1: Alaca Höyük Kaz›s›, 2004
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Çizim 1: Atölye yap›s›

Çizim 2: Atölye yap›s› 2004 y›l› buluntular›
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Resim 2 : Gölp›nar Hitit Baraj› tafl dolgu seti  
(kuzeyden görünüm)

Resim 1 : Gölp›nar Hitit Baraj› tafl dolgu seti  
(güneyden görünüm)

Resim 3 : Gölp›nar Hitit Baraj›



2004 YILI KASTAMONU-KINIK KAZISI

Aykut ÇINARO⁄LU*
Duygu ÇEL‹K

Kastamonu ‹li, Devrekani ‹lçesi, K›n›k Mahallesi yak›nlar›ndaki Delibeyo¤lu S›rt›
Ören Yeri 2004 y›l› kaz› çal›flmas› 10 Eylül-30 Ekim tarihlerinde1, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ünün izinleri ve Kastamonu
Valili¤i’nin maddî destekleri ile yürütülmüfltür2.

Delibeyo¤lu S›rt› Ören Yeri’ndeki kaz›lar, 1994 y›l›ndan itibaren, Hitit madenî
kaplar›n3 ç›kar›ld›¤› tafl ve toprak y›¤›nt›s›n›n hemen kuzeyindeki alanda sürdürülmek-
tedir (Harita: 1 a-b; Harita: 2; Resim: 1 ). Bu alanda, üç tabaka ve bunlar›n alt evreleri-
ni içeren düz yerleflim yeri tespit edilmifltir. Yap›lan kaz›larda ana kayaya kadar
ulafl›lm›fl ve tabakalar afla¤›dan yukar›ya do¤ru numaraland›r›lm›flt›r. Afla¤›dan I.taba-
ka, M.Ö. IV. biny›la kadar inmekte, II. tabaka iki evreli olup (II-1. tabaka, II-2. tabaka)
M.Ö.III. biny›l›n ikinci yar›s›ndan M.Ö. II. biny›l›n bafllar›na tarihlenmektedir. Bu alan,
MÖ.I.biny›l›n ilk yar›s›nda da iskân edilmifltir. Ancak, arazi uzun y›llar çevre köylüleri
taraf›ndan tarla olarak kullan›ld›¤› için, üst tabakalar büyük ölçüde tahrip edilmifltir4.

I. Tabaka
2003 y›l› kaz› çal›flmas› s›ras›nda, yerleflimin s›n›rlar›n› belirlemek amac›yla,

kaz› alan›n›n yaklafl›k 80 m. kuzeyinde sondaj çal›flmas› yap›lm›flt›5. Bu alanda, ana
kaya üzerinde çok farkl› bir seramik gelene¤i belirlendi. Yeni çanak-çömlek, II-1. taba-
ka çanak-çömle¤inden çok daha eski bir dönemi iflaret etmekteydi. 2004 y›l›nda, 8-9/U
plan karelerinde yap›lan çal›flmalarda da bu tabakaya ait buluntular mimarîyle
ba¤lant›l› olarak tespit edilmifltir. Dar alanda çal›fl›lmas›na ra¤men, ana kaya üzerinde
basit toplama tafllar›ndan örülen duvar kal›nt›lar› ve s›val› ocak tabanlar› aç›¤a
ç›kar›lm›flt›r.

* Prof. Dr. Aykut ÇINARO⁄LU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya
ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye-Ankara/TÜRK‹YE. aykut_cinaroglu@hotmail.com
Duygu ÇEL‹K, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye-Ankara/TÜRK‹YE. sin_duygu@hotmail.com 

1 2004 y›l› kaz›s›; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Aykut Ç›naro¤lu’nun bilimsel baflkanl›¤›nda, Kastamonu Arkeoloji Müzesi Müdürü ‹smail Tatl›can, ayn› müzeden
Hüseyin Karao¤lu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans ö¤rencileri,
Duygu Çelik, Özay Özgür A¤ar, lisans ö¤rencileri Mehtap Türkmen, Funda Kumru ve Restoratör Abdurrahim
Çulha’n›n kat›l›m› ile sürdürülmüfltür.

2 Kastamonu Valisi Say›n Mustafa Kara’ya, sa¤lad›klar› her türlü yard›mlardan dolay› teflekkür ederiz. Devrekani ‹lçesi
Kaymakam› Say›n Kadir Sertel Otçu’ya, Devrekani Belediye Baflkan› Say›n Mümtaz Aliustao¤lu’na ve ‹lçe Jandarma
Bölük Komutan› Say›n Turhan Ya¤›c›’ya sa¤lad›klar› kolayl›klardan dolay› çok teflekkür ederiz.

3 Ç›naro¤lu,A.; 1991; Emre,K.-Ç›naro¤lu,A.; 1993.
4 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004 ; 2005; Genç,E.; 2004.
5 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2005, s.280.
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I. Tabaka Küçük Buluntular›
Kahverengiden siyaha kadar de¤iflen tonlardaki el yap›m› çanak-çömlek

gelene¤i ‹kiztepe Geç Kalkolitik Ça¤ çanak-çömle¤i6 ve Kastamonu Arkeoloji
Müzesi’nde bulunan Geç Kalkolitik Ça¤ çömle¤i7 ile karfl›laflt›r›lmaktad›r. Ayr›ca çok
say›da tafl el baltalar›, sileks kesiciler ve kemik deliciler ele geçirilmifltir. 

II. Tabaka
II. tabaka iki ayr› mimarî evreye sahiptir. II-1. tabaka erken, II-2. tabaka geç

evreyi yans›tmaktad›r. 
II-1. tabaka, kendinden önceki I. tabakay› büyük ölçüde tahrip etmifl ve belli alan-

larda yap›lar›n› ana kaya üzerine oturtmufllard›r. 4-7/P-T plan karelerinde arazi, güney-
den kuzeye do¤ru alçalmaktad›r. Ana kaya, yer yer oyularak düzlefltirilmifl ve terasl›
alanlar oluflturulmufltur. Terasland›r›lm›fl alanlara da, tafl duvarl› odalar, at›k çukurlar›
ve f›r›nlar yerlefltirilmifltir (Çizim: 1). Daha önceki senelerde yap›lan kaz›larda, bu
evrede, çok say›da madencilikte kullan›lan pota, üfleç, k›rma-ezme ve ö¤ütme tafl âlet-
leri, tafl havanlar ve tunç âletler ele geçirilmiflti8. Madencilikte kullan›lan bu âletlerin de
f›r›n çevresinde yo¤unlaflmas›, bu f›r›nlar›n da, madencilik aktiviteleri ile iliflkili
oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

II-2. tabaka, ilk kez 1996 y›l›nda aç›lmaya bafllanan yap›n›n uzunlu¤u, 2004
y›l›nda, 63 metreye ulaflm›flt›r. 63 metre uzunlu¤unda ve 11 metre geniflli¤indeki
yap›n›n tamam› henüz aç›lamam›flt›r (Çizim: 2; Resim: 2). Yap›, e¤imli araziye uygun
olarak güney-kuzey do¤rultusunda infla edilmifltir. Yap›n›n güney ve kuzey uçlar›
aras›nda 12 metrelik bir kod fark› vard›r. Bu e¤imden dolay› yap›, kuzeye do¤ru tafl
blokajlarla yükseltilmifl ve binaya terasl› bir görünüm kazand›r›lm›flt›r. fiimdilik 63 metre
uzunlu¤undaki kale görünümlü do¤u d›fl duvar›, 2.5 metre kal›nl›ktad›r. ‹ri tafllar,
duvar›n iç ve d›fl kenar›na gelecek flekilde yerlefltirilmifl ve arada kalan bölüm daha
küçük tafllarla doldurularak güçlendirilmifltir (Çizim: 2). Temel tafllar›, 1.50 ve 2 m.
ölçülere ulaflmakta olup çevreden kolayl›kla temin edilebilen kireçtafl›d›r. Büyük blok
kireç tafllar›, düzeltilmifl ve harç kullan›lmadan birbiri üzerine oturtulmufl, aradaki küçük
boflluklar ise küçük tafllarla s›k›flt›r›larak duvar sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r (Resim: 5-6). Tafl
temelli yap›n›n duvarlar› 51.5 x 43 m. ölçülerinde ve 9 cm. kal›nl›ktaki dikdörtgen ker-
piçlerle yükseltilmifltir (Resim: 3-4). Kerpiç üzerindeki s›va kal›nt›lar›, duvar›n ayn›
zamanda s›val› oldu¤unu da göstermektedir. Yap›n›n sadece 6 odas› aç›lm›flt›r (Çizim
:2). 2004 y›l›nda, 4 No.lu odada çal›fl›ld›. En fazla buluntu veren 4 No.lu oda taban›nda,
kerpiç y›¤›n› aras›nda çok say›da buluntu ele geçirilmifltir. 

II.Tabaka Küçük Buluntular›
II-1. tabaka buluntular›; tamam› el yap›m› olan çanak-çömlek içinde, k›rm›z› ren-

kli kaplardan maflrapalar ve çanaklar her sene oldu¤u gibi bu sene de en çok görülen
kap formlar›ndand›r. At nal› kabartma kulplu çanaklar, K›n›k’ta çok sevilen kap form-
lar›ndan biridir9. Bu tip kaplar, M.Ö. III. biny›ldan itibaren genifl bir yay›l›m alan› gös-
terir10. Di¤er bir kap grubu olan siyah cam gibi parlak perdahl› el yap›m› kaplar11, Orta

8

6 Alk›m,H.; 1986, s.101-102, Levha I (5, 9-11).
7 Özdo¤an,A.; 2001, s.297 Fig. 7.
8 Bilgen,A.N.; 1999 s.270 vd fiek. 2-3, Lev. II; Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004, s.356; Genç,E.;2004, s.41-42, fiekil 5.
9 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004 s. 356, Çizim 3.
10 Marro,C.-vd.;1996, s.288, Pl 2(8); 1998, s.332, Pl III (1, 10,11,12 Eylek Deresi); Ifl›n,M.A.; 1998, s.97 Harman Tepe,

Pl 4 (19), s. 105 Kad›mezar› Pl 19 (3); Burney,C.A.; 1956, s.198-199 (87 Kurflunlu); Blegen,C.-vd; 1951, s.240, 257,
239 (36.866) Troy V. Tabaka, s.245, 249, 283 243(32.22) Troy V. Tabaka; Efe,T.;1994, s. 19, no: 3, no: 57(?), fig 14
(57),.s.15 dipnot 37;.Efe,T.-Ay,;2000, s.50-51 Pl 8(2), s. 72-73 Pl 22(1, 8) 1. safha ETÇ I.; Mellaart,J.; 1955, s. 77, 76
(117, 119 Çukurhisar (Eskiflehir Bölgesi), 120 Bahçecik (Eskiflehir Bölgesi); Lloyd,S.-Gökçe,N.; 1951, s.33, 43, Fig.
10 (15) Level 16 (M.Ö. 1900); Orthmann,W.; 1963, s. 21 Taf 2 (55) NW-Hang 9, s.32 Taf 21 (198), Taf 22 (199, 200
NW-Hang 8c-d), s.39, Taf 31 (289) NW-Hang 8b, s. 21 Taf 2 (55) NW-Hang 9.; 1966, s. 52, Abb. 1 (6,8), Abb. 2 (5-
8), Abb. 3 (6), Asarc›k V. Tabaka. ETÇ II-III.

11 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004 s.356 Çizim 2 d-e-f, Çizim 3 d-e.



Anadolu ve Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Dündartepe II. Kültür Kat›12, Kavak-
Kaledoru¤u13, Ahlatl›bel14, Karao¤lan15, Alaca Höyük16, Maflat Höyük17 gibi önemli
Erken Tunç Ça¤› yerleflimlerinden iyi bilinmektedir.

II-2. tabakada II-1.tabaka kap gelene¤i daha yo¤un bir flekilde kullan›m
görmüfltür. El yap›m› k›rm›z› ve siyah hamurlu özellikle siyah kaplardan cam gibi par-
lak perdahl› kaplar II-1. tabakadan itibaren ço¤alarak devam etmektedir. Ancak II-2.
tabakada, II-1. tabakada görülmeyen, baz› yeni kap formlar› ve az say›da çark yap›m›
kaplar da ele geçirilmifltir18. 2004 y›l›nda 4 No.lu oda taban›ndan fincan ve maflrapalar
(Çizim: 3 b-d), at nal› kabartma kulplu çanaklar (Çizim: 3-a) ve iri çömlek ve küpler
(Resim: 7) çok say›da ele geçirilmifltir. Ele geçirilen di¤er buluntular: tunç halka, bilezik
ve boyunluk parças› (?), a¤›rflaklar, çok say›da sileks kesici ve obsidiyen parçalar› ile
tafl el baltalar› ve k›rma ezme ö¤ürme tafl âletleridir.

III.Tabaka:Demir Devri Yerleflimi
III. tabaka Demir Devri yerleflimi, çevre köylülerinin tarla ekimi s›ras›nda çok

fazla kar›flt›r›lm›fl olmas›na ra¤men, gerek çanak-çömlekte görülen teknik ve form özel-
likleri gerekse baz› alanlarda tespit edilen mimarî kal›nt›lar, bize III. tabakan›n birkaç
mimarî evreye sahip oldu¤u göstermektedir. III. tabakan›n daha iyi korunan evresinde,
f›r›n kal›nt›lar›, çok say›da metal âletler, tafl havanlar, kemik âletler, dokumac›l›k âlet-
leri ve çanak-çömlek ele geçirilmifltir. Burada, madencilik, çanak-çömlek, kemik âlet
üretimi ve dokumac›l›k yap›lm›flt›r. 

III. Tabaka Küçük Buluntular›
Çark yap›m› boyal› ve tek renkli kaplar (Çizim: 4), çok say›da dokumac›l›kta kul-

lan›lan tezgâh a¤›rl›klar›, a¤›rflak, kemik delici ve amuletler, demir çivi ve tunç fibula
parças› ele geçirilmifltir. 

K›n›k’›n boyal› ve tek renkli Demir Devri çanak-çömle¤i, Orta Anadolu Erken Frig
çanak-çömle¤i ile paralellik göstermektedir.

Sonuç 
Delibeyo¤lu s›rt›nda M.Ö. IV. biny›ldan M.Ö.I. biny›l›n ilk yar›s›na kadar süren

tabakalarda, madencilik, dokumac›l›k, çanak-çömlek ve kemik âlet üretimi gibi
aktivitelerin yap›lmas› için ayn› alan›n seçilmesi bir tesadüf de¤ildir. Zengin tafl kay-
naklar›, do¤al kil yata¤›n›n yak›n olmas›, hayvanlar›n› otlat›labilece¤i genifl alanlar›n
bulunmas›, maden cevheri aç›s›ndan zengin yataklara yak›nl›¤› ve ayr›ca iklim özelli¤i,
kuzey rüzgâr›n› çok iyi almas› gibi faktörler buran›n seçilmesinde rol oynam›fl olmal›d›r.
K›n›k, M.Ö. III. biny›lda çevre kültür bölgeleri ile paralellik göstermektedir. Bunun yan›
s›ra, bu bölgeye özgü yerel bir kültürü de yans›tmaktad›r. Kastamonu ve yak›n
çevresinin prehistorik dönemleri, çok az bilinmektedir. Kastamonu’da yüzey
araflt›rmalar› d›fl›nda tek sistemli kaz› yeri K›n›k’t›r ve yerel kültürün geliflimini
tan›mlayabilecek tek merkez olarak görülmektedir. 

9

12 Özgüç,T.; 1943, s.399.; Kökten,‹.-Özgüç,T.-N.; 1945, s.376.
13 Özgüç,T.; 1943, s.415.
14 Koflay,H.Z.; 1934, s.48-49.
15 Ar›k,A.O.; 1939, s.30-31.
16 Koflay,H.Z., 1951, s.40 vd. res. 23.
17 Emre,K.; 1979, s.6 Lev. VII-1-2; fiek. 1-9; 1996, s.8-9, fig. X-1.
18 Ç›naro¤lu,A.-Genç,E.; 2004, s.357, Çizim 5-f-g.; Genç, E.; 2004, s.45-46. fiekil 9-b, fiekil 10-h.
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Ç‹NE -TEPEC‹K HÖYÜ⁄Ü 2004 YILI KAZILARI

Sevinç GÜNEL*

I- G‹R‹fi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n onay› ve Bakanlar Kurulu karar› ile Ayd›n ‹li’nin

36 km. güneyinde, Menderes’in önemli güney kollar›ndan Çine Çay›’n›n (Marsyas)
uzand›¤› oval›k alanda yer alan Tepecik Höyü¤ü’nde, 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›na bafl-
lanm›flt›r (Harita: 1). 2001 y›l›ndan itibaren bölgede sürdürdü¤ümüz yüzey araflt›rma-
lar›n›n verdi¤i neticeler ›fl›¤›nda1 kaz›lara bafllanmas› hedeflenen Tepecik Höyü¤ü’nde,
kaz› çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesine olanak sa¤layan Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü’ne teflekkürlerimi sunuyorum. 2004 y›l› kaz›lar›nda Bakanl›k temsil-
cisi olarak Adana Arkeoloji Müzesi’nden M. Nalan Yast› görev alm›flt›r. Kaz› ekibi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü ö¤rencilerinden P›nar K›z›l›rmak, Fatma Asil,
Gamze Caner, Evrim Demirkaya ve Ayd›n Belediyesi’nden Arkeolog Hakan Özkan’dan
oluflmaktad›r. Bu ilk kaz› sezonundaki özverili çal›flmalar›ndan  dolay›  ekip üyelerine
teflekkür ediyorum.  Kaz›lar, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Döner Sermaye ‹flletmeleri
Merkez Müdürlü¤ü (DÖS‹MM) ve Çine Belediyesi’nin maddî katk›lar› ile gerçeklefltiril-
mifltir. Burada ilgili kurumlara sa¤lad›klar› bu destekten ötürü en içten teflekkürlerimi
sunar›m. Kaz› süresince bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen Çine Kaymakam›
Ferhat Ça¤lar’a, Çine Belediye Baflkan› Osman Ayd›n’a ve Ayd›n Müze Müdürü Emin
Yener’e ve müze elemanlar›na teflekkürü bir borç bilirim. Ayr›ca kaz› s›ras›nda  bizleri
yaln›z b›rakmayan, yard›mlar›n› esirgemeyen Çine Belediyesi Fen ‹flleri Dairesi Müdü-
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II. TEPEC‹K HÖYÜ⁄Ü’NÜN KONUMU
Çine ‹lçesi’ne ba¤l› Karakollar Köyü’nün s›n›rlar›nda bulunan Tepecik Höyü¤ü,

Çine Çay›’n›n 1 km. do¤usunda özellikle ekili arazilerin yo¤un oldu¤u oval›k alanda bu-
lunmaktad›r (Harita: 1). Kuzey-güney do¤rultusunda oval bir yap›ya sahip olan höyük,
kuzeyden güneye do¤ru geniflleyerek ova seviyesine yak›n düzgün bir arazi yap›s›
oluflturmaktad›r (Harita: 2)2.  Kuzey ve do¤u kesimlerinde 4 ile 6 m. aras›nda de¤iflen
yüksekli¤e sahip olan höyük, güney - güneydo¤u ve bat› kesimlerinde, ova seviyesin-
de düzgün bir arazi görünümünü almaktad›r. Höyü¤ün özgün yap›s› ve konumu gerek
zaman içinde süregelen tar›msal faaliyetler gerekse yo¤un kaçak kaz› tahribatlar› ne-
deniyle ne yaz›k ki bozulmufltur. 

III. KAZI ÇALIfiMALARI
Kaz› çal›flmalar›, höyü¤ün özellikle ova seviyesine yak›n düzgün bir arazi görü-

nümünü ald›¤› bat› alan›nda,  I/11, I/12 ve I/13 açmalar›nda gerçeklefltirilmifltir. 2004
y›l› kaz›lar›, I/11 açmas›nda I-V/ f-i; I/12 açmas›nda I-X/a-e ve I/13 açmas›nda ise, I-
V/a-e plankarelerinde sürdürülmüfltür.

I/11 Açmas›
I/11 açmas›n›n I-V/f-i plân karelerinde gerçeklefltirilen kaz›larda yüzeyin hemen

alt seviyelerinden itibaren do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan tafl döküntü aç›¤a ç›kar›l-
m›flt›r (Çizim: 1). I-III/f-i plân karelerinde uzanan tafl döküntü ile benzer seviyelerde,
k›smen do¤u açma kenar›nda kalan çat› kiremidi ile örtülü bir mezar tespit edilmifl ve
bu mezar›n bir k›sm›n›n, I/12 açmas›nda kalmas› nedeniyle kaz› çal›flmalar›, do¤u yö-
nünde geniflletilerek I/12 açmas›n›n I-V/a-e plân karelerine kayd›r›lm›flt›r.  I/11 açmas›-
n›n II/i ve I/12 açmas›n›n II/a plân karelerini kapsayan ve G.1 olarak tan›mlanan bu me-
zar tamamen aç›lm›fl ve ayn› zamanda I/12 açmas›n›n I/a-b plân karelerinde tafl dö-
küntünün do¤u yönündeki uzant›s› takip edilmifltir. G. 1 mezar›n›n uzun ve k›sa kenar-
lar› genifl çat› kiremitleri ile çevrili olup üst çat› kiremidi ile bir lâhit görünümünü vermek-
tedir (Çizim: 1). Mezarda, kuzey-güney do¤rultusunda uzanan iskeletin temizlenerek
aç›lmas› s›ras›nda herhangi bir mezar eflyas›na rastlanmam›flt›r. Ancak gerek mezar
çevresinde gerekse döküntü tafllar›n bulundu¤u alanda yo¤un çat› kiremidi parçalar›,
Helenistik Ça¤a uzanan geç dönem seramik parçalar›, bronz bir i¤ne ve yine bronz bir
halka bulunmufltur. G 1 mezar›, höyü¤ün geç dönemlerde mezarl›k alan› olarak kulla-
n›m sürecini devam ettirdi¤ini göstermektedir. 

Yüzeyin hemen alt seviyelerinde aç›¤a ç›kar›lan bu kal›nt›lar höyükteki tar›msal
faaliyetler nedeniyle topra¤›n sürülmesine ba¤l› bir tahribat› göstermektedir. I/11 açma-
s›nda yüzey ve yüzey alt›nda derinleflilen alanda bu tahribata ba¤l› olarak geç dönem
serami¤inin yan› s›ra erken dönem seramik buluntular› kar›fl›k ele geçirilmifltir. I/11 aç-
mas›nda sözü edilen bu döküntü tafllar›n  güneyinde III-V/f-i plân karelerdeki derinlefl-
me çal›flmalar›nda, yan›k toprakla birlikte herhangi bir mimarî kal›nt› oluflturmayan tafl-
lar ve pithos parçalar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. III-IV/h-i plân karelerde bulunan nehir tafllar›-
n›n oluflturdu¤u döfleme görünümü veren kal›nt›lar ve V/h-› plân karelerinde tespit edi-
len iri pithos parçalar› ile benzer seviyelerde seramik ve obsidiyen âletlerden oluflan
buluntu grubunda belirgin bir art›fl dikkati çekmifltir. Bu kal›nt›larla birlikte ele geçirilen
seramik buluntular› Erken Tunç Ça¤› bafl› ve daha yo¤un olmak üzere  Kalkolitik Ça¤
malzemesini vermektedir. Bu buluntular aras›nda, k›rm›z›ms›-devetüyü renginde, orta
nitelikte hamur yap›s›na sahip, iç k›sm›nda diyagonal çizgiler oluflturan yiv bezemenin
uyguland›¤›, a¤›z kenar› içe kal›nlaflt›r›lm›fl çanak parças›, hamur ve astar gri renkte pi-
ramit biçimli bafll›¤a sahip ya da boynuz biçimli kulplar, yine gri renkte, perdah beze-
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me tekni¤iyle,  içi kafes taramal› bir kâse parças›, yüzeyi siyah ve k›rm›z› renkte, parlak
perdahl›, a¤›z kenar› üzerinde köfleli kemer yapan bir kulp biçimine sahip bir kâse ve gri
renkte k›smen korunmufl bir çömlek bulunmaktad›r. Bu buluntu grubunda içe kal›nlaflt›-
r›lm›fl a¤›z kenarl› kâse formlar›, kaplar›n iç yüzeyine uygulanm›fl yiv bezeme ve perdah
bezeme stili ve kulp biçimleri, Kalkolitik Ça¤ seramik gelifliminden tan›nan özellikleri
vermektedir. Bu parçalar aras›nda perdah bezemeli kâsenin gerek form gerekse kab›n
iç k›sm›nda belli aral›klarla paneller oluflturan kafes taramal› süsleme tarz› aç›s›ndan en
yak›n paraleli Samos – Tigani’den gelmektedir. Tigani II. safhaya ait buluntular aras›n-
da hamur ve astar gri renkte, ayn› tipte ve benzer motifte perdah bezemeli kâseler bu-
lunmaktad›r3. Ayr›ca I/11 açmas›nda erken dönem seramik parçalar› aras›nda ele ge-
çirilen boynuz kulp, Tigani I ve II safhas›n›n kulp biçimleri aras›nda görülmektedir4. Ti-
gani II, kronolojik olarak Emporio IX, Befliktepe ve Kumtepe IA öncesi ile paralel bir dö-
nemi temsil etmektedir. Tepecik seramik buluntular›, höyükte Orta Kalkolitik Ça¤a uza-
nan bir yerleflimin varl›¤›ndan söz edebilece¤ini göstermifltir. Seramik buluntular›n›n ya-
n› s›ra yüzeyi çok fazla afl›nm›fl üçgen formlu bir tafl balta ve genel olarak obsidiyen
orak dilgilerinin yo¤un oldu¤u âletler ve bunlar›n yan› s›ra deliciler, uçlar ve yonga par-
çalar› di¤er buluntular› oluflturmaktad›r. Obsidiyenin yan› s›ra oldukça kaliteli çakmak-
tafl› örneklerde Tepecik Höyük’te yontmatafl âletlerinin çeflitlili¤ini göstermifltir.

I/11 açmas›nda I-V/f-i plân karelerindeki derinleflme çal›flmalar›nda yan›k topra-
¤›n yo¤unlaflt›¤› seviyelerden itibaren belli bir mimarî özellik tafl›masa da baz› tafl
uzant›lar›n  geldi¤i gözlenmifltir. Açman›n güneybat› köflesinde III-V/f-h plân karelerin-
de duvar uzant›lar› belli bir mimarî plân vermifltir (Çizim: 2). Do¤u-bat› do¤rultusunda
çift s›ra tafl örgüden oluflan duvar, 1.76 m. uzunlu¤unda ve yaklafl›k 34 cm. geniflli¤in-
dedir. Bu duvarla ba¤lant›l›, ayn› duvar tekni¤ine sahip olan kuzeydo¤u-güneybat› do¤-
rultusundaki di¤er bir duvar kal›nt›s› ise, 1.01 m. uzunlu¤unda olup 46 cm. geniflli¤in-
dedir. K›smen aç›¤a ç›kar›labilen bu duvar uzant›lar›n›n bir yap›n›n kuzeydo¤u köflesi-
ne ait oldu¤u düflünülmektedir. Köfle yapan bu duvar uzant›lar›n›n hemen kuzey kena-
r›nda ise, yuvarlak plân veren tafl s›ralar›n›n oluflturdu¤u bir kal›nt› tespit edilmifltir (Çi-
zim: 2). Kuzey-güney yönünde 1.12 m.; do¤u-bat› yönünde ise 1.20 m. çap›nda olan
yuvarlak yap›da baz› tafllar, dik olarak yerlefltirilmifltir.  Tafl s›ralar› aras›nda ise, k›r›k
durumda kap parçalar› ve bir ezgi tafl› bulunmufltur. Yuvarlak plânl› yap› ve köfle ya-
pan duvar uzant›lar›n›n bulundu¤u alanda ele geçirilen seramik buluntular› aras›nda
k›rm›z› renkte, içi perdah bezemeli, içe kal›nlaflt›r›lm›fl a¤›z kenarl› ve tutamakl› ayn›
kaba ait çanak parçalar›, Kalkolitik Ça¤›n erken dönem  karakteristik bezeme tarz›n› ve
kap formunu vermektedir. Yuvarlak plânl› yap›da tafl s›ralar› aras›nda k›r›k durumda
ele geçirilmifl olan, dikey kulp ve tutamak kulpun bir arada uyguland›¤› kaba nitelikte
çömlekler ve koyu gri renkte astarl› ve parlak perdahl› yüzey ifllenifline sahip, üzeri ka-
z› bezemeli tek kulplu bir testi bulunmaktad›r (Resim: 1). Gerek tafl s›ralar›n›n olufltur-
du¤u yuvarlak plânl›  mimarî ve gerekse ele geçirilen kaplar, bu kal›nt›n›n bir depo ola-
rak tan›mlanabilece¤ini ortaya koymufltur. 

I/12 Açmas›
I/12 açmas›n›n I-X/a-e plân karelerinde yüzeyden yaklafl›k 15-20 cm. derinlikten

itibaren belirginleflen tafllar, kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultusunda bir duvar uzant›s›
vermifltir (Çizim: 3). Bu duvar›n geniflli¤i 2.19 cm.,  korunan duvar yüksekli¤i ise, 56 ile
63 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Duvar her iki uzun kenar› iri tafllarla, iç duvar örgüsü
ise, daha ufak boyuttaki toplama tafllarla örülü bir örgü tekni¤ini yans›tmaktad›r. Gerek
duvar yap›s› ve örgü tekni¤i ve gerekse höyü¤ün topografyas›na uygun bir do¤rultu
vermesi, yerleflmeyi çevreleyen bir savunma duvar›n›n varl›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bu alanda ele geçirilen seramik parçalar› aras›nda özellikle tafl s›ralar›n›n belirginleflti-
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¤i üst seviyelerden itibaren M. Ö. 2. biny›la ait karakteristik k›rm›z› serami¤e ait kâse
parçalar› ve  M. Ö. 3. biny›l›n karakteristik siyah astarl› ve parlak perdahl› kâse paça-
lar› kar›fl›k ele geçirilmifltir. Duvar›n aç›¤a ç›kar›lmas› s›ras›nda ele geçirilen buluntu-
lardan duvar›n korunan üst k›sm›ndaki  tafllar aras›nda piflmifl toprak bir kafl›k, obsidi-
yen ve çakmaktafl› dilgiler ve  difllemeli kenar kaz›y›c›lar› bulunmaktad›r. Duvar›n ko-
runan en alt tafl s›ralar› hizas›nda ele geçirilen düz dipli boyal› bir kaba ait bir parça,
Geç Neolitik ve Kalkolitik Ça¤ boya bezeli kap gelene¤inden tan›nan özellikleri yans›t-
maktad›r. Bu buluntular, savunma duvar›n›n inflas› s›ras›nda Tunç Ça¤lar› öncesi er-
ken dönem kültür tabakalar›na ait bir tahribat› göstermektedir. 

I/13 Açmas›
I/12 açmas›n›n I-X/a-e plân karelerinde aç›¤a ç›kar›lan savunma duvar›n›n iç

k›sm›nda kalan yerleflim yap›s›n› ve kültür katlar›n› anlamak amac›yla I/13 açmas›nda
gerçeklefltirilen kaz›lar I-V/a-e plân karelerini kapsamaktad›r (Çizim: 4). Açmada yüzey
ve yüzey alt›nda derinleflilen alandan itibaren açman›n kuzey kenar› boyunca tu¤la ka-
l›nt›lar›n yo¤unlaflt›¤› gözlenmifl ve daha çok  döküntü görünümü veren bir grup  aç›¤a
ç›kar›lm›flt›r. I-III/a-e plân karelerinde tespit edilen tu¤lalar, 38x36x10 cm., 34x26x11
cm., 37x28x10 cm. ve 22x22x9 cm. aras›nda de¤iflen boyutlara sahiptir. Tu¤la dökün-
tünün güneyinde III-V/a-e plân karelerinde yan›k toprakla birlikte kaba nitelikte çömlek-
lere, üzerinde yan›k izleri olan bir kuvars parçaya ve piflmifl toprak bir makaraya rast-
lanm›flt›r. Ayn› plân karelerdeki derinleflme çal›flmalar›nda in situ durumda tüme yak›n
kaplar ele geçirilmifltir. Bu kaplar aras›nda, k›rm›z›ms›-devetüyü renkte tek kulplu bir
çömlek bulunmakta olup kulpun a¤›z kenar›na ba¤land›¤› k›s›mda bafl parma¤›n kona-
bilece¤i bir oyuk dikkati çekmektedir (Resim: 2). Ayr›ca k›rm›z›ms›-devetüyü renkte as-
tarl› ve perdahl› “S”-profil yapan bir kâse parças›, M. Ö. 2. biny›l Bat› Anadolu seramik
gelene¤inden iyi tan›nan malzeme-teknik, yüzey ifllenifli ve forma sahiptir. Ayn› yerde
ele geçirilen s›¤ bir çanak ve boya bezeli derin bir kâse bulunmaktad›r. Derin kâse, in-
ce nitelikli, form ve bezeme stili aç›s›ndan Miken seramik gelifliminden tan›nan bir ör-
ne¤i temsil etmektedir (Resim: 3). Bu kap, gösterdi¤i form ve bezeme stili ile Miken
serami¤inde GH III B1-2 ve C evrelerine tarihlendirilmektedir5. Derin kâselerde gövde
üzerinde dikey bantlar aras›na uygulanm›fl olan zikzak bezeme tarz›, K›ta Yunanis-
tan’da Boeotia6, Attika7, Argolis8 ve Messenia9 bölgelerini kapsayan bir da¤›l›m alan›n-
da görülmekte ve GH III B ve C evresinin bafl›na uzanan bir kronoloji içinde de¤erlen-
dirilmektedir. Tepecik Höyü¤ü Miken kab›n›n yak›n bir di¤er paraleli ise, Rodos adas›n-
da Ialysos’da bir mezar buluntusudur10. Tepecik Höyük’te ele geçirilen çok az say›daki
Miken seramik parças›n›n yan› s›ra ithal oldu¤u düflünülen bu kap, flimdilik tüme yak›n
tek bir örnek olmas›na ra¤men,  Miken serami¤inin Bat› Anadolu’nun güneyinde, iç
kesimde olmak üzere Menderes yöresinde Çine Ovas›’nda da takip edilebilece¤ini gös-
termesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
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Res. 38: 292.

9 Messenia - Pylos; Mountjoy, P. A., Regional Mycenean Decorated Pottery. Rahden. 1999. s. 351-352, Res. 120: 114.
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IV. SONUÇ
Tepecik Höyü¤ü kaz› çal›flmalar›n› gerçeklefltirme hedeflerimizin bafl›nda, böl-

genin Tunç Ça¤lar› ve daha erkene uzanan tarihöncesi dönemlerini ayd›nlatmak ve
bölge arkeolojisine katk› sa¤lamak gelmifltir. Bu amaç do¤rultusunda 2004 y›l›
kaz›lar›n›n verdi¤i ilk neticeler, oldukça dar bir alanda gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar›
ve s›n›rl› teknik olanaklarla gerçeklefltirilmifl olmas›na ra¤men, Ayd›n yöresinin erken
dönemlerine ›fl›k tutacak ve bu bölgenin yeterince bilinmeyen prehistorik dönemleri ay-
d›nlatacak kültürel bir yap›n›n varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. 2004 y›l› kaz›lar› ›fl›¤›nda
höyü¤ün Helenistik Ça¤a uzanan geç dönemlerde mezarl›k olarak kullan›m sürecini
devam ettirdi¤i anlafl›lmaktad›r. Höyü¤ü çevreleyen ve k›smen aç›¤a ç›kar›labilen
savunma duvar› ile ilgili kan›tlar, M. Ö. 2. biny›la tarihlenmektedir. Duvar›n iç kesimin-
deki kaz› çal›flmalar› Orta ve Geç Tunç Ça¤›’na ait bir buluntu grubunu vermifltir. Öte
yandan höyü¤ün bat›s›nda savunma duvar› d›fl›nda geçeklefltirilen kaz›larda Kalkolitik
Ça¤ yerleflmesi tespit edilmifltir. Özellikle höyü¤ün ova seviyesine yak›n düzgün bir
arazi yap›s›n› oluflturdu¤u alandaki kaz›larda depo ifllevine sahip yuvarlak plân veren
mimarî kal›nt› ve duvar uzant›lar› Orta Kalkolitik Ça¤a ait bir yerleflimin varl›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Böylece Tepecik Höyük’te M. Ö. 2. biny›ldan Orta Kalkolitik Ça¤a de¤in
uzanan bir kronolojiyi takip etmek mümkün olmufltur.

.
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Harita 1 : Çine-Tepecik Höyü¤ünün konumu

Harita 2 : Çine-Tepecik Höyü¤ü topografik plân›
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Çizim 1: I/11 açmas›, geç dönem kal›nt›lar›-G.1 mezar›

Çizim 2: I/11 açmas›,Kalkolitik Ça¤ mimarî kal›nt›lar›
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Çizim 3: I/12 açmas›,savunma duvar›

Çizim 4: I/11; I/12 ve I/13 açmalar›
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Resim 2: I/13 açmas›, tek kulplu testi

Resim 1: I/11 açmas›, Kalkolitik Ça¤ kaplar›
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Resim 3: I/13 açmas›, Miken kab›



‹K‹ZTEPE KAZISI 2004 DÖNEM‹ ÇALIfiMALARI

Önder B‹LG‹*

‹stanbul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ad›na yürütülmekte olan
Samsun ‹kiztepe kaz› çal›flmalar› 2004 döneminde 17 Temmuz ile 31 A¤ustos tarihle-
ri aras›nda 46 gün süre ile gerçeklefltirildi.

Samsun-Bafra ‹lçesi ‹kiztepe Köyü s›n›rlar› içinde yer alan ‹kiztepe ören yerinde-
ki 2004 dönemi kaz› çal›flmalar›na heyet üyesi olarak Arfl.Gör. Asl›han Yurtsever, res-
toratör Ergun Ça¤›ran ve ‹stanbul Üniversitesi yüksek lisans ö¤rencisi Junko Yamamo-
to ile stajyer lisans ö¤rencileri Meral Baflaran, Kezban Polat, Züleyha Do¤an, Osman
Ocak, Sezer Seçer, Samim Elibolo¤lu, Togay Do¤an, Evren Ço¤al, Direnç fientürk,
Merve Kocaaslan kat›ld›. Bakanl›k uzman› olarak Samsun Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu raportörü ‹pek Karaman kaz›da görev ald›.

2004 Dönemi kaz›lar›, 1974 y›l›nda ilk defa kaz›lmaya bafllanan ve 2000-2004
dönemlerinde tekrar kaz›lmas›na devam edilen Tepe I’de ve Tepe’nin kuzeybat› kesi-
minde yer alan “M” açmas›n›n C 15-18/IV 8-9 plân karelerini kapsayan 200 m2lik ala-
n›nda gelifltirildi (Resim: 1).

1975-1986 dönemlerinde ortaya ç›kar›lm›fl bulunan ‹TÇ III mezarl›¤›n›n devam›-
n› aramak için höyü¤ün formasyonuna paralel olarak söz konusu alanda ortalama 4m.
kadar derinleflildi. Bu derinleflme sonucunda sadece 1 mezar ortaya ç›kt›. Öncekiler gi-
bi basit toprak türünde olan bu mezarda 3 ile 6 ayl›k yafl›nda olan ve herhangi bir me-
zar eflyas› bulunmayan bir bebek iskeleti ortaya ç›kt›. Daha önceki y›llarda kaz›lm›fl bu-
lunan “D” açmas›n›n güney kesitinde ise bir yetiflkine ait cesedin ahflap bir tabut içine
konarak gömülmüfl bulundu¤u, çürümüfl olan ahflab›n beyaz kal›nt›lar›ndan anlafl›ld›
(Resim: 2). Bu mezar›n varl›¤› da bize mezarl›¤›n güneyde bu kesime kadar uzand›¤›-
n› gösterdi.

Di¤er taraftan, 4 m.lik dolgu içinde birbiri üzerinde yer alan farkl› seviyelerde 7
mimarî tabaka ortaya ç›kt›. Bu mimarî tabakalar farkl› plân karelerde ortaya ç›km›fl olup
bu plân karelerin yer ald›¤› açman›n do¤u-bat› ve kuzey-güney  kesitlerinde farkl› geli-
flimler gösterdi¤i anlafl›ld›.

Bu duruma göre birinci mimarî tabakan›n 3 evreli oldu¤u görüldü.
“a” olarak tan›mlanan birinci evrede herhangi bir mimarî kal›nt›ya rastlanmad›.

Sadece yanm›fl bir taban bulundu. Ancak, bu taban›n bat› kesiminde piflmifl toprak 56
tezgâh a¤›rl›¤› (Resim: 4) ile 2 a¤›rflak, kemik bir a¤›rflak ve arsenikli bak›r bir delici-
den oluflan buluntu grubu ele geçirildi.  

‹kinci evre olan “b”’de yanm›fl zay›f bir taban görüldü. Ayr›ca, bu taban üzerinde
bir f›r›n kal›nt›s› bulundu. Bu evrenin dolgusu içinden p.t. bir çanak, 12 tezgâh a¤›rl›¤›,
7 a¤›rflak ile kemik 2 a¤›rflak ele geçirildi.

* Prof.Dr. Önder B‹LG‹, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal›
‹stanbul/TÜRK‹YE.
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Üçüncü evre “c” ise sadece basit toprak bir tabandan oluflur. Herhangi bir mimarî
kal›nt› görülmeyen yanm›fl bu taban›n dolgusu içinden piflmifl toprak 4 tezgâh a¤›rl›¤›
ile bir a¤›rflak, kemikten 2 delici ve arsenikli bak›r bir hançer ile bir z›pk›n ucu bulundu.

2. mimarî tabakada herhangi bir mimarî iz görülmedi. Ancak, piflmifl toprak min-
yatür bir kap (Resim: 5), 63 tezgâh a¤›rl›¤›, bir tezgâh tara¤› sap› ile 12 a¤›rflak, kemik-
ten 3 delici, 6 a¤›rflak, bazalttan bir ezgi tafl› ile bir bile¤i tafl›, bir perdah âleti, arsenik-
li bak›r bir keski, bir balta, bir z›pk›n ucu, bir bilezik ile bak›r bir külçeden oluflan zengin
buluntular ele geçirildi.

Takip eden 3. mimarî tabakada plân veren hat›l boflluklar› ile a¤z› do¤uya bakan
ve do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan bir f›r›n ile bu f›r›n›n ön ve arkas›nda iyi s›vanm›fl
dikdörtgen platformlar üzerinde yer alan çeyrek daire plânl› kil ifllikler ortaya ç›kt›. Bu f›-
r›n›n kuzey bitifli¤inde, f›r›n›n müfltemilât› olan kare plânl› bir mekân görüldü (Resim: 3).

Bu tabakan›n dolgusu içinden buluntu olarak pt. 2 çömlek (Resim : 6), bir çanak,
bir kapak, 14 tezgâh a¤›rl›¤›, 7 a¤›rflak, bir tezgâh tara¤› sap› ile bir ›zgara, kemikten
bir a¤›rflak, 2 delici, bir kafl›k, difl bir delici, ponzadan bir z›mpara, bazalttan bir topuz
bafl›, bir ö¤ütme tafl›, bir ezgi tafl›, bir tokmak ve arsenikli bak›r bir z›pk›n ucu ele geçi-
rildi.

4. mimarî tabakay› temsil eden taban üzerinde belirli plân vermeyen birbirine pa-
ralel hat›l boflluklar› bulundu. Bu tabakan›n dolgusundan buluntu olarak pt. bo¤a bafl›
bir aplik (Resim: 7), 73 tezgâh a¤›rl›¤›, 3 tezgâh tara¤› sap›, 13 a¤›rflak, bir nesne, ke-
mikten 3 a¤›rflak, 14 delici, bir kafl›k ile bir pandantif, çakmak tafl›ndan bir kesici, 2 z›m-
para tafl›, bazalttan bir balta ile istiridye kabu¤u bir pandantif, arsenikli bak›r bir tel ele
geçirildi.

Çok zay›f toprak bir tabanla temsil edilen 5. mimarî tabakan›n dolgusundan çok
az  buluntu ele geçirildi. Bu buluntular› pt. 2 tezgâh a¤›rl›¤› ve bir a¤›rflak, kemikten bir
delici, bir z›mpara tafl›, bir ezgi tafl› ile frit bir boncuk oluflturur.

6. mimarî tabakay› oluflturan yanm›fl tabanda plân veren hat›l boflluklar›n›n ya-
n› s›ra an›tsal boyutta 2 f›r›n kal›nt›s› ortaya ç›kt›. Birinci f›r›n›n güney k›sm› daha ön-
ceki y›llarda kaz›lm›fl olan kesimde yer al›r. Bu taban›n do¤u kesiminde ise üzerinde
tam plân vermeyen hat›l boflluklar› ile a¤z› do¤uya bakan, yar›s› henüz kaz›lmam›fl bi-
tiflik alanda kalan ikinci f›r›n›n a¤›z kesimini oluflturan iyi s›vanm›fl bir ifllik ile f›r›n›n ku-
zey taraf›nda yer alan ve a¤z› kuzeybat›ya bakan bir ocak yeri ile kilden yap›lm›fl bir ifl-
lik bulundu (Resim: 8)

Bu tabakan›n dolgu topra¤› içinden buluntu olarak pt. bir çanak, boyunlu bir çöm-
lek, minyatür 2 kap (Resim: 9), 41 tezgâh a¤›rl›¤›, bir nesne, aplike bir bo¤a bafl›, 8
a¤›rflak, kemikten 6 delici, tafl bir balta, bir topuzbafl›, 2 perdah âleti ile 3 bilgi tafl›, bir
ezgi tafl›, 3 ö¤ütme tafl› ve çakmak tafl› 2 kesici ele geçirildi.

7. mimarî tabakan›n yanm›fl taban›na ba¤l› olarak a¤z› do¤uya bakan dikdörtgen
plânl› bir f›r›n ile kil ifllikler ortaya ç›kt›. Bu f›r›n›n do¤uya do¤ru e¤imli plân›n›n özelli-
¤inden çanak-çömlek piflirmede kullan›lm›fl olabilece¤i düflünüldü (Resim: 10). Burada
buluntu olarak pt. boyunlu bir çömlek (Resim: 11), minyatür 2 kap, 72 tezgâh a¤›rl›¤›,
8 a¤›rflak, bir nesne, kemikten bir a¤›rflak ile 4 delici, çakmak tafl› bir kesici, bir ö¤üt-
me tafl›, bir bilgi tafl› ile  istiridye kabu¤u bir pandantif ele geçirildi.

Bu dönem kaz› çal›flmalar› s›ras›nda yüzeyde ve çöken açma kenarlar› dolgusu
içinde de eserler bulundu. Bunlar› pt. minyatür 2 kap, 18 tezgâh a¤›rl›¤›, bir tezgâh ta-
ra¤› sap›, 7 a¤›rflak, 2 nesne ile bir lüle, kemikten 2 delici, çakmak tafl› bir kesici, arse-
nikli bak›r 2 küpe ile 3 z›pk›n ucu, kurflun bir küpe oluflturur.

Çal›flmalara son verdikten sonra kaz› alan› koruma alt›na al›nd› ve 42 adedi mü-
zelik ve 518 adedi etütlük olmak üzere toplam 560 adet pt., kemik, kavk›, tunç, tafl ve
çakmak tafl›ndan yap›lm›fl eser Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi.
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Bir yere aplike olarak kullan›lmak üzere haz›rlanm›fl olan ve k›r›k olarak ele ge-
çirilen kilden piflirilerek yap›lm›fl iki boyutlu bo¤a bafllar› bu dönemin en dikkat çekici
buluntular›n› oluflturur (Resim: 7). Do¤al büyüklükte fakat soyut bir görünümde olan bu
bafllar›n Çatal Höyük Neolitik Ça¤ yerleflmesinde kutsal yap›lar›n duvarlar›na aplike
olarak as›lm›fl do¤al bo¤a bafllar›n› and›rd›¤› bir gerçektir. Bu benzerlik ‹kiztepe halk›-
n›n dinî düflüncelerinin Neolitik Ça¤ Anadolusu’ndan geldi¤ine iflaret eder. ‹kiztepe’de
önceki dönem kaz›lar›nda ele geçirilmifl olan ve yine Çatal Höyük kutsal yap›lar›nda or-
taya ç›kar›lm›fl bulunan boynuz dizilerini hat›rlatan sembolik buluntular›n da bu ba¤lan-
t›y› destekledi¤i aç›kt›r. ‹kiztepe’de, ayr›ca, ele geçirilmifl bulunan bo¤a figürinleri ve
bo¤a bafl› pandantifler de bo¤a kültünün burada icra edildi¤ini gösterir. Ayr›ca, bir kap
üzerinde kabartma olarak yap›lm›fl ve Anadolu’nun en eski örne¤ini oluflturan bir çift
“W” motifinin varl›¤› da, daha sonra ideogram› “W” olan Hitit F›rt›na tanr›s› Teflup’un
‹kiztepe’de tap›n›ld›¤›n› düflündürür. Bu da Teflup ile Hatti tanr›s› Taru’nun ayn› f›rt›na
tanr›s› oldu¤una iflaret eder. Bo¤a boynuzundan gelifltirilen “W” motifinin kullan›m› da
Hint-Avrupal›lar’›n Anadolu’da M.Ö. 2. biny›ldan çok daha önceleri var olduklar› ve
Anadolu’da yaflam›fl en eski kavim olarak iddia edilen Hattiler’in tanr›lar› Taru’yu Ana-
dolulu Proto-Hint Avrupal›lar’›n, yani Hititlerin atalar›n›n tanr›s›ndan gelifltirdikleri söy-
lenebilir.

Sözlerime son verirken 2004 dönemi kaz› çal›flmalar›m›z›n sorunsuz gerçeklefl-
mesine katk›da bulunan Bafra Kaymakaml›¤›’na ve Samsun Arkeoloji Müzesi Müdür-
lü¤ü’ne, az da olsa maddî deste¤ini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu ile Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Baflkanl›klar›’na ve her türlü destek ald›¤›m›z Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ile ‹stanbul Üniversitesi’ne içten teflekkürlerimi sunar›m.
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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: 9

Resim: 7 

Resim: 8 
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Resim: 10

Resim: 11



AÇÇANA HÖYÜ⁄Ü 2004 YILI KAZI SONUÇLARI

K. Asl›han YENER*

Girifl
Aççana Höyü¤ü, Asi Nehri’nin k›vr›m›na yak›n bir mevkide, en güney ilimiz Ha-

tay, Amik Ovas›’n›n orta kesiminde yer al›r.  Aççana Höyük ilk olarak University of Chi-
cago Oriental Institute Robert J. Braidwood taraf›ndan 1930’lu y›llarda yürütülen Amik
Ovas› yüzey araflt›rmas› s›ras›nda 136 numaral› yerleflme olarak tespit edilmifltir.  Aç-
çana Höyük 1936-39 ve ‹kinci Dünya Savafl›’n› izleyen 1946-49 y›llar›nda  British Mu-
seum ve Oxford Üniversitesi ad›na Sir Leonard Woolley taraf›ndan kaz›lm›flt›r.  Bu ka-
z›lar s›ras›nda Woolley höyükte ola¤anüstü saray, 16 dizi tap›nak binalar› ve çok say›-
da de¤erli eser ç›karm›flt›r.  fiehir M.Ö. 2200-1200 y›llar›nda var olmufltur. Orta ve Geç
Tunç Ça¤lara tarihlenen arflivler, Mukifl Krall›¤›’n›n baflkentini, Alalakh olarak tan›mla-
m›flt›r.  Ovan›n en önemli ören yerleri aras›nda Aççana Höyü¤ü’ndeki çal›flmalar›m›z›
2000 y›l›nda yo¤unlaflt›rd›k. 750 x 325 m. boyutlar›nda ve 9 m. yüksekli¤indeki höyük,
yaklafl›k olarak 22 hektarl›k bir alan› kaplar.  Aççana Höyü¤ü 2004 y›l› kaz›lar› 19 A¤us-
tos – 5 Ekim günlerinde ad›ma verilen izin ile çal›flmalar›m›za bafllad›k. ‹lk iki y›lda top-
lam 940 m2 lik bir alan kaz›lm›flt›r (Çizim: 1).

Kaz› Çal›flmalar› 

Alan 2 
2003 y›l› çal›flmalar›nda, höyü¤ün orta kesimindeki 2. Alan, Woolley taraf›ndan

‘Özel Konutlar’ (Private Houses) olarak adland›r›lan bir grup yap›n›n hemen yan›bafl›n-
daki kaz›lmam›fl bir kesime denk getirilmiflti.  Yatay bir kaz› stratejisi sürdürdü¤ümüz
bu alanda genifllemesine aç›¤a ç›kar›lan evreler, kentin, Hitit ‹mparatorlu¤u ile birlikte
Geç Tunç Ça¤› saray ekonomisine ve Alalakh’a da son veren bölgesel çöküflün tam
öncesindeki hâlini temsil etmektedir.  Bu alandaki 10 x 10 boyutlar›ndaki 6 açmam›z›,
Woolley’in kaz›lar›n›n s›n›rlar›n› belirleyen a¤açlara ve yamaca paralel olarak yerlefltir-
mifltik.  

2004 kaz› çal›flmalar›m›z 10 x 10 m. lik 2 kaz› açmas›  geçen y›l kaz›lm›fl olan ve
Alan 2 olarak tan›mlanan alan›n güneye do¤ru geniflletilmesiyle gerçeklefltirilmifltir. Bir-
birine bitiflik iki açmada, toplam 200 m2 lik bir alanda Geç Tunç Ça¤a tarihlenen bir eve
ait duvar kal›nt›lar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Modern topraktan itibaren bafll›ca 3 tabaka tes-
pit edilmifltir. 

* Associate Profesör K. Asl›han YENER, Oriental Institute, University of Chicago 1155 East 58th St. Chicago ‹llionis
60637 773 702-0568/ABD a-yener@uchicago.edu
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a. Tabaka 1
Modern toprak dolgu tabakan›n alt›nda Aççana Höyü¤ü’nün ilk kültür tabakas›

olarak adland›rabilece¤imiz Yerel Tabaka 1’e ulafl›lm›flt›r. Bu tabakada tar›m faaliyet-
leri nedeniyle tahribata u¤ram›fl 7 adet, kerpiçden infla edilmifl 3’ü seramik f›r›n›na ait
olabilecek, 4‘ü ise ifllevleri tam olarak belirlenemeyen birimlere ait kal›nt›lar ele geçiril-
mifltir (Çizim: 2).  2003 sezonunda bu alan›n çeflitli zanaatlar için bir üretim kesimi ola-
rak kullan›ld›¤›n› düflündüren çok bölmeli, oldukça etkileyici bir çanak çömlek f›r›n› ele
geçirilmiflti. Bu y›l seramik f›r›n› olarak tan›mlanabilecek 3 kal›nt› içersinde biri di¤erle-
rine göre daha iyi korunagelmifl, daha fazla bilgi vermekte ve tan›mlamaya olanak sa¤-
lamaktad›r. Bu yap› dörtgen plânl›, kilden bir platforma sahip, tabandan üst k›sma do¤-
ru, f›r›n›n yan duvarlar›ndan ve iç bölmelerinin duvarlar› içerisinden yukar› do¤ru ç›kan
12 küçük bacaya sahiptir (Resim: 1). Büyük olas›l›kla bir f›r›na ait bu düzenlemenin öl-
çüleri 1 x 1.30m. dir. Di¤er iki kal›nt› oldukça tahribata u¤ram›fl bir hâlde ele geçirilmifl,
ancak da¤›lm›fl kil kal›nt›lar›ndan ve kaba oval plânlar›ndan dolay› bunlar›n seramik ve-
ya cam f›r›n›na ait olabilece¤i düflünülmektedir. 

Açman›n kuzeyine yak›n yerde oval plânl› iç duvarlar› kilden s›val› 1.25 x 0.95m.
ölçülerinde bir çukur ele geçirilmifltir. Bu çukurun bu döneme ait bir f›r›n veya pirotek-
nik bir yap›t oldu¤u düflünülmektedir. Tabaka 1’de ele geçirilen seramiklere göre Geç
Tunç Ça¤a aittir. Camlaflm›fl kil parçalar›ndan tam s›v›laflmam›fl bir yap›ta ait, cam cü-
ruf oldu¤u ortaya ç›kt›. (Çizim: 3, Resim: 2, 3).

b. Tabaka 2
Açman›n bat› taraf›nda, Tabaka 1’in Geç Tunç Ça¤›n›n son evresine ait kal›nt›la-

r›n›n alt›nda, üst yüzey topra¤›n›n 75 cm. kadar alt›nda, düzgün plân veren bir yap›ya
ait duvar kal›nt›lar› ele geçirilmifltir. Geçen y›l çok odal› binalar bulunmufltu.  Bu y›l ise,
açmay› kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultusunda kesen 11.50 m. uzunlu¤unda ve  1.40 m.
kal›nl›¤›nda merkezî ana duvar ve  bu duvara paralel uzanan 75 cm. kal›nl›¤›nda bir
ikinci duvar ve bu iki duvar› kesecek flekilde uzanan 1m. kal›nl›¤›nda bir üçüncü duvar
tespit edilmifltir (Çizim: 4). Duvarlar 30 x 30 cm. ölçülerinde piflmifl kerpiç tu¤lalardan
örülmüfltür. Merkezî ana duvar›n do¤u yüzünde 7 kattan oluflan s›va ve s›van›n üzeri-
nin beyaz boyal› oldu¤u aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

Merkezî ana duvar›n bat›s›nda yer alan duvarlar›n çevreledi¤i alan içerinde kah-
verengi, s›k›flt›r›lm›fl kil taban tespit edilmifltir. Taban›n üzerinde, tüm parçalar› bir ara-
da duran, k›r›lm›fl bir piflirme kab›na ait seramik parçalar› ile bazalttan oval biçimli ö¤üt-
me tafl›na ait dört parça ele geçirilmifltir. Tabakada ele geçirilen duvar kal›nt›lar›ndan
kompleks bir yap›n›n varl›¤›ndan söz edebilmekteyiz ve  açmada ele geçirilen tüm ve-
rilere göre, ilk de¤erlendirme ba¤lam›nda, bu tabakay› M.Ö.15/14. yüzy›l›n geç evresi-
ne tarihlendirmemiz olas›d›r.  Bunu kan›tlayan 2003 y›l›nda di¤er binan›n içinde bulu-
nan birçok Mitanni mührü, Nuzi kaplar› ve k›rm›z› astarl› çömlekler bulunmufltur.  Bu y›l
ise, bak›r alafl›mdan i¤neler ve m›zrak uçlar› bulunmufltur (Resim: 4, 5)

Bilindi¤i gibi I. Supililiuma Alalakh’› Hitit ‹mparatorlu¤u’na dahil etmifltir.  Ancak
kaz›lar›m›zdan elde edilen verilerden ald›¤›m›z intibaa göre, büyük bir olas›l›kla, Ala-
lakh flehri, II. Mursili’den sonra oldukça küçülmüfl ve de¤erini kaybetmifltir. Bir varsay›-
m›m›z Alalakh halk› Hititler taraf›ndan orta Anadolu’ya sürüldü¤ünü ve ancak bir Level
III “Fortress” garnizon b›rakt›¤›n› düflünüyoruz.  Bir ayr› varsay›mda bu dönemde Hitit-
ler taraf›ndan tüm flehir yok ediliyor.  Gerçekten Bo¤azköy yaz›l› belgelerde “Alalakh”
ad›ndan bir daha söz edilmiyor ve ülke ad› “Mukifl” diye adland›r›l›yor.  Bu ba¤lamda
yerleflme veya merkez baflka höyü¤e tafl›n›yor olabilir.  ‹leriki y›llarda bulunan yaz›l›
belgeler ve kaz›lardan bu varsay›mlar› araflt›raca¤›z.  

Yaz›l› belgeler, Aççana kaz›lar›nda 2003 y›l› 4 adet yeni tablet ç›kar›lm›flt›. 1936-
1949; 2003 y›llarda bulunan 550’ye yak›n Akatça çivi yaz›l› Alalakh belgeleri Jacob La-
uinger taraf›ndan incelendi.  Hatay Arkeoloji Müzesi’nde k›smen bulunan arflivlerimiz
yay›na haz›rlanmaktad›r.
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Alalakh’›n en parlak dönemi Orta ve Geç Tunç geçifl evresi; Eski Hitit; Kültepe 1a
ile ça¤daflt›r.  Bu dönemin kal›nt›lar› açmalar›m›z›n kuzeydo¤u köflesine aittir.  Birinci
tabakada flekilsiz tarla  tafllar› ve çamurla örülmüfl içerisinde k›r›k seramik parçalar› bu-
lunan kuzeybat›-güneydo¤u yönünde uzand›¤› zorlukla izlenen, tar›m faaliyetlerinin
tahrip etti¤i bir duvar kal›nt›s› tespit edilmifltir.  Basamakl› açman›n dibinde, 2003 y›l›
çal›flmalar›nda 4.60 cm. kal›nl›¤›nda kazamatl› sur duvar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›.
OTÇ/GTÇ’na (yak. MÖ 1700/1600) tarihledi¤imiz, casemate wall, sand›k duvar tekni-
¤iyle infla edilmifltir; bunun Eski Hitit Döneminde yayg›nlaflan bir mimarî gelenek oldu-
¤u söylenebilir. 2004 y›l› çal›flmalar›nda OTÇ malzemesi Alalakh baflkentini Çukurova,
Kinet Höyük ve Ebla gibi Suriye merkezlerine ba¤lamaktad›r.  Bunlar›n aras›nda “Syro-
Cilician” Ware ad›nda boyal›, sepet kulplu ve aplikeleri olan baz› örnekler bulunmufltur
(Resim: 6, 7, 8).

Woolley’in eski kaz›lar›nda yüzden fazla mezar bulunmufl ve ço¤u sur duvarlar›-
na ve yamaca yak›n k›s›mlara yerlefltirilmifltir.  Chicago kaz›lar›nda, 2003 sezonunda,
2. ve 3. alanlarda 13. biny›la ait bir sur duvar kal›nt›s› beklenirken, ço¤u OTÇ ait bir me-
zarlar bölgesi (nekropolis) ç›km›flt›r. 55 kiflinin gömüldü¤ü bu alanda, bir Geç Tunç Ça¤
mezar›, oldukça ilgi çekiciydi.  (03-3017) No.lu mezar, 4 kiflinin gömüldü¤ü ve özel me-
zar arma¤anlar›yla döflenmiflti. Bu mezar çak›ltafl› temel üzerine alç› ile infla edilmifl
kemerli bir yap›dan oluflmaktayd›.  ‹ki sütun halinde dört s›ra üst üste dizilmifl piflmifl
toprak yass› tu¤lalar bir üst yap›n›n elemanlar› olarak kullan›lm›fl olmal›d›r.  Negatif
bask› izlerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla bir ahflap tabutun üzerini kaplam›fl olmas› gere-
ken kemerli alç› yap›n›n içinde, birbirinden alç› katmanlar› ile ayr›lmak suretiyle bafl
aya¤› (tete-beche) yat›r›lm›fl 4 iskelet ele geçirildi. Gömülenlerin 24-29 yafl›nda bir ka-
d›n, 13-17 yafl›nda bir kad›n, 35-50 yafl›nda bir erkek, 15-22 yafl›nda bir kad›n oldu¤u
tespit edildi.

2004’te açman›n do¤u taraf›nda, güney duvara yak›n konumda bir mezar kaz›ld›
(Resim: 9). Genç bir kad›na ait oldu¤u anlafl›lan tek kiflilik mezarda ceset kuzeydo¤u-
güneybat› aks› üzerinde, yüzü kuzeye bakar flekilde, sa¤ yan›na uzat›lm›fl kollar› dir-
sekten çenesine do¤ru bükülmüfl halde, do¤rudan aç›lan mezar çukuru içersinde top-
rak zemin üzerine gömülmüfl genç bir kad›n cesedine ait mezard›r. Cesedin sa¤ eli
üzerinde K›br›s (Base Ring Ware) Geç Tunç II Dönemine ait yuvarlak dipli ithal kap ele
geçirilmifltir (Resim: 10).  

2004 y›l› kaz› çal›flmas› höyü¤ün merkezî k›s›mlar›na gelen yerdeki tabakalaflma-
n›n ayd›nlat›lmas›na yönelik gerçeklefltirilmifltir. ‹lk elde edilen sonuçlara göre höyü¤ün
bu k›s›mlar›nda yerleflim Geç Tunç Ça¤› ile son bulmakta, bu dönemden daha sonra-
ya ait olabilecek yerleflimin var olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu y›l program›m›z en büyük
sorun olan ikinci biny›l kronolojisinin çözümü ile yo¤unlaflacak. Yeni araflt›rmalar›m›z
boyunca özellikle ba¤›ms›z ve detayl› bir stratigrafinin ç›kar›lmas›na özen gösterdik ve
tabakalar›m›z› Woolley’in hâlâ geçerlili¤i tart›fl›lan tabakalanmas› ve tarihleri (orta kro-
noloji) ile efllefltirmekten özellikle kaç›nd›k.  Çal›flmalar›m›z› sürdürdü¤ümüz alanda
Evre 1, 2, vb. (local phase) olarak adland›rd›¤›m›z, kabaca Geç Tunç Ça¤›’na tarihle-
nebilecek olan birkaç evre saptad›k.  Ancak henüz çanak çömlek analizlerimiz, radyo-
karbon 14 tarihlemelerimiz ve stratigrafik analizlerimiz tamamlanmam›fl oldu¤undan,
sözü geçen tarihleri yaln›zca geçici olarak öne sürmekteyiz.  Kronolojiyi çözebilmek
amac›yla (Orta/Geç Tunç Ça¤› tabakalar›) Woolley’in kazd›¤› IV. ve VII. Tabaka’da sa-
raylar bölgesinde 5 adet 10 x 10 m. basamakl› açma olarak kronolojik ve stratigrafik bir
çal›flma düflünülmektedir. 

Uzun zamand›r plânlamakta oldu¤umuz kaz› evi inflaat›m›z› da geçen temmuz-
a¤ustos aylar›nda baflar› ile tamamlam›fl bulunuyoruz.  Yatakhane, yemekhane ve ofis
olmak üzere üç ayr› büyük, sar› ve k›rm›z› renkli prefabrik binadan oluflan kaz› evimiz,
höyükten yaklafl›k 3 km. uzakl›ktaki Tayfur Sökmen köyünde yer almaktad›r.  Bu y›l be-
tonarme laboratuvar, foto¤raf ve konaklama evi infla edilecektir. Ayr›ca projemiz Tay-
fur Sökmen’de ve Antakya il merkezinde ekstra depo ve konaklama amaçl› üç ev kira-
lad›k.  Depo binas› da gündemdedir. 
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Çizim 1: 2004 sezonu Tel Aççana Höyük (Alalakh) kaz› açmalar›

Çizim 2: 2004 sezonu Tel Aççana Höyük (Alalakh) 2. ve 3. alan açmalar›, 
Yerel Evre 1
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Çizim 3: Cam cüruf örne¤i (Glassy slag A03-R1313). X-›fl›n› defraksiyon imaj› 

Çizim 4: 2004 sezonu Tel Aççana Höyük (Alalakh) 2. ve 3. alan açmalar› 
Yerel Tabaka 2
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Resim 1 : Seramik f›r›n 2004 sezonu Tel Aççana
Höyük (Alalakh) 2. ve 3. alan açma 
44.80, Yerel Tabaka 1

Resim 2 : Cam cüruf örne¤i (glassy slag A03-
R1313) taramal› elektron mikroskop 
imaj›

Resim 3 : Cam cüruf örne¤i (glassy slag A03-
R1313) Olympus polarize mikroskop 
foto¤raf›
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Resim 4: Bak›r i¤ne (toggle pin R04-477). 2. ve 3. alan
açma 44.79, Yerel Evre 1

Resim 5: Bak›r alafl›m m›z-
rak ucu (spear-
head R04-464). 2.
ve 3. alan açma
44.79, Yerel
Tabaka 1

Resim 6:Orta Tunç Ça¤›. Çanak parças› üzerinde ap-
like hayvan figürü. Syro-Cilician Ware
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Resim 8: 6. Orta Tunç Ça¤›. Sepet kulp. 
Syro-Cilician Ware.  P04-44.79 
No. 13

Resim 7: Orta Tunç Ça¤›. Syro-Cilician Ware.  P04-44.80 No. 227
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Resim 9: Geç Tunç Ça¤›. Mezar. 2. ve 3. alan açma 44.80, Yerel Evre 1

Resim 10: Geç Tunç Ça¤›. Base Ring II Jug c. 
M.Ö. 14. as›r. 2. ve 3. alan açma 
44.80, Yerel Tabaka 1



TEK‹RDA⁄/KARAEVL‹ALTI 2000, 2002 ve 2004 
YILLARI KAZI  ÇALIfiMALARI

Nefle AT‹K*
Mehmet Akif IfiIN

2000 y›l›nda Tekirda¤/Karaevlialt› mevkiinde, tarla olarak kullan›lan bir arazide
Tekirda¤ Müzesi ile iflbirli¤i içersinde kaz› çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. ‹stanbul - Tekirda¤
karayolu üzerinde, Marmara denizi k›y›s›nda yer alan, antik ad› muhtemelen Heraion
Teikhos1 olan antik flehrin liman›, Akropol’ü çevreleyen Roma Devrine ait kesme tafl-
tan istinat duvarlar› ve k›y›da dalgalar›n k›smen tahrip etti¤i yap›lara ait duvarlar görül-
mektedir. Kaz› çal›flmalar›ndan önce arazinin yüzey araflt›rmas› gerçeklefltirilmifl ve
ele geçirilen tafl âlet, çanak çömlek gibi küçük buluntularla yerleflimin M.Ö.  3. biny›l-
dan M.S. 13. yüzy›la kadar kesintisiz iskân edildi¤i tespit edilmifltir. Yüzeyde bulunan
çanak çömlek parçalar›ndan, kaz› öncesinde gerçeklefltirilen tar›m çal›flmalar› s›ras›n-
da bulunarak Tekirda¤ Müzesi’ne getirilmifl olan Hellenistik ve Roma Devirlerine ait
mezar stelleri ve Makedonya Kral› 2. Filippos’a ait iki alt›n sikkeden  ören yerinin  M.Ö.
5.- 3. yüzy›llarda parlak bir dönem yafland›¤› anlafl›lmaktad›r. 

2000 y›l›nda yerleflimin Akropol’ünde sondaj fleklinde kaz›lar gerçeklefltirilmifl
(Plan: 1),  flehrin Akropol surlar›n›n bir k›sm›nda ve  bu surun çift kuleli kuzey kap›s›n-
da çal›fl›lm›flt›r (Resim: 1, 2). Etütlük durumda ele geçirilen çok say›da sikkenin Thrak
krallar›na ait yerel darplar ve ticaret yoluyla gelen Hellen sikkeleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Thrak Kral› Kotys (M.Ö. 384/359), Kersopleptes (M.Ö. 359-342), Mostis (M.Ö. 2. yüz-
y›l) zamanlar›na ait sikkelerin bulundu¤u kültür katlar›nda Attika’dan ithal edilmifl k›rm›-
z› figürlü kap parçalar›,  kaliteli yal›n mutfak kaplar› ve piflmifl toprak figürinler (Arkaik-
Hellenistik Devir) ele geçirilmifltir. 

2001 y›l›nda Akropol’ün Kuzey Kap›s›’nda çal›flmalara devam edilmifl ve kap›n›n
efli¤i, döflemesi gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. Akropol Suru’nun içinde,  Kuzey Kap›s›’n›n
güney bat›s›nda gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar›nda ise bir aç›k avlu ve bu avlunun et-
ref›n› çevreleyen mekânlar bulunmufltur. T›p âletlerinin ve adak figürinlerinin2 ele geçi-
rildi¤i bu yap› kompleksinde imparator Augustus’un ça¤dafl› Thrak Kral› Rhoimatal-
kes’e  ait bir sikke ile Augustus Dönemine ait terra sigillata çanak çömlekler ele geçiril-
mifltir. Bu avlulu yap› kompleksinde  bulunan  figürinler de stilistik aç›dan M.Ö. 1 ve
M.S. 1 yüzy›llara aittir . 2001 y›l›nda Akropol’ün kuzeydo¤usunda gerçeklefltirilen bir
sondajda sadece güneybat›da bir duvar kal›nt›s› tespit edilmifltir. M.Ö. 4 yüzy›la ait k›r-
m›z› figürlü kaplarla sikkelerin ele geçirildi¤i bu tabakan›n hemen alt›nda ise Demir

* Doç.  Dr. Nefle AT‹K, Mimar Sinan Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Baflkan›, ‹stanbul/TÜRK‹YE.
M.Akif IfiIN, Aksaray Müze Müdürü, Aksaray/TÜRK‹YE.

1 E. Weber, Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324. Graz 1976.
2 N. Atik, Tekirda¤/Karaevlialt› Piflmifl Toprak Figürinleri. in: Fahri Ifl›k’a Arma¤an- Festschrift für Fahri Ifl›k. ‹stanbul

2004,  s. 43- 55. 
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Devri çanak çömle¤ine rastlanm›fl, ancak sezon sonunda çal›flma daha sonra tamam-
lanmak üzere b›rak›lm›flt›r.

2002 ve 2003 y›llar›nda bürokratik nedenlerle3 kesintiye u¤rayan kaz› çal›flma-
lar›na 2004 y›l›nda devam edilmifl ve çal›flmalar Akropol’ün Kuzey Kap›s›’n›n bat› ku-
lesi önünde, avlulu yap› kompklesinde ve Akropol’ün kuzeybat›s›nda sürdürülmüfltür.
Kuzey Kap›s›’n›n küçük buluntular› daha önceki çal›flmalarda ele geçirilenlere paralel
olarak Arkaik- Hellenistik Devirlere ait sikkeler, piflmifl toprak figürinler ve çanak çöm-
leklerdir. Avlulu mekândaki çal›flmalar do¤u ve bat›da geniflletilmifl, do¤uda  aç›k bir
avlu daha bulunmufltur. Kesitte bir f›r›n fark edildi¤inden, sondaj›n kuzey bat›s›nda bir
buçuk metre karelik bir alan daha aç›lm›fl ve antik kaynaklardan bilinen, murex bran-
darislerden4 (dikenli deniz salyangozu) ilâç yap›m› için kullan›lan tand›r biçimli bir ilâç
f›r›n› bulunmufltur. Akropol’ün kuzeybat›s›ndaki sondaj çal›flmas›nda üst üste üç kültür
kat› oldu¤u görülmüfltür. Avlulu yap› kompleksine paralel buluntulara sahip, M.Ö. 1-
M.S. 1 yüzy›llara ait küçük buluntular›n ele geçirildi¤i bu tabakay›, Hellenistik ve Klasik
Devirlere ait kültür katlar› takip etmektedir. 2004 y›l›n›n en ilginç tespiti, tüm çal›fl›lan
alanlar ve kültür katlar›nda çok say›da, ço¤u sadece parça hâlinde figürinlerin bulun-
mas›d›r. Tanr›, tanr›ça ya da sa¤l›kla ilgili adak figürünleri (kol, kulak, bafl vb.) fleklin-
deki bu figürünlerin yan› s›ra 2001 y›l› buluntular›na benzer flekilde t›p aletlerinin de bu-
lunmas›; antik yerleflimin ameliyatla tedavinin yap›ld›¤› bir sa¤l›k, ayn› zamanda adak
figürinlerinin sunuldu¤u bir kült merkezi oldu¤unu göstermektedir.

Akropol Suru ve Kuzey Kap›s›
2000 ve 2001 y›l›nda Akropol’ün Surlar› ve  Kuzey Kap›s›’nda çal›fl›lm›fl(Resim:1)

ve kap›n›n devflirme malzemeyle yap›lm›fl efli¤i, iri çokgen tafllarla yap›lm›fl döflemesi
(Resim: 2), kap› kanatlar›n›n hareketini sa¤layan  tunçtan bir z›vana in situ ele geçiril-
mifltir. Bu alanda bulunan çivi bafllar› 7 cm. yi bulan çiviler flehir kap›lar›n›n ahflaptan
oldu¤unu göstermektedir. Tarla görünümündeki arazinin yüzeyinden yaklafl›k 50 cm.
derinlikte bulunan, iç ve d›fl cepheleri harçs›z kesme tafl örgü tarz›nda, dolgusu moloz
tafltan olan, yaklafl›k 2 m. genifllikteki surlar›n, kuzeyde iki kuleli bir kap›s› oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Günümüze en fazla 2.20 m. yükseklikte ulaflm›fl olan sur ve kulelerin tar›m-
sal faaliyetler nedeniyle, tafl s›ralar› eksilmifltir. Kulelerin yan›na y›k›lm›fl olan, tafl du-
varlar›n üst yap›s›n› oluflturan kerpiç duvarlar kesitte görülmüfltür. Kuzey kap›s›n›n ba-
t› kulesi 2000 y›l›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›fl olup kuzeybat› yönüne do¤ru muhtemelen
bir deprem nedeniyle bir kayma oldu¤u ve k›smen onar›lm›fl oldu¤u farkl› duvar örgü-
sünden anlafl›lmaktad›r. Do¤u kulesinin henüz tümü  aç›¤a ç›kar›lmam›flt›r. Ancak or-
taya ç›kar›lan k›sm›, sur duvarlar›yla ayn› duvar tekni¤ine sahiptir. ‹ki kulenin aras›nda-
ki döfleme ve bu döflemenin üstünde devflirme malzemelerle yap›lm›fl bir eflik tespit
edilmifltir. Ayr›ca efli¤in önünde, efli¤in yap›m›ndan daha geç bir devirde yap›ld›¤› da-
ha yüksek bir seviyeden bafllamas›ndan anlafl›lan sur içine do¤rudan girifli engelleyen
savunma amaçl›  bir duvar  da vard›r. Döflemenin üstünde Arkaik Devire ait figürinler
ve çanak çömlek parçalar› ele geçirilmifltir. Dolgu topra¤›n›n içinde M.Ö. 5.-3. yüzy›lla-
ra ait sikkeler5,  M.Ö. 6 .- 3. yüzy›llara ait piflmifl toprak figürinlerinden, M.Ö. 4. yüzy›-
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3 2002 y›l› çal›flmalar› Tekirda¤ Müze Müdürlü¤ü’nün di¤er görevleri neden olarak gösterilerek T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü A. Pasinli taraf›ndan durdurulmufltur. 2003 y›l›nda da kaz›n›n
finans kayna¤› olan Araflt›rma Fonu yeni bir kanunla Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rmalar  olarak farkl› bir kurum hâline
dönüfltürülmüfl, yeni yönerge yetiflmedi¤inden çal›flma yap›lamam›flt›r.

4 Purpur renkli boya ve ilaç üretim için Bak.: “Purpura”, K. Schneider, RE XXIII/2, 1999-2020; O. Keller, Die Antike
Tierwelt. Hildesheim 1980. Ü. Eyübo¤lu, U. Okaygün, F.Yarafl, Do¤al Boyalarla Yün Boyama. ‹stanbul 1988, s.13.;
Ü. Eyübo¤lu,  F.Yarafl, K›rm›z›lar, Morlar, Maviler. Türkiyemiz, 20,1990, 37vdd.;  P. Herrmann, Milesischer Purpur.
‹stMitt. 25, 1975, s. 141vdd. Purpur renkli boya üretimi hakk›nda verdi¤i bilgiler için Arkeolog Dr. Füsun Ertu¤’a
teflekkürü borç bilirim.

5 Filiz Dönmez Öztürk, "Odrys Krall›¤› Yerel Darplar›", I. Uluslararas› Keflan Sempozyumu, Keflan, 2003  (Yay›na tes-
lim  edilmifltir).



la ait k›rm›z› figürlü kap parçalar›ndan6 ve M.Ö. 4-2 yüzy›llara ait damgal› amprora
kulplar›ndan7 çok say›da bulunmas› akropol kap›s›n›n ifllevini uzun zaman sürdürdü¤ü-
ne iflaret etmektedir. Yüzeye en yak›n olan tabakada ise iri ve tafllarlardan yap›lm›fl bir
temel, kap›n›n do¤udaki kulesinin yak›n›na küçük dikdörtgen bir mekân infla edildi¤ini
göstermektedir. Bu alanda M.S. 4 yüzy›la ait iki sikke de bulunmufltur.

Akropol kuzey kap›s›n›n civar›nda ele geçirilen küçük buluntulardan M.Ö. 5. ait
yüzy›la piflmifl topraktan yaklafl›k 19 cm. yüksekli¤indeki Satyr bafl› (Resim: 3)  büyük-
lü¤ü ile dikkat çekicidir. Satyr bafl›n›n yan› s›ra üzerine kulak biçimli bir parça yap›flt›-
r›lm›fl olan piflmifl topraktan adak figürini (Resim: 4), avlulu yap› kompleksinde ele ge-
çirilen adak figürinlerinleri ile benzerlik gösterir. 

Akropol’ün Kuzey Do¤usundaki Sondaj
Antik kentin Akropolü’nün en yüksek k›sm› olan kuzeydo¤u ucunda 10 x 10 m.

lik bir sondaj çal›flmas›na bafllanm›flt›r. K›rm›z› figürlü M.Ö. 4. yüzy›la ait kap parçala-
r› ile M.Ö.  4. yüzy›l sikkelerinin8 bulundu¤u kültür kat›nda, bir yang›nla tahribata u¤ra-
m›fl bir dokuma tezgâh›n›n izlerine rastlanm›flt›r. Bu dokuma tezgâh›n›n piflmemifl top-
raktan yuvarlak tezgâh a¤›rl›klar› (Resim: 7)  bir kulpu damgal› olan, M.Ö. 4 yüzy›l›n ilk
yar›s›na tarihlenen bir Sinope amphoras›n›n içinde ele geçirilmifltir9, Tezgâh›n üstünde
ve civar›nda tümü M.Ö. 4. yüzy›l›n ilk yar›s›na tarihlenebilen10 toplam 6 piflmifl toprak
ve bir mermer kap ele geçirilmifltir. Türkiye Trakyas›’ndaki çal›flmalar henüz çok s›n›r-
l› say›da gerçeklefltirilmifltir. Ancak flimdiye kadar Thrak’lar›n yaflam›fl oldu¤u Orta ve
Do¤u Avrupa’daki kaz›larla Thraklar’›n dokumac›l›k, çanak çömlek üretimi,  maden
eser yap›m› konusunda usta olduklar› bilinmektedir. 

Yang›nla tahribata u¤ram›fl tezgâh›n bat›s›nda ise ayn› seviyede  moloz tafltan
yaklafl›k 0.60 m. geniflli¤inde bir tafl temel  ve temel tafllar›n›n aras›nda Demir Devrine
ait el yap›m› siyah parlak perdahl› kap parçalar› bulunmufltur.  Sondajda ayr›ca  M.Ö.
6 yüzy›la ait kurflun sapan tafllar› da ele geçirilmifltir.

Avlulu Yap› Kompleksi (Tedavi ve Kült Merkezi)
Akropol’ün sur duvarlar› içinde kalan, Kuzey Kap›s›’n›n güneybat›s›nda yer alan,

devflirme malzeme ile flekillendirilmifl, iki aç›k avlu yap› kompleksinin sa¤l›kla ilgili bir
ifllevinin oldu¤u  anlafl›lm›flt›r. Söz konusu iki aç›k avlunun etraf›ndaki kapal› mekânla-
r›n moloz tafl temelleri ve kiremit kapl› çat›lar› oldu¤u buluntu durumuyla tespit edilmifl-
tir. Duvarlar› büyük olas›l›kla kerpiç olan bu mekânlar›n renkli fresko ile kapl› oldu¤u da
yer yer ele geçirilen fresko parçalar›ndan anlafl›lmaktad›r.  Do¤u- bat› do¤rultusunda
yan yana yer alan iki aç›k avlulunun (Resim: 7) döfleme tafllar›n›n eflik tafl› kap› deniz-
li¤i vb. mermer devflirme parçalardan olufltu¤u görülmektedir. Bunlar›n yan› s›ra Arka-
ik- Hellenistik Devir mezar tafllar›n›n da duvar örgüsü ya da döflemelerde kullan›ld›¤›
anlafl›lm›flt›r (Resim: 8, 10). 

Bat›daki avluda ezilmifl olan dikenli deniz salyangozu (murex brandaris) kabuk-
lar›n›n yak›lm›fl oldu¤u 2001 y›l› kaz›lar›nda tespit edilmifltir. Purpur rengi boya elde
edilmesinin yan› s›ra ilâç yap›m›nda da kullan›ld›¤› bilinen11 dikenli deniz salyangozu,
say›ca çok azalm›fl olmas›na karfl›n, halen Marmara Denizi’nde bulunmaktad›r. 2004
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6 Zeynep Koçel Erdem, "Heraion Teichos Antik Kenti Piflmifl Toprak Kaplar›", II. Uluslararas› Eskiflehir Piflmifl Toprak
Sempozyumu, 2002, s. 55-64. ;a.y., “Bulas Grubu Ressamlar›”. MSGSÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi 4, 2004, s.
61-73.; a.y. "Tekirda¤ Karaevlialt› (Heraion Teichos) Kaz›s› ‹thal Keramikleri", I. Uluslararas› Keflan Sempozyumu,
2002, (Yay›na teslim edilmifltir).

7 Oya Ya¤›z, "Karaevli Alt› Damgal› Amphora Kulplar›", III. Uluslararas› Eskiflehir Piflmifl Toprak Sempozyumu, 2003,
s. 389-394.

8 2000 ve 2001 y›llar› sikke buluntular› MSGSÜ Arkeoloji Bölümü Araflt›rma Görevlisi  Filiz Dönmez Öztürk taraf›ndan,
2004 y›l› sikke buluntular› MSGSÜ Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Oya Ya¤›z taraf›ndan yay›na
haz›rlanmaktad›r.

9 Bkz. dipnot 7 .  
10 N. Atik, Tekirda¤ Karaevli (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri. III. Uluslararas› Eskiflehir

Piflmifl Toprak Sempozyumu,  Eskiflehir 2003, s. 298-305. 
11 Bkz. dipnot 4.



y›l› çal›flmalar›nda bat›daki avlunun kuzeybat›s›nda yaklafl›k 0.80 m. yükseklikte ve
0.90 m. çap›nda tand›r biçiminde bir f›r›n bulunmufltur (Resim: 11). Bu tand›r›n içinde
ezilmifl ve ço¤u erimifl dikenli deniz salyangozu (murex brandaris)  kabuklar› ele geçi-
rilmifltir. Birçok hastal›¤›n tedavisinde eti ve kabu¤u kullan›lan dikenli deniz salyango-
zunun kullan›m alanlar› örne¤in yan›k merhemi olarak, ezilip dövülerek yak›ld›ktan son-
ra bal ve domuz ya¤›yla kar›flt›r›larak elde edilen kar›fl›m›n deriye sürüldü¤ünü Plinius
yazmaktad›r. Bu ba¤lamda bulunan f›r›n ve içindeki erimifl deniz salyangozu kabukla-
r›n›n ilâç yap›lmak üzere eritildi¤i anlafl›lmaktad›r.

‹ki kat üst üste k›r›k amphora parçalar› ve samanla kar›fl›k kilden oluflan ilâç f›-
r›n› kaz› sonunda korunmas› için, kil ve samanla s›vanm›fl ve toprakla örtülmüfltür (Re-
sim: 11). Ayn› mekânda çok say›da tunç, demir ve kemikten t›p âleti de (Resim:  9) ele
geçirilmifltir12. Çift çatal, sonda, forsps, kulak kafl›¤› gibi âletler, imparator Augustus
Dönemine ait çanak çömlek parçalar›yla birlikte bulunmufltur. Ayr›ca söz konusu me-
kânda ele geçirilmifl olan Augustus’un ça¤dafl› Trak Kral› Rhoimatalkes’e ait sikke de
bu mekân›n M.Ö. 1. ve M.S. 1. yüzy›llarda aktif oldu¤una iflaret eder.

T›p âletlerinin ele geçirildi¤i bu mekânda, ilâç f›r›n›n›n yak›n›nda, muhtemelen f›-
r›nda yak›lacak olan dikenli deniz salyangozlar›n›n (murex brandaris) ezilmesi için kul-
lan›lan bir mermer bir kap ve üzerinde “Farma= ilâç” yazan küçük bir piflmifl toprak kap
parças› da bu mekânda ilâç üretimi ve tedaviye iflaret etmektedir. Bafl, kol, kulak gibi
vücudun tedavi gerektiren k›smlar›n›n yan› s›ra bu yap› kompleksinde ve kaz› yap›lan
di¤er alanlarda piflmifl topraktan oturan kad›n, ayakta duran genç,  Zeus, Hermes,
Satyr, Kybele, ‹sis, Aphrodite, Hygieia  gibi kad›n, erkek, tanr› ve tanr›ça figürinleri bu-
lunmufltur (Resim: 3-6)13.  

Akropol’ün Kuzeybat›s›ndaki Sondaj           
Avlulu mekân›n bat›s›nda 2004 y›l›nda ilk kez çal›fl›lan alan›n da sa¤l›k  merke-

zine dahil oldu¤u, bulunan t›p âletlerinin yan› s›ra, 4 cm. çap›ndaki piflmifl toprak süz-
geç, minik merhem kab›, tunçtan minik ilaç fliflesi vb. buluntulardan anlafl›lmaktad›r.
Kaz› alan›nda, tarla seviyesinin yaklafl›k olarak 50 cm. alt›nda olan ilk kültür kat›, avlu-
lu yap› kompleksine paraleldir. Söz konusu kültür kat›nda, M.Ö. 1. ve M.S. 1. yüzy›la-
ra ait çanak çömlek parçalar›yla piflmifl toprak figürinler bulunmufltur. Sondaj›n en üst
tabakas›nda, güneydo¤u köflesinde küçük tafllarla döflenmifl bir döfleme ile kuzeybat›
da bir mekân›n köflesine ait tafl temeller ve kuzey do¤uda sondaj›n ortas›na do¤ru çap-
raz bir flekilde uzanan tafl temeller görülmektedir.  Bu tafl temeller ve döfleme parças›-
n›n yaklafl›k 50 cm. alt›nda sondaj›n kuzeydo¤usunda ve bat›s›nda küçük tafllardan
oluflan bir döflemeyi yer yer takip etmek mümkündür. Bu döflemenin üstünde Hellenis-
tik Devire ait çanak çömlek parçalar› ile piflmifl toprak figürinler, alt›nda ise Klâsik Dev-
re ait çanak çömlek parçalar› ile piflmifl toprak figürinler bulunmufltur.

Sonuç
Bafllang›ç aflamas›nda bir çal›flma olamas›na karfl›n, üç sezonluk çal›flmalar ol-

dukça genifl bir alana yay›lm›fl olan bu Thrak yerlefliminin uzun süre, büyük bir ihtimal-
le Thraklar’›n Anadolu’ya geldikleri Demir Devrinden itibaren iskân edilmifl,  Klâsik ve
Hellenistik Devirde parlak dönemlerini yaflam›fl, varl›¤›n› Bizans Devrinin sonuna ka-
dar sürdürmüfl bir flehir oldu¤unu  göstermifltir. Ayr›ca kaz› yap›lan tüm alanlarda ele
geçirilen Klâsik Devir- Erken Roma Dönemine ait çanak çömleklerin bir k›sm›n›n böl-
gede üretildi¤i de anlafl›lmaktad›r14.  
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12 Benzerleri için Bak. ‹. Uzel, Anadolu’da Bulunan Antik T›p Aletleri. Ankara  2000.Zeynep Koçel Erdem, "Arkeolojik
Belgelerin Ifl›¤› Alt›nda Anadolu'da Asklepios Hekimli¤i" 38. Uluslar aras› T›p Tarihi Kongresi. 2002, (Yay›na teslim
edilmifltir); N .Atik,  Tekirda¤/Karaevlialt›, Antik Heraion Teichos. I. Uluslararas›Keflan Sempozyumu. (Yay›na teslim
edilmifltir).

13 Bkz. Dipnot 2 ve  12 Atik a.g.e.
14 Bkz. Dipnot 10.



K›rm›z› Figürlü Attik Çanak Çömlekleri

Zeynep KOÇEL ERDEM

Karaevlialt›’nda kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen ve  M.Ö.  4. yüzy›lla tarih-
lenen k›rm›z› figür tekni¤inde yap›lm›fl çanak çömlekler yo¤un olarak surlar›n kuzey ka-
p›s› ve kulesi civar›nda, bunun yan› s›ra da az miktarda olmak üzere kuzey do¤udaki
sondajlarda ele geçirilmifltir. Buna karfl›l›k siyah figür tekni¤iyle yap›lm›fl birkaç tane
çok küçük kap parças› da yüzeyde ve akropolün kuzey kap›s› civar›nda kaz› s›ras›nda
ele geçirilmifltir15.

Attika kökenli kaplar, turuncumsu k›rm›z› renkli, çok kaliteli bir hamurdan yap›l-
m›flt›r. Ele geçirilen kaplar aras›nda krater ve skyphos türü kaplar büyük ço¤unluk olufl-
turmaktad›r. Bunlar d›fl›nda amphora, pelike, hydria, lekythos, aryballos, alabastron, le-
kanis, pyxsis, askos, ve guttuslara ait parçalar da buluntular› oluflturan di¤er kap tiple-
ri aras›nda say›labilir. 

Kaplar› bezeyen figürler ve sahnelerin tan›mlanmas›nda dönemin ünlü Atinal›
ressamlar›, atölyeleri ve ekolleri ile ba¤lar saptanabilmifltir. Kaplar› süsleyen figürler ve
sahneler ço¤unlukla mitolojiktir. Bunlar›n yan› s›ra günlük hayata iliflkin sahneler de be-
timlenmifltir.  

Üzerlerinde Dionysos ve satirlerle ilgili konular ve atl› arabal› sahnelerin  ço¤un-
lu¤u oluflturdu¤u krater ve amphora tipindeki büyük kaplar›n yan› s›ra, M.Ö. 4. yüzy›l
bafl›nda ço¤alan, lekanis, pyksis, askos ve guttus tipindeki kaplara ait olan çok say›da
parça da ele geçirilmifltir. Bunlar, üzerlerinde panterlerin, grifon gibi fantastik yarat›kla-
r›n, Eros’lar›n ve evde hizmetkârlar› ile beraber çeflitli ifllerle u¤raflan ev kad›nlar›n›n
betimlendi¤i kaplard›r. ‘Otchet Grubu’ özellikle lekanisler üzerinde bu tür bezemeler ya-
pan dönemin ünlü atölyelerinden biridir. Özellikle skyphos türündeki kâseler üzerinde
palaestradaki e¤itimleri s›ras›nda gösterilen, mantolar›na sar›l› halde karfl›l›kl› durarak
ellerinde discus, strigilis, alabastron gibi çeflitli objeler tutan gençlerle, e¤itmen ve ö¤-
renci betimlerine yer verilmifltir (Resim: 13). Bu skyphoslar yaklafl›k olarak M.Ö. 4. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda, bu tarz sahneleri boyayan ‘F.B. Grubu’nun çal›flmalar› kapsam›n-
da de¤erlendirilebilir.

‹nsan ve hayvan figürleri ile mitolojik sahneli örneklerin d›fl›nda, buluntular›n
önemli bir grubunu da üzeri bitkisel ve geometrik desenlerle bezeli kaplar oluflturmak-
tad›r. Bunlar aras›nda kab›n aç›k kil rengi üzerine birbirini kesen çapraz siyah renkli çiz-
gilerle yap›lan a¤ örgüsü ve çizgilerin kesiflim yerlerinde ya da ortalar›nda beyaz nok-
talar›n yer ald›¤› örnekler ço¤unluktad›r. Bu tarzdaki bezeme bodur lekythos, minyatür
bodur lekythos ve alabastron tipi kaplar üzerinde uygulanm›flt›r ve yaklafl›k olarak M.Ö.
4. yüzy›l›n ilk yar›s›na tarihlenen ‘Bulas Grubu’ nun çal›flmalar› içinde de¤erlendirilir
(Resim: 15). Üzerleri palmet desenleri ile bezeli bodur lekythoslar, M.Ö. 4. yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›nda Atina ile ticaret yapan pek çok yerleflimde örneklerine rastlad›¤›m›z bir
gruptur.

Atina’da k›rm›z› figür üretiminin son y›llar› olan M.Ö. 4. yüzy›l sonlar›na do¤ru At-
tika’da üretilen ve Atina’n›n ticaret yapt›¤› her yerde çok fazla miktarda örnekleri görü-
lebilen di¤er bir grup da, ‘Kerch Vazolar›’ olarak adland›r›lan, ço¤unlu¤unu krater ve
pelike formunda kaplar›n oluflturdu¤u kaplard›r. Figürlerin baz› detaylar›nda beyaz, sa-
r› gibi ek renkler kullan›lm›flt›r. Bu tarz bir çok örnek üzerindeki figürlerde, M.Ö. 5. yüz-
y›l sonunun ünlü ressam› olan ‘Meidias Ressam›’ n›n etkileri saptanabilmifltir. Bu tarz
bir krater gövdesi üzerinde atl› arabas›na binmifl kanatl› bir Nike figürü betimlenmifltir.
Atl› arabal› sahneler sevilerek kullan›lan bir temad›r. Bir baflka örnek de ‘Pronomos
Ressam›’n›n çal›flmalar› çerçevesinde de¤erlendirilebilecek olan ve üzerinde olas›l›kla
araba yar›fl›ndaki Kral Oinamaos’un betimlendi¤i bir krater parças›d›r. Çok say›da ele
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15 K›rm›z› figürlü Attik çanak çömleklerin kaz› evinde oluflturulan atölyede gerçeklefltirilen onar›m çal›flmalar›n›n yan›
s›ra çizim ve katalog çal›flmalar› da sürdürülmekte ve yay›na haz›rlanmaktad›r. 



geçirilen pelike parçalar› aras›nda bir pigme ve turnan›n betimlendi¤i pelike parças› ise,
M.Ö. 4. yüzy›l›n son yar›s›nda özellikle pelikeleri boyayan ‘Grup G’ atölyesine atfedile-
bilecek bir üretimdir ve betimlenen konu dönemin en popüler temalar› aras›ndad›r (Re-
sim: 14) .  

Klâsik Dönemde Atina ile siyasî müttefik olan kent, karfl›l›kl› ticaret iliflkileri so-
nucunda zengin bir liman kenti konumuna ulaflm›flt›r. Kaz›lar sonucu ele geçirilen çe-
flitli buluntular aras›nda oldukça fazla say›da ele geçirilen K›rm›z› Figür Tekni¤i ile ya-
p›lm›fl Attika üretimi çanak çömlekler bu ticaret iliflkisini do¤rulamaktad›r. 

Tekirda¤ Karaevlialt› Damgal› Amphora Kulplar›
Oya YA⁄IZ

2000-2004 y›llar›nda Tekirda¤ Karaevlialt› kaz›lar›nda ele geçirilen damgal› tica-
rî amphora kulplar›, olas›l›kla ad› Heraion Teikhos olan yerleflimin ticarî iliflkilerine ›fl›k
tutmaktad›r. Kulplar›n ait olduklar› üretim merkezlerinin gösterdi¤i çeflitlilik, Propontis
(Marmara Denizi) k›y›s›nda, stratejik konumlu  bir liman kenti olan Heraion Teikhos’un
ticaret a¤›n›n, Ege ve Akdeniz k›y›lar›ndan,  Karadeniz k›y›lar›na kadar uzand›¤›n› gös-
termektedir. Thasos, Rhodos, Knidos, Sinope gibi üretim merkezlerine ait amphora
kulplar›, di¤er pek çok k›y› kentinde oldu¤u gibi, burada da ço¤unluktad›r.  ‹sim (yöne-
tici/üretici), kent ad› (ethnikon), sembol (atribut), monogram, graffiti gibi simgeler içeren
damgalar, stratigrafik de¤erlendirmeler ve di¤er buluntular›n16 verdikleri tarihler de dik-
kate al›narak,  M.Ö.  4. ve 3. yüzy›llara tarihlenebilmektedir17. 

Thasos18, amphora kulplar›na en erken damga uygulayan kenttir ve bu kulplar
araflt›rmac›lar taraf›ndan kapsaml› bir flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r. Tüm damgalar›n tarih-
lendirilmesi ve s›n›fland›r›lmas›nda bu  çal›flmalar önemli bir baflvuru kayna¤›d›r. He-
raion Teikhos kaz›lar›nda da en çok bu kente ait damgal› kulp ele geçirilmifltir. Yöneti-
ci (magistratus)  ve üreticilerin, görev yapt›klar› y›llara ve damgalar üzerlerindeki sim-
gelere dayanarak bu kulplar› tan›mlamak ve tarihlendirmek mümkün olmufltur. Thasos
damgal› amphora kulplar›nda, kentin sikkelerinde de s›kça görülen Herakles ile ilgili
betimler ço¤unluktad›r: diz çökmüfl ok atan Herakles, Herakles bafl› ve alt›nda ikinci bir
sembol olarak Herakles sopas› gibi. Bu sembollerin Herophon adl›  yönetici taraf›ndan
s›kça kullan›ld›¤› görülmektedir19. Sembolü çevreleyen yaz›tta yer alan ve ço¤ul geni-
tivus olan Thasos kenti ethnikonunda, M.Ö. III yüzy›l›n bafllar›nda kullan›lmaya baflla-
nan “sigma lunaire”in henüz görülmemesi de tarihlemeye yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca
döneme özgü baz› epigrafik özellikler ve stratigrafik de¤erlendirmeler de dikkate al›na-
rak bu kulplar M.Ö. IV. yüzy›la tarihlenebilmektedir. 

Esas verimli dönemini Hellenistik Ça¤da yaflad›¤› görülen Sinope’nin damgal›
kulplar›nda yönetici ad› “astynomos” olarak geçmekte ve bu kentin amphoralar›na,
Pontik üretim merkezleri d›fl›nda da s›kça rastlanmaktad›r. Heraion Teikhos’ta ele ge-
çirilen Sinope damgal› amphora kulpunda20 üç sat›r olarak görülen yaz›t ve sembol ola-
rak kullan›lan Silen bafl› M.Ö. III. yüzy›la tarihlemektedir. 
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16 N. Atik, “Tekirda¤/Karaevli (Antik Heraion Teikhos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri”, III. Eskiflehir Uluslararas›
Piflmifl Toprak Sempozyumu, 2003, 298-305.

17 Z. Koçel Erdem, “Heraion Teichos Antik Kenti Piflmifl Toprak Figürlü Kaplar›”, II. Uluslarars› Piflmifl Toprak
Sempozyumu, 2002, 380-388.

18 A.M. Bon, “Les Timbres Amphoriques de Thasos”, Etudes Thasiennes IV, 1957; M. Debidour, “Réflexions sur les
Timbres Amphoriques  Thasiens”, BCH Supp.V, 1979, 169-314; Y.Garlan, Les Timbres Amphoriques de Thasos I,
Paris, 1999.

19 Garlan, a.g.e. s.14.
20 N.Conovici et al. “Valea lu› Voicu et Vadu Vacilor”, DACIA XXXIII, 1989, 167-189.



Knidos’a atfedilen “pruval› damgalar”›n, Peloponnesos savafllar› sonras› Sparta
taraf›nda yer alan ve Atina  taraf›ndan ele geçirildikten sonra halk›n›n cezaland›r›larak
Rhodos ve Knidos’a gönderildi¤i Samos’lulara ait olabilece¤i düflünülmektedir21. Kaz›-
larda ele geçirilen ve üzerinde sembol olarak gemi pruvas› olan damgal› kulp, yönetici
(ya da üretici) Philtatos’un22 ismi  geçti¤i için M.Ö.  IV. yüzy›l›n sonu ile M.Ö. III. yüzy›-
l›n bafllar›na tarihlenmektedir.

Karaevlialt› kaz›lar›nda ele geçirilen  ve Rhodos’a atfedilen kulpun üzerinde At-
hanodotos23 isimli yöneticinin ismi yer almaktad›r. Rhodos’lu bu yöneticiye ait damga-
lara Bergama kaz›lar›nda da çok say›da rasland›¤› için M.Ö. II. yüzy›la tarihlenebilmek-
tedir. Di¤er kulplardan farkl› olarak,  birinde yönetici, di¤erinde üreticiye ait olmak üze-
re, her iki kulpunda da damga bulunan Rhodos amphoralar›n› tarihlemek zor olmakta-
d›r. 

Bir grup damga ise, Garlan’›n24 “gemma damga” olarak adland›rd›¤› damgalar
ile benzerlik göstermektedir. Bu tür damgalar Samos kaz›lar›nda da ele geçirilmifltir25.
Graffiti ve monograml› damgalar›n ise, araflt›rmac›lar›n da henüz, “tan›mlanamayan
damgalar” ad›n› verdikleri s›n›fland›rma kapsam›nda ele al›nm›flt›r.   

Karaevlialt› kaz›lar›nda ele geçirilen damgal› amphora kulplar›n›n tarihleri, ayn›
buluntu tabakalar›ndaki di¤er çanak çömlek, figürin ve sikkelerin verdikleri tarihler ile
de örtüflmektedir. Bir liman kenti olan yerleflimin ithal ürünlerindeki bu çeflitlilik, ticaret
a¤›n›n geniflli¤i ve  kentin ulaflt›¤› refah düzeyi ile aç›klanabilir.

21 N.Tuna, et al. “Rapport Préliminaire de la Prospection Archéologique Turco-Française des Ateliers d’Amphores de
Refladiye-Kiliseyan›, sur la Péninsule de Datça.”, Varia Anatolica I, 1987, 47-52.

22 C.  Börker, “Die Herkunft der Schiffsbug Stempel”, BCH Supp. XIII, 1986, 473-478.
23 J.Y. Empereur, “Les Anses d’Amphores Timbrées et les Amphores:Aspects Quantitatifs”, BCH 106,1982, 219-233.
24 Garlan, ayn› eser,s.27. 
25 V. Grace, “Samian Amphoras”, Hesperia 40, 1971, 52-95.
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Plan 1: fiehir plan›

Resim 1: Akropol suru, 
kuzey kap›s› ve
bat› kulesi

Resim 2: Akropol  kuzey 
kap›s›, eflik ve 
bat› kulesi
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Resim 3: Satyr bafl›

Resim 4: Adak figürini: 
kulak  

Resim 5: Oturan kad›n Resim 6: Adak figürini: 
kol
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Resim 7: Tezgâh a¤›rl›klar› ve kaplar

Resim 8: Arkaik Devir mezar
steli

Resim 9: T›p âletleri Resim 10: Klâsik Devir 
mezar steli
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Resim 11: ‹lâç f›r›n›

Resim 12: Avlulu yap› kompleksi 

Resim 13: Skyphos üzerinde e¤itmen ve ö¤rencisi
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Resim 14: Pelike üzerinde  pigme ve turna

Resim 15: Bulas grubuna ait bodur lekythos ve alabastron



DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2004

Wulf RAECK*

Die Arbeiten in Priene dauerten vom 9. August bis zum 27. September. Sie
standen unter der Leitung von W. Raeck, die Leitung der baugeschichtlichen
Untersuchungen lag bei W.Koenigs. Stellvertretender Grabungsleiter war F.
Rumscheid, die Organisation am Ort wurde von A. Filges durchgeführt. Durch ein
Versehen bei der Antragstellung war die Grabungsgenehmigung zunächst nur bis zum
9. September befristet. Dank der Hilfsbereitschaft aller beteiligten Behörden und dem
engagierten Einsatz der Vertreterin des Ministeriums für Kultur und Tourismus, Frau
Dr. fiehrazat Karagöz vom Archäologischen Museum ‹stanbul konnte die
Genehmigung aber rechtzeitig verlängert werden. Am 17. 9. löste Semih Tulay vom
Museum Ephesos Frau Karagöz ab, die wegen unaufschiebbarer Dienstpflichten die
Grabung verlassen mußte. Beide haben die Arbeitskampagne mit großer Kompetenz
und Hilfsbereitschaft begleitet. Der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen
(Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü) gilt unser Dank für die Erteilung der
Grabungserlaubnis und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige
Unterstützung und Anregung, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn
Y›lmaz Salbafl, und dem Direktor des Museums Milet, Herrn Mehmet Yald›z, sowie
ihren Mitarbeitern. Die Kampagne wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
und das Deutsche Archäologische Institut ermöglicht. Es nahmen bis zu 25 wis-
senschaftliche und studentische Mitarbeiter und Restauratoren sowie 17 einheimische
Arbeitskräfte teil.

Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten im Ruinengelände
Ein Schwerpunkt der Restaurierungsarbeiten lag im Athenaheiligtum. Neben

Reparaturen von im Winter aufgetretenen Schäden wurden vor allem die in den
Vorjahren begonnenen Arbeiten zur Neuordnung und Zusammenfügung von
Architekturteilen des Tempels fortgesetzt. So wurde der augusteische
Inschriftenarchitrav der Ostfassade soweit vorhanden vollständig zusammengesetzt
und die westliche und die nördliche Cellamauer weiter erhöht (Abb. 1) .

Die Arbeiten im übrigen Stadtgebiet galten fast ausschließlich der Reparatur von
Schäden, die seit der Arbeitskampagne 2003 durch die Einwirkung von Witterung oder
Besuchern entstanden waren. Dies betraf die westliche Parodosmauer des
Bouleuterions, den südlichen Pfeiler des Markttorbogens und eines der
Ehrendenkmäler am Nordrand der Agora.

Im Unteren Gymnasion wurde die einzige erhaltene Basis der Startanlage, die
seit ihrer Auffindung durch die Grabung des 19. Jhs. gebrochen war, geklebt.

Die Leitung und Durchführung dieser Arbeiten lagen bei C. Kronewirth und I.
Çelimli.

* Prof. Dr. Wulf RAECK, J. W. Goethe-Universität, Archäologisches Institut, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, D –
60629 Frankfurt a. M./ALMANYA.
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Mehrere Flächen mit farbigem Wandputz wurden in den Grabungsarealen D 2
und E 5 gereinigt und gesichert (Abb. 2).

An der Wegkreuzung nordöstlich des Oberen Gymnasions wurde ein
Wegweiser aufgestellt. Wenn er zu Beginn der nächsten Arbeitskampagne in gutem
Zustand ist, sollen weitere folgen.

Archäologische Ausgrabungen
Die Grabungen beschränkten sich programmgemäß wiederum auf das nord-

westliche Stadtviertel (Abb. 3).
In der Insula D 2 waren in den vergangenen Kampagnen verschiedene Räume

eines etwa um 200 v. Chr. errichteten Hauses ausgegraben worden, die eine massive
und fundreiche Zerstörungsschicht aus dem späten 2. Jh. v. Chr. enthielten. Weil alle
Arbeitskraft auf die Bergung dieser Zerstörungsschicht konzentriert werden mußte,
war bislang der Grundriß des gesamten Gebäudes noch nicht untersucht worden. In
diesem Jahr wurde die Ausgrabung innerhalb der Räume nur an zwei Stellen fortge-
setzt und statt dessen der Grundriß des Gebäudes durch Reinigung und Abtragen der
Oberfläche im untersuchten Bereich komplett ermittelt (Abb. 4). Das Haus bedeckt
zwei Grundstücke, hält sich aber weder in der Ausrichtung noch in den Abmessungen
an die ursprüngliche Parzelleneinteilung. Der Grundriß orientiert sich am üblichen
Schema des Priener Prostashauses, erweitert dieses aber um mehrere Räume.

Von der Prostas, die offenbar nur eine Säule aufwies, gelangte man nach
Norden in den Oikos und nach Westen in den Andron und den Oikosnebenraum.
Nördlich davon befinden zwei weitere quergelagerte Räume. Der Eingang in das Haus
lag im Westen. Südlich davon schließt sich eine weitere, größtenteils schon den ver-
gangenen Kampagnen ergrabene Vierraumgruppe an, deren einer Raum erhebliche
Reste von Wandstuck bewahrt hat, der gereinigt und gefestigt wurde (Abb. 5). Das
Gebäude war im Laufe seiner mehr als anderthalb Jarhunderte dauernden Geschichte
von verschiedenen Umbaumaßnahmen betroffen. So wurde z. B. der Eingang an der
Westseite weiter nach außen verschoben, und die repräsentativ mit bemaltem
Wandstuck ausgestatteten Räume im Süden, die im Grundriß an eine Dreiraumgruppe
mit zentraler Exedra erinnern, wurden später offenbar als Vorratsräume oder dergle-
ichen benutzt.

Die Arbeiten in diesem Bereich wurden, wie in den vergangenen Kampagnen,
von F. Rumscheid geleitet, E. Aksoy und J. Fildhuth waren als Schnittaufsicht beteiligt.

In der Insula E 5 konnten unter der Leitung von E. Winter der Grundriß und die
Baugeschichte des in den Grabungen der vergangenen Kampagnen festgestellten
Gebäudes weiter geklärt werden (Abb. 6). In seiner Mitte befand sich ein kleiner
gepflasterter Hof, im Süden und Südosten drei nach Norden geöffnete Räume, die
zumindest teilweise als Triklinien gedient haben werden. Es lassen sich zwei hellenis-
tische Bauphasen erkennen. In der ersten führte der Eingang von der westlich des
Gebäudes gelegenen Gasse auf den Hof. Er wurde später zugesetzt und verlegt. Im
südwestlichen Eckraum wurde an den Wänden gut erhaltener Wandputz festgestellt,
der in die erste Bauphase gehört. Er wurde gereinigt, gefestigt und abgedeckt.

Das Dekorationssystem ist nunmehr in seiner unteren Hälfte recht gut bekannt
(Abb. 7). An den Wänden ist der Stuck bis zu ca. 170 cm Höhe erhalten, d. h.
Sockelzone, Orthostatenzone und Deckschicht. Die Orthostatenzone  besteht aus
quadratischen Feldern von etwa 85 x 85 cm Seitenlänge. Diese Felder sind abwech-
selnd mit einem perspektivischen Würfeldekor bzw. mit einer Imitation unregelmäßig
gemusterten Marmors verziert. Über den  quadratischen Feldern folgt eine
Rahmenleiste, darüber die Deckschicht, deren flache Quader das einzige plastisch
gebildete Element der erhaltenen Wanddekoration darstellen. Die erhaltene
Quaderschicht hat eine Höhe von ca. 25 cm, die Quader weisen in Bemalung eine ähn-
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liche Imitation farbiger Steine auf wie sie in der Orthostatenzone vorkommt. Der obere
Teil des Wandaufbaus fehlt.

Das Dekorationssystem ließe sich in der Kombination aus gemalten und plas-
tischen Elementen in eine Übergangsphasen zwischen „östlichem 1. Stil“ und
„östlichem 2. Stil“ einordnen. Das Fundmaterial läßt nach derzeitigem
Forschungsstand aber eine Datierung der zugehörigen Bauphase spätestens ins frühe
2. Jh. v. Chr. vermuten. Es liegt daher nahe, das Verhältnis von plastisch gearbeiteten
und gemalten Dekorelementen nicht nur chronologisch zu verstehen, sondern auch als
Ergebnis unterschiedlichen Arbeits- und Zeitaufwandes.

Die in weniger großem Umfang erhaltenen Wandputzreste in der Insula D 2
entsprechen im System denen aus der Insula E 5.

Westlich der Gasse, also in der Insula E 4,  wurden weitere Baureste fest-
gestellt. Diese werden zumindest in der letzten Zeit vor der Zerstörung mit dem
Gebäude in E 5 eine Einheit gebildet haben, da dieses dann anscheinend keinen eige-
nen Eingang mehr gehabt hat.

Bauuntersuchungen
Am Athenaheiligtum wurden durch A. Hennemeyer die Bauuntersuchungen fort-

gesetzt und weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des Heiligtums gewonnen. Die
bereits in den vergangenen Jahren erarbeitete Phaseneinteilung konnte durch zahlre-
iche Beobachtungen an den Gebälkstücken der Südhalle, dem Mauerwerk der
Stützmauer sowie Untersuchungen an der Treppengasse zwischen „Westtorstraße“
und Athenaheiligtum erhärtet werden. Diese Gasse, die seit der Ausweitung des
Heiligtums nach Osten und der damit verbundenen Verlängerung der Terrassenmauer
von Süden gegen diese stößt, führte ursprünglich weiter bergauf bis an die frühere
Ostgrenze des Bezirks. Diese lag etwa auf der Linie der Ostseite des später errichteten
Altars (Abb. 8).

Weitere Architekturuntersuchungen wurden durch A. von Kienlin im
Asklepiosheiligtum östlich der Agora durchgeführt, um bislang unbekannte Details,
beispielsweise das Aussehen des Altars und der Kultbildbasis, zu klären.

Die zeichnerische Dokumentation der untersuchten Architektur sowie der in den
Grabungsschnitten freigelegten Gebäude wurde von G. Herdt, A. Wahl und C.
Wilkening durchgeführt.

Fundauswertung und Restaurierung
Neben der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung der laufend anfal-

lenden Funde wurde die Bearbeitung folgender Themen fortgesetzt bzw. begonnen:
- Hellenistische und frühkaiserzeitliche Keramik
- Spätantike Keramik
- Datierende Befunde von der Agora-Nordhalle und dem Bouleuterion
- Funde aus der Gründungsphase der Stadt
- Funde aus den Grabungen im ’Haus 33’
- Funde aus den Grabungen im Areal E 5

An diesen Arbeiten sowie der Dokumentation, Auswertung und Restaurierung
der Funde, insbesondere der Keramik, waren unter Leitung von B. Gossel–Raeck und
U. Mandel A. Barb, S. Bretzel, E. Çolako¤lu, M. D´Onza, N. Fenn, L. Heinze, S.
Prillwitz, J. Rumscheid, R. fiahin, K. Vogler und Z. Yilmaz, beteiligt, die fotografische
Dokumentation der Kleinfunde besorgte B. Schödel.

Die türkische Übersetzung dieses Textes wird Petek Aytaç verdankt.
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2004 YILI PR‹ENE ÇALIfiMALARI

Wulf RAECK*

2004 y›l› Priene çal›flmalar› 9 A¤ustos ile 27 Eylül tarihleri aras›nda yürütülmüfl-
tür. Çal›flmalar W. Raeck’in baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilmifl, mimarl›k tarihi çal›flmalar›
ise W. Koenigs taraf›ndan yürütülmüfltür. Kaz› çal›flmalar›na F. Rumscheid vekalet et-
mifl, organizasyon A. Filges taraf›ndan yap›lm›flt›r. Kaz› izni baflvurusunda yap›lan bir
yanl›fll›k sebebiyle kaz› bitifl tarihi 9 Eylül olarak belirlenmiflti. Ancak çal›flmalar›m›z›
destekleyen kurumlar›n ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n› temsilen kaz›m›za kat›-
lan ‹stanbul Arkeoloji Müzesi görevlisi Say›n Dr. fiehrazat Karagöz’ün çabalar› ve des-
tekleriyle kaz› iznimiz uzat›lm›flt›r. 17 Eylül tarihinde Efes Müzesi görevlisi Say›n Semih
Tulay, görevi icab› kaz›m›zdan ayr›lan Say›n Karagöz’ün yerine göreve bafllam›flt›r.
Kendileri bilgileri ve yard›mlar›yla kaz› kampanyam›za ifltirak etmifllerdir. Kaz› iznini ve-
ren Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne ve mahallî kurumlara, Güllübah-
çe Belediye Baflkan› Say›n Y›lmaz Salbafl’a, Milet Müzesi Müdürü Say›n Mehmet Yal-
d›z ve ekibine teflvikleri ve bize verdikleri destekten dolay› teflekkür ederiz. Bu sezon
çal›flmalar› Alman Araflt›rma Birli¤i ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün finansman› ile
gerçekleflmifltir. 2004 y›l› kampanyam›zda yaklafl›k 25 kiflilik bilimsel ekibin yan› s›ra
ö¤renci ekibi ve restoratörler ile 17 iflçi görev alm›flt›r.

Arazide Sürdürülen Koruma ve Onar›m Çal›flmalar›
Onar›m çal›flmalar›nda Athena Kutsal Alan›’na a¤›rl›k verilmifltir. K›fl mevsiminde

meydana gelen hasarlar›n onar›m›n›n yan› s›ra, yap›n›n mimarî parçalar›n›n bir araya
getirilmesi ve düzenlenmesine devam edilmifltir. Böylelikle binan›n do¤u cephesinde
yer alan Augustus Dönemine tarihlenen yaz›tl› arflitrav mümkün oldu¤u oranda tamam-
lanarak, bat› ve kuzey cella duvarlar›n›n yükseltilmesine devam edilmifltir (Resim: 1).

fiehrin geri kalan bölümündeki çal›flmalar sadece hava koflullar›n›n ya da ziya-
retçilerin yol açt›¤› hasarlar›n onar›m›n› kapsamakta olup 2003 y›l› kampanyas›ndan bu
yana devam ettirilmektedir. Söz konusu çal›flmalar bouleuterionun bat›s›nda bulunan
parodos duvar›, pazar kap›s›na ait kemerin güneyindeki paye ve agoran›n kuzeyinde
bulunan bir fleref an›t›n› içermektedir.

19. yüzy›lda afla¤› gymnasionda yap›lan kaz›lar s›ras›nda bulunmufl olan start
kap›s›na ait k›r›k kaide yap›flt›r›lm›flt›r.

Bu çal›flmalar C. Kronewirth ve I. Çelimli taraf›ndan yürütülmüfltür.
D 2 ve E 5 kaz› alanlar›nda bulunan birden fazla ve renkli s›vayla kapl› duvar yü-

zeyleri temizlenerek sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r (Resim: 2).
Yukar› gymnasionun kuzeydo¤usundaki noktaya yol plan›n› gösteren bir pano

yerlefltirilmifltir. Bir sonraki kampanyaya kadar panolar›n zarar görmemesi hâlinde ye-
ni panolar gerekli noktalara yerlefltirilecektir.
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Arkeolojik Kaz›lar
Kaz› program› çerçevesinde, çal›flmalar flehrin kuzeybat› kesimiyle s›n›rland›r›l-

m›flt›r (Resim: 3). Geçti¤imiz kampanyalarda D 2 insulas›nda yaklafl›k olarak M.Ö. 200
y›l›nda infla edilen ve M.Ö. 2. yüzy›l›n sonlar›na tarihlenen masif y›k›m tabakas› ile bir-
likte çok say›da buluntu veren konut yap›s›n›n çeflitli mekânlar› kaz›lm›flt›r. Çal›flmala-
r›n tümü bu y›k›m tabakas›nda yo¤unlaflt›¤› için, tüm yap›n›n ana plan› henüz araflt›r›-
lamam›flt›. Bu y›l kaz› çal›flmalar› bu mekânlar›n sadece iki noktas›nda devam etmifl ve
yap›n›n plan›, araflt›r›lan alanda yap›lan yüzey temizli¤iyle tamamen ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r (Resim: 4). Yap› iki konut parselini kaplamaktad›r, ancak yap›, parsel ölçü ve do¤-
rultular›nda, orijinal parsel ayr›m›na sad›k kal›nmam›flt›r. Yap›n›n ana plan› Priene’de
bulunan prostas yap›lar›n al›fl›lm›fl flemas›na uygundur, ancak birden fazla mekânlar-
la geniflletilmifltir.

Önünde sadece bir sütunu bulunan prostastan kuzey yönünde oikosa, bat› yö-
nünde andron ve oikosa ait yan mekâna ulafl›lmaktad›r. Bunlar›n kuzeyinde uzunlama-
s›na yerlefltirilmifl iki mekân bulunmaktad›r. Yap›ya girifl bat› yönünden sa¤lanmakta-
d›r. Büyük bir bölümü geçmifl kampanyalarda kaz›lan dört odal› mekân grubu bu yap›-
n›n güney bitifli¤indedir. Bu odalardan bir tanesi stukkolu duvar parças› içermektedir.
Bu parça temizlenmifl ve sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r (Resim: 5). Bu bina yaklafl›k 150 y›l içeri-
sinde çeflitli yap› de¤iflikli¤i geçirmifltir. Örne¤in bat› girifli d›flar›ya, stukko ile bezenmis
gösteriflli mekânlar ise güneye do¤ru kayd›r›lm›flt›r. Ana planda üç mekânl› merkezi bir
eksedray› an›msatan bu mekânlar daha sonra tah›l deposu ve benzeri ifllevli kullan›l-
m›flt›r.

Bu alandaki çal›flmalar geçmifl kampanyalarda oldu¤u gibi F. Rumscheid tara-
f›ndan yürütülmüfl olup E. Aksoy ve J. Fildhuth açmalarda görev alm›flt›r.

E 5 insulas›nda geçti¤imiz y›llarda E. Winter taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda
tespit edilen yap›n›n plan› ile yap›n›n mimarî tarihinin aç›kl›¤a kavuflturulmas›na devam
edilmifltir (Resim: 6). Yap›n›n orta bölümünde flaster zeminli avlu bulunmakta, güney
ve güneydo¤usunda kuzey yönüne aç›lan ve en az›ndan bir süre için triclinium olarak
kullan›lan üç mekân yer almaktad›r. Yap›da Hellenistik Döneme ait iki yap› evresi göz-
lenmektedir. ‹lk evrede girifl, yap›n›n bat›s›ndaki dar sokaktan avluya ulafl›lmas›n› sa¤-
l›yordu. Bu giriflin yeri daha sonra de¤ifltirilmifltir. Güneybat› köflesinde bulunan mekâ-
n›n duvarlar›nda iyi korunagelmifl ve ilk yap› evresine ait s›va kal›nt›lar› tespit edilmifl-
tir. Bu duvar temizlenip sa¤lamlaflt›r›lm›fl ve kapat›lm›flt›r.

Bezeme sistemi hakk›ndaki bilgiler, duvar›n alt yar›s›na dayanarak oldukça iyi
tan›nmaktad›r (Resim: 7). Duvar stukkosu yaklafl›k 170 cm. yüksekli¤inde meydana ç›-
kar›lm›fl olup kaide ve orthostat bölümü ile üst tabakay› kapsamaktad›r.

Orthostatlar›n bulundu¤u alan yaklafl›k 85 x 85 cm. ebad›na sahip kare fleklin-
de bloklardan oluflmaktad›r. Bu bloklar›n alanlar› s›rayla de¤iflen motiflerle bezenmifl-
tir. Bu motifler, bir dizi halinde perspektifli küp dekorla bezenmifl, bir sonraki dizide ise
muntazam desenlere sahip olmayan mermer taklidi oluflturulmufltur. Kare fleklindeki
alanlar›n üst s›ras›n› çerçeveli pervaz ve bunun üzerini söz konusu duvar bezemesinin
tek plastik ö¤esini oluflturan dörtgen fleklinde yass› bloklar takip etmektedir. Ortaya ç›-
kar›lan dörtgen bloklar yaklafl›k 25 cm. yüksekli¤inde olup orthostat alan›nda görüldü-
¤ü gibi, renkli tafllar›n benzer taklidine iflaret eden beyaz boya izlerine rastlanm›flt›r.
Duvar parças›n›n üst k›sm› ele geçirilmemifltir.

Orthostat bezeme sistemi, içerdi¤i renk ve plastik ö¤eleri bak›m›ndan “1. Do¤u
Stili” ile “2. Do¤u Stili” aras›ndaki geçifl evresine dahil edilebilir. Bugünkü bilgilerimiz
dahilinde bezeme, ait oldu¤u yap› evresine, yani en geç M.Ö. 2. yüzy›la tarihlenebilir.
Bu nedenle duvar bezemesindeki plastik isçili¤i ve boyal› motifler aras›ndaki iliflki sa-
dece kronolojik bir nedene ba¤l› olmay›p ayr›ca farkl› el iflçili¤ine de iflaret etmekte ola-
bilir.
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D 2 insulas›nda az miktarda ele geçirilen s›va kal›nt›lar› E 5 insulas›ndakilerle
bezeme sistemi bak›m›ndan paralellik göstermektedir.

Dar yolun bat›s›ndaki E 4 insulas›nda daha baflka yap› kal›nt›lar› tespit edilmifl-
tir. Sözkonusu bu yap›lar giriflleri olmad›¤› için, E 5 insulas›ndaki yap›n›n tahribat evre-
sinden önce, bu yap›yla iliflkili olmal›d›r.

Mimarî Araflt›rmalar
Athena Kutsal Alan›`ndaki mimarî araflt›rmalar A. Hennemeyer taraf›ndan devam

ettirilmifl ve kutsal alan›n geliflimi üzerine yeni bilgiler edinilmifltir. Geçti¤imiz kampanya-
larda üzerinde durulan kutsal alan›n yap› evrelerine ay›rma çal›flmas›, güney galerisinin
üst yap›s›na ait mimarî fragmanlar, destek duvar›n›n iflçili¤i hakk›ndaki gözlemler ile Ba-
t› Kap›s› Caddesi ile Athena Kutsal Alan› aras›nda sürdürülen araflt›rmalar a¤›rl›k kazan-
m›flt›r. Kutsal Alan`›n do¤u yönünde geniflletilmesi ve buna ba¤l› olarak güneydeki teras
duvar›n›n uzat›lmas› nedeniyle kutsal alan ve teras duvar›yla çak›flan merdivenli sokak
aslen yokufl yukar›, alan›n eski do¤u s›n›r›na yöneliktir. Bu sokak daha sonraki bir dö-
nemde infla edilen suna¤›n do¤u aks›ndad›r (Resim: 8).

Di¤er mimarî araflt›rmalar, agoran›n do¤usundaki Asklepios Kutsal Alan›’ndaki,
sunak ve kült heykeli kaidesi detaylar›yla ilgili olarak A. von Kienlin taraf›ndan sürdürül-
müfltür. 

Mimarî çal›flmalar çerçevesinde yap›lar›n ve ayr›ca açmalarda ortaya ç›kar›lan
yap›lar›n mimarî çizimleri G. Herdt, A. Wahl ve C. Wilkening taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Buluntu De¤erlendirmesi ve Onar›m Çal›flmalar›
Dokümantasyon, koruma ve onar›m çal›flmalar›n›n yan› s›ra, kaz›larda gün

›fl›¤›na ç›kar›lan buluntular›n çal›fl›lmas›na devam edilmifl ve ayr›ca yeni çal›flmalara
bafllanm›flt›r: Dokümantasyon, koruma ve onar›m çal›flmalar›n›n yan›s›ra, kaz›larda
gün ›fl›¤›na ç›kar›lan buluntular›n çal›fl›lmas›na devam edilmifl ve ayr›ca yeni çal›fl-
malara bafllanm›flt›r. 

Hellenistik ve Erken ‹mparatorluk Dönemi kerami¤i dokümantasyon, koruma ve
onar›m çal›flmalar›n›n yan› s›ra, kaz›larda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan buluntular›n çal›fl›l-
mas›na devam edilmifl ve ayr›ca yeni çal›flmalara bafllanm›flt›r: 

- Hellenistik ve Erken ‹mparatorluk Dönemi kerami¤i
- Geç Antik Dönem kerami¤i 
- Agora Kuzey Galerisi ve Bouleuterion`dan tarihlenebilen buluntular
- Kentin kurulufl evresine ait buluntular
- “33 No.lu” evin buluntular›
- E 5 kaz› alan›nda ele geçirilen buluntular

Bu çal›flmalar›n yan› s›ra buluntular›n dokümentasyonu, de¤erlendirilmesi ve
onar›m›, özellikle de keramik çal›flmalar› B. Gossel – Raeck ve U. Mandel’in idaresi al-
t›nda, A. Barb, S. Bretzel, E. Çolako¤lu, M. D’Onza, N. Fenn, L. Heinze, S. Prillwitz, J.
Rumscheid, R. fiahin, K. Vogler ve Z. Y›lmaz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Küçük
buluntu foto¤raflar›n›n çekimi  B. Schödel taraf›ndan yürütülmüfltür.

Metnin Türkçe tercümesi Petek Aytaç taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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Abb. 1 Restaurierungsarbeiten an der Cellamauer des Athenatempels
Resim 1: Athena Tap›na¤›’n›n cella duvar›nda yürütülen onar›m çal›flmalar›

Abb. 2 Reinigung und Sicherung bemalten Wandputzes in der Insula E 5
Resim 2: E 5 insulas›nda bezemeli duvar s›vas›n›n temizleme ve sa¤lamlaflt›rma 

çal›flmalar›
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Abb. 3 Lage der Grabungsareale im Stadtgebiet
Resim 3: Antik flehirde bulunan açmalar›n durumu

Abb. 4: Insula D 2: Schematischer Plan des 
hellenistischen Hauses

Resim 4: ‹nsula D 2: Hellenistik konut yap›s›n›n 
flematik plan›
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Abb. 5 Insula D 2: Hellenistischer Wandputz
Resim 5: ‹nsula D 2: Hellenistik Döneme ait duvar s›vas›

Abb. 6 Insula E 5: Schematischer Grundriß des 
hellenistischen Gebäudes

Resim 6: ‹nsula E 5: Hellenistik yap›n›n flematik 
plan›
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Abb. 7 Insula E 5: Bemalter hellenistischer Wandputz
Resim 7: Insula E 5: Hellenistik Döneme ait bezemeli duvar s›vas›

Abb. 8 Plan des Athenaheiligtums mit Angabe der 
ursprünglichen Ostgrenze des Bezirks (Strich-Punkt-
Linie) 

Resim 8: Athena Kutsal Alan›’n›n bilinen en eski do¤u s›n›r›n› 
gösteren plan 



HIRBEMERDON TEPE 20041

Nicola LANERI* 

The archaeological site of Hirbemerdon Tepe is located in southeastern Anatolia
along the right side of the upper Tigris valley about 30 km. east of the modern town of
Bismil in the Diyarbak›r province2.  

The topographical map of Hirbemerdon Tepe clearly indicates that the ancient
settlements were divided into three different areas (Map 1 and Fig. 1): 

1. The High Mound and its surroundings that occupy a total of about 4.0 hectors
of the total extension of the site;

2. A flat Outer Town of about 3.5 hectors, which along the southern limit is dis-
tinctively separated from the mound by a natural, steep rock formation that in certain
section appears to have been shaped in the form of large steps. The eastern and north-
ern borders of the Outer Town are defined by the Tigris and a wadi running west-east;

3. The Lower Town, measuring about 3.0 hectors, in the north-western section
of the site, that is separated from the mound by a natural rock formation.

In 2003, the first season of preliminary archaeological work at Hirbemerdon
Tepe established a general chronological range of the material culture visible on the
site's surface. As a consequence, it was possible to determine that the site was main-
ly occupied during: the late Neolithic period (probably only in the High Mound with a
partial occupation in the Outer Town); a second phase of occupation of the entire site,
that includes the High Mound, the Lower Town and the Outer Town, occurred during
the Early 2nd Millennium B.C. (Middle Bronze Age); during the Iron Age the site was
extensively reoccupied; and, in a much later period, a final settlement occurred during
the Islamic period (cf. Laneri in press)3.

The Archaeological Works
The second season of archaeological work was conducted during the first two

* Nicola LANER‹, Centro Interdipartimentale di Servizi per l’Archeologia, University of Naples ‘L’Orientale’, Vicoletto I,
S. Maria ad Agnone, 8 – 80139 Naples/ITALY.  Tel. ++39.081.440594  Fax ++39.081.293501.  
E-mail: nicolalaneri@hotmail.com.

1 The archaeological works at Hirbemerdon Tepe are part of a broader salvage project related to the construction of
the  Il›su dam along the Tigris.
I would like to thank the Ministry of Culture and Tourism of Turkey for its support and the permit for my archaeologi-
cal work at Hirbemerdon Tepe, and, especially, Mr. Yunus Reyhan Taflç›o¤lu (Ere¤li Müze – Zonguldak) who was our
representative in the field.
The project was jointly planned Mr. Necdet ‹nal (Director of the Museum of Diyarbak›r) as part of the Il›su dam pro-
ject, and to him goes my warmest acknowledgment. 
The geophysical survey was performed by a team of the Dokuz Eylül University of ‹zmir directed by Prof. M. Drahor. 
My special acknowledgments for the success of the second season of archaeological works at Hirbemerdon Tepe go
also to the other members of the excavation, to Prof. Numan Tuna and Taçdam, to 7. Kolordu Komutanl›¤› Diyarbak›r,
to Diyarbak›r Valili¤i, to Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yabanc›lar fiubesi, and to the Italian Consulate of ‹zmir.
The project was financially supported by a fellowship from the Centro Nazionale delle Ricerche (Italy): CNR/NATO
Advanced  N. 215.34.  

2 The site was first discovered by Algaze, Breuninger, Lightfoot and Rosenberg (1991) during their preliminary survey
performed between 1987 and 1990 (Algaze et al. 1991: fig. 2b).

3 In a previous paper it was mentioned an occupation during the Hellenistic period, this is due to a mistake in the def-
inition of a group of pottery that now we can assume belonging to the Middle Bronze Age.
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weeks of October 2004 by a team of experts from the University of Naples
(L’Orientale), the Middle Eastern Technical University (Ankara), and the University of
Dokuz Eylül (‹zmir)4. 

The aims of this second season of preliminary studies were: 
• to enact a magnetic field gradient survey in order to create a map of the sub-

surface features in the Outer Town and part of the northern section of the High Mound;
• to perform intensive pottery collection along the Outer Town to better under-

stand the extension and chronology of this section.
In this brief paper, I will mostly focus on the preliminary results of the gradient

survey, but I will also briefly report on the preliminary results of the intensive survey
performed along the Outer Town.

The Geomagnetic  Survey
A magnetic field gradient survey was performed by a team of the Dokuz Eylül

University of ‹zmir both in the Outer Town and in the High Mound (Fig. 2). A total of 42
squares (38 in the Outer Town and the remaining 4 squares in the High Mound) mea-
suring 20 x 20 m. have been sampled as units for the magnetic field gradient survey
(Fig. 1). This kind of geophysical analysis is fundamental for extensively mapping the
sub-surface features and for helping in defining and studying the general layout of the
urban centre (Clark 1996; Matney and Somers 1999). 

Furthermore, the whole area was analysed through the use of a Geoscan FM36
fluxgate gradiometer, and the resulting raw data was processed first on site, through
the use of a laptop, and at a second stage at the laboratories of the Dokuz Eylül
University of ‹zmir using GeoPlot software. Data was collected along north-south tra-
verses set 1 meter apart west to east.

The results of the magnetic survey can be summarized as follows (Fig. 3): 
1. Squares H 39-42: in the High Mound the magnetic gradiometer studies suc-

cessfully detected the outlines of possible architectural features. In this area, the anom-
alies recorded by the instrument can be defined as features with negative magnetic
properties (such as limestone walls or foundations) that appear in the images as
whitish linear elements. The general orientation of the anomalies follow a SW-NE and
a SE-NW direction and these are perpendicular with one another. As a consequence,
the possible architectural plan should be oriented in the SW-NE and SE-NW direction.
Thus, these anomalies determine that numerous structures can be found in this area
(Fig. 3b). These results precisely match with the limestone wall running SW-NE found
last year in Op. 1 (Fig. 3c). 

2. Squares H 1-3, 9-11, 17: in the northern section of the Outer Town clear
anomalies with negative magnetic properties are visible. These can probably be inter-
preted as: a fortification wall made out of the natural bedrock and visible along the
southern edge of grid H 9, H 10, and H 17; a possible road running from NE to W prob-
ably towards the Lower Town and the High Mound; and a possible architectural feature
perpendicular to the alleyway (Fig. 3e-f). Furthermore, there are some interesting small
anomaly groups with a SW-NE and SE-NW direction in grid H 3. These anomalies
might be the result of small buried archaeological structures and are very similar, in
terms of magnetic properties, to those visible in the High Mound and probably, to a
group recorded in grids H 4-7, 12-14.

3. Squares H 28-38: in the southeastern part of the Outer Town very interesting
magnetic anomalies are visible. First, we can point out that the anomaly group near the
fortification wall was clearly observed in the western part. Furthermore, in the central
area of this section anomalies with very high negative and positive magnetic properties
are recognizable. We supposed that these two circular anomalies, with a diameter of
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ca. 8-10 m., should be part of burnt structures with very high magnetic susceptibility.
In addition, we believe that the shape of these anomalies resemble those of a large
burnt structure, such as a kiln, furnace, etc. According to the shape of both positive and
negative anomalies, we believe that a possible entrance to these burnt structures
should correspond to the pointed arrows. Furthermore, another clear anomaly with light
positive and negative properties (due probably to mud-bricks and foundations with
small sized stone) is visible next to the two previous structures (Fig. 3h). This structure
is rectangular in shape with a SW-NE direction and its size should be ca. 25-20 m .long
and 10-15 m. wide (Fig. 3i). It is also interesting to notice that this area is characterized
by a high presence of pot shards along the surface (the highest in the Outer Town).

The Red Brown Wash Ware Assemblage in the Outer Town  
Among the aims of our brief season in 2004, it was an intensive survey in the

Outer Town. The method applied for the survey was a random system of  intensive col-
lection of material culture visible on the surface. To achieve this target, it was decided
to align the sampling area with our main site grid system established in 2003 to help
define a logical framework for collecting the objects; consequently, 21 of the 65
squares of 20 x 20 m. were intensively investigated. Based on this method and the
geomorphology of the site, we have also divided the surveyed area into three main
sections: the southeastern Outer Town – characterized by a very high presence of pot-
tery shards, basalt tools (mostly grinding stones), and burnt bricks --, the northern
Outer Town, and the area separating the Outer Town from the High Mound. At the end
of this process, all collected objects were washed, sorted, and weighed according to
their corresponding class and category.  Although the relationship between surface
remains and sub-surface remains can be elusive (Orton 2000: 57-66), the final results
of our intensive survey in the Outer Town have shown that among all the collected pot-
shards, an average of about 70 % belong to a Middle Bronze Age pottery category, the
so-called Red Brown Wash Ware assemblage.

As already mentioned in a previous report (Laneri in press), Hirbemerdon Tepe,
as with other sites along the upper Tigris valley, was characterized during the first half
of the 2nd Millennium B.C. by the production of a very distinctive type of pottery, the
so-called Red Brown Wash Ware (Fig. 4). As pointed out by Parker and Dodd Swartz,
such ware, that in certain cases is characterized by a thick burnished decoration along
the external surface, is probably not decorated with a wash or a slip, but rather with “a
thinly applied paint” (2003: 39). Furthermore, during the preliminary analysis of the
ceramic assemblage from Hirbemerdon Tepe it has been possible to identify at least
three different types of external decoration related to this ceramic assemblage, which
can be characterized as follows:

A. Dark Reddish Brown decoration (Fig. 4A): This type of external decoration
corresponds to ‘KT type 5’ from Kenan Tepe in the upper Tigris valley (Parker and
Dodd Swartz 2003: 40). The surface treatment consists of a wash/paint of dark colors
(2.5 YR 3/3-3/4) applied with the use of a brush on a cream slip prior to the firing
process. The brush strokes are clearly recognizable and the bands of wash/paint (ca.
1.5 cm. wide) have different tones of color (i.e. a dark stroke is usually followed by a
lighter one). This type of decoration is usually applied along the external surfaces of jars
and appears only in the upper part of the vessel body and about 1 cm. inside the lip. 

B. Red decoration (Fig. 4B): Corresponding to ‘KT type 28’ (ibid. 2003: 39-40),
this decoration is characterized by a thick and bright layer of red (10R 4/6-4/8)
wash/paint brushed over the surface. In the case of closed forms, the decoration can
cover either the entire external surface or stop just below the shoulder of the vessel
body; along the inner part of the lip the decoration is visible for about 1 to 2 cm. The
red-brown wash/paint is instead visible along both the outer and the interior surfaces
of the open forms. It is the largest represented decoration among the Red Brown Wash
Ware assemblage in Hirbemerdon Tepe.   
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C) Reddish Brown decoration (Fig. 4C): The external decoration, corresponding
to ‘KT type 4’ (ibid. 2003: 40), is characterized by a surface treatment (wash or paint)
of a reddish brown color (2.5 YR 4/4-5/4). This kind of surface decoration is usually rec-
ognizable on large jars.

At Hirbemerdon Tepe these three types of Red Brown Wash Ware are highly
represented in almost every section of the site, and the range of vessel shapes of this
specific pottery type are varied with a predominance of large jars, sometimes with high-
ly decorated rims, and carinated bowls with profiles similar to those discovered at other
sites of the upper Tigris valley (Parker et al. 2003: fig. 8 K). Another characteristic of
Red Brown Wash Ware type jars is the presence of  bands applied around the central
part of the of the vessel body’s outer surface (Parker et al. 2003: fig. 9G-I; Parker and
Swartz 2003: fig. 5T, 8L). As already pointed out, this ceramic assemblage has a dis-
tinct local distribution within the upper Tigris valley, but it is also represented in other
neighboring regions, such as northern Iraq and Syria. Furthermore, this distinct type of
pottery can help in better defining the chronology of sites in which it is found because
of its relative correlation with other 2nd Millennium B.C. contexts that are historically
embedded in the Old Assyrian and Old Babylonian periods (ibid. 2003: 42-64).  Further
support in terms of the chronological identification of such assemblages comes from
the C14 calibrated dates (2SD) now available from sites like Kenan Tepe. These dates
suggest a chronological range of this assemblage from ca. 1960 to 1630 B.C. (ibid.
2003: table 2-3). 

Conclusions
The preliminary works of reconnaissance completed during the first two archae-

ological campaigns performed at Hirbemerdon Tepe have clarified both the chronolo-
gy and extension of the site. 

Moreover, the site probably played a fundamental role within a broad geograph-
ical scenario both during the Middle Bronze and the Iron Age. In fact, Hirbemerdon
tepe is among the largest (together with Ziyaret Tepe and Üçtepe) occupied during the
two previously mentioned periods in the upper Tigris valley, and its distance from the
site of Ziyaret Tepe (ca. km. 15) corresponds to the same distance that separates
Ziyaret Tepe from Üçtepe. 

In conclusion, future archaeological excavations will establish more detailed ele-
ments in terms of its function, but the results available from the magnetic field gradient
survey have already highlighted the presence of important structures especially within
the Outer Town.
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Map 1: Topographical map of Hirbemerdon Tepe showing the results of the 
magnetic field gradient survey
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Fig. 1: View of Hirbemerdon Tepe from northwest

Fig. 2: Mr. Ö. Kurtulmufl (Geophysicist - Dokuz Eylül University) with the 
gradiometer while performing the magnetic field gradient survey in the 
Outer Town
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Fig. 3 : Images from the magnetic field gradient survey: a), d), and g) are images 
filtered by high-pass (5x5) and median (1x1) filters; b), e), and h) show the 
previous filtered images with possible reconstruction of sub-surface 
architectural features; c), f) and i) represent hypothetical reconstructions
of the sub-surface structures
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Fig. 4: Selected potshards of the Red Brown Wash Ware assemblage 
(Middle Bronze Age – Early 2nd Millennium B.C.) from the intensive 
survey along the Outer Town



AMOR‹UM KAZISI, 2004

Chris LIGHTFOOT *
O¤uz KOÇY‹⁄‹T 

Hüseyin YAMAN 

5 Temmuz ve 5 A¤ustos günleri aras›nda befl hafta süren kaz› sezonunda, ara-
zide kaz› ve yap›lar›n koruma ve restorasyonu yap›l›rken, kaz› evinde ise eserlerin ya-
y›n için detayl› olarak çal›fl›lmas›na devam edilmifltir. Ekip yedi farkl› ülkeden toplam 26
uzman, arkeolog, konservatör, mimar ve alt› Türk üniversitesinden gelen ö¤renci ve uz-
manlardan oluflmufltur. Her sezon oldu¤u gibi kaz› çal›flmalar›m›z›n bafll›ca hedefi
meflhur Bizans flehri Amorium’un tarihine ›fl›k tutmakt›. Ayn› zamanda hem sit alan›n›n
korunmas›, hem de daha önce ortaya ç›kar›lm›fl yap›lar›n konservasyonunun yap›lma-
s› bizim için önemli bir görevdir (Resim: 1)1. 

Kaz›
2004 y›l› Amorium kaz› çal›flmalar›na 2003 sezonunda oldu¤u gibi Afla¤› fie-

hir’de bulunan büyük mekân› çevreleyen duvar›n içinde devam edilmifltir. Çal›flmalar-
da, Bizans hamam yap›s› ve çevre duvar› aras›ndaki alan›n Karanl›k Dönemdeki kul-
lan›m amac›n› ortaya ç›karmak hedeflenmifltir. Bu hedef do¤rultusunda kaz›lar üç ayr›
alanda gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan ilki önceki y›llarda kaz›lmaya bafllanan hamam
yap›s›n›n ba¤l› bulundu¤u XC açmas›, di¤eri hamam yap›s›n›n güneydo¤u köflesinde
yer alan XB açmas›, ve son alan ise hamam›n do¤usunda yer alan XE açmas›d›r.

XC Açmas›
Hamam›n güney duvar›nda önceki sezonlarda varl›¤› farkedilen tu¤la bir keme-

ri tamamen ortaya ç›karmak ve hamam›n güney d›fl duvar›n› daha detayl› görebilmek
amac›yla XC açmas›nda sondajlar aç›lm›flt›r. Bu kemerin alt›nda yer alan bir geçit te-
pidarium ile d›flar›n›n ba¤lant›s›n› sa¤l›yordu (Resim: 2).

Kald›r›lan dolgu topra¤›n›n alt›nda, 2003 y›l›nda kaz›lm›fl olan, XB I No.lu me-
kânda görülen koyu k›rm›z› renkteki kil tabakas›nda hamama ait pek çok mermer par-
ças› yan›nda çok say›da seramik kap parçalar› ele geçirildi. Bu arada hamam›n tepida-
rium geçitinin, tu¤la ve pithos parçalar› ile kapat›lm›fl oldu¤u görülmüfltür. Büyük ihti-
malle geçit hamam kullan›m d›fl› kald›ktan sonra kapat›lm›flt›r. Geçit muhtemelen tepi-
dariuma s›cak su getirmek için kullan›lm›fl olmal›d›r, hamam duvar›n›n hemen d›fl›nda
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Çanakkale/TÜRK‹YE.
Arfl.Gör.Hüseyin YAMAN,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Arkeoloji Bölümü,
Çanakkale/TÜRK‹YE.

1 Projemize verdikleri yard›m ve destek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
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ve geçidin önünde kal›n bir kül tabakas› bulunmas› bu görüflü desteklemektedir. Orta
Bizans Döneminde alan doldurulup tamamen de¤ifltirildi¤i için s›cak su sa¤layan ve ka-
zan odas› oldu¤u düflünülen bu odadan çok az iz kalm›flt›r. 

Alanda kaz›s› yap›lan yang›n katman›yla, di¤er açmalarda görülen M.S. 838
Arap tahribat›n›n herhangi bir ba¤lant›s›n›n olmad›¤› düflünülmektedir. Bu katmandan
ele geçirilen seramik ve sikke buluntular› Arap sald›r›s›ndan daha önceki bir döneme
iflaret etmektedir. Kaz›lan tabakalar›n neredeyse hepsi Karanl›k Döneme tarihlendirile-
bilir (M.S. 7.-erken 9. yüzy›llar). Tabakalardan Karanl›k Dönemle ça¤dafl, hem s›rl›
hem s›rs›z önemli bir grup seramik ele geçirilmifltir. Bu kar›flmam›fl katmanlardan II.
Konstans’a (M.S. 641-668) ait birkaç sikke yan›nda di¤er Bizans kaz›lar›nda ender bu-
lunan III. Leon’a ait iki bak›r sikke de bulunmufltur (Resim: 3)2. 

Sondaj alan›n› do¤uya, hamam›n güney duvar› boyunca geniflletmeye ve bu ala-
n› tümüyle açmaya karar verince, açmada 1998 kaz› sezonunda sadece a¤z› bulunan
genifl kuyu yekpare blok tafllar›yla tamamen ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kuyunun do¤usunda
2003 sezonunda bulunan XB I No.lu odada derinleflirken, odan›n hamam yap›s›na bi-
tiflik olarak uzanan bat› duvar›n›n alt›nda yer alan, üzerinde yaz›t bulunan büyük bir ki-
reçtafl› blok fark edilmifltir. Bu yaz›t› tamamen görebilmek amac›yla süren çal›flmalar
sonucunda 1.34 cm. yüksekli¤inde ve 0.81 m. geniflli¤indeki tafl tamamen ç›kar›lm›fl-
t›r. K›smen sa¤ kenar› ve üst k›sm› k›r›k olan bu tafl›n bir bölümü sa¤lam kalm›flt›r (Re-
sim: 4). Bir k›sm› okunabilen ve Grekçe yaz›lm›fl dokuz sat›r yaz›ttan anlafl›ld›¤› kada-
r›yla blok “Athena[ios]” ad›nda bir kifli taraf›ndan mezar iflareti olarak konmufltur. 

AQHNA[I… Athenaios
THSPOLE[WS… (Amorium) flehrinin (magistrat›?)    
SYNBIWG(?)[… (bu mezar› kendisi ve) kar›s› için (haz›rlad›)
ASA MHDI[… Hiçkimse (bu mezar› yeniden kullanmaya 

5    EPENQEIN[… yetkili de¤ildir)
ATTALON[… Attalos (harici) (bir akraba – kardefli veya o¤lu?)
DWSEI TWI[… (bir para cezas› devletin)
KAITH PO[LEI… ve flehrin hazinelerine ödemek mecburdur
PANTOS

Yaz›t muhtemelen M.S. 3. yüzy›l›n ilk yar›s›na tarihlenmektedir3. Mezar tafl› bü-
yük ihtimalle Bizansl›lar taraf›ndan an›tsal bir mezar yap›s›ndan sökülüp flehir içine ta-
fl›nm›flt›r. Bu beklenmedik buluntu Roma Dönemi flehrinin zenginli¤i ve mezarl›klar›n
büyüklü¤ünü göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 

XB Açmas›
Hamam›n güneydo¤u köflesinde yer alan ve daha önceki y›llarda kaz›lar› yap›l-

m›fl olan XC ve XE açmalar›n›n bitifli¤indeki aland›r. XB açmas›nda kaz› çal›flmalar›
yapmak istenmesinin nedeni, 2003 sezonunda hamam yap›s›na bitiflik olarak aç›¤a ç›-
kar›lan I No.lu mekân›n stratigrafisini tamamen anlayabilmek ve daha alt seviyelerde
yang›n ve tahribat izlerini bulabilmekti.

Bu do¤rultuda bafllat›lan kaz›lar s›ras›nda ilk olarak 2003 y›l›nda görülen koyu
k›rm›z› renkteki toprak tabakas› kaz›lmaya bafllanm›fl ve tarihlemeye yard›mc› olabile-
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cek seramik kap parçalar› ve toplam alt› adet bronz sikke ele geçirilmifltir. Buna göre
seramik kap parçalar› en erken Karanl›k Döneme tarihlenirken, sikkelerin de bu tarih-
leri desteklemeleri XB I No.lu mekânda Arap tahribat›ndan önceki dönemlere ulafl›ld›-
¤›n› göstermektedir. Kaz› çal›flmalar›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla, Arap tahribat›n›n çok
yo¤un bir flekilde yafland›¤› XB açmas›n›n di¤er mekânlar›na göre XB I No.lu mekân-
da tahribat o kadar yo¤un bir biçimde hissedilmemifl ya da tahribat›n yafland›¤› dönem-
de bu mekânda herhangi bir yang›n ya da y›k›m gerçekleflmemifltir.

XE Açmas›
Buras› hamam yap›s›n›n do¤usunda, çevre duvar›n›n kuzeyinde, XB ile XC aç-

malar›na bitiflik olan e¤imli bir alan› kaplamaktad›r. XE açmas›nda, daha önceki kaz›
sezonlar›nda çevre duvar›n›n girifl kap›s›n› bulmaya yönelik sondajlar aç›lm›fl, ancak
girifl kap›s›n›n bulunamay›fl›ndan dolay› çal›flmalar sonland›r›lm›flt›4. 2004 y›l›nda XE
açmas›ndaki kaz›lar›n genel amac› açman›n bat›s›nda yer alan XB açmas›nda aç›¤a
ç›kar›lan yo¤un y›k›m ve tahribat tabakas›n›n devam›n› ve s›n›rlar›n› belirlemek, müm-
kün oldu¤u kadar, di¤er alanlarda da y›k›m ve tahribat› ortaya ç›karmakt›.

Arazi üzerindeki yüzey topra¤› ve dolgu tabakas›n›n kald›r›lmas›ndan sonra kül-
tür katmanlar› ve duvarlar kendini göstermeye bafllad›. Ayn› seviyede duvar ve çat›
malzemeleri bir arada y›¤›lm›fl ve y›k›lm›fl olarak bulundu. Çal›flman›n bafllang›c›nda
alan›n tam ortas›nda, do¤u-bat› do¤rultusunda tek s›ra büyük tafllardan oluflturulmufl
bir duvar görüldü (kontekst 13, Resim: 5). Alandaki çal›flmalar s›ras›nda bu duvara pa-
ralel uzanan bir duvar (kontekst 30) daha aç›¤a ç›kt›. Bu iki duvar aras›nda dar bir ka-
nal oluflturuldu¤u ve kanal›n bir taraf›nda (konteks 30) su geçirmez s›va tabakas›n›n
bulundu¤u görülmektedir.

Bunun yan›nda savunma duvar›na paralel olarak uzanan alanda aç›¤a ç›kar›lan
y›k›nt› ve k›smen yang›n katman›n›n temizli¤i s›ras›nda, açma içinde güneydo¤u ku-
zeybat› yönünde ve kuzeye do¤ru kavis yapar bir flekilde uzanan üstü aç›k, alt› yass›
tafllarla döfleli küçük bir kanal bulunmufltur. Bu kanal›n ne amaçla kullan›ld›¤› kesin
olarak henüz anlafl›lamam›flt›r. 

Açman›n güney k›sm›nda y›k›nt› tabakas›na ulafl›ld›ktan ve katmanlar› kayda
geçirdikten sonra çal›flmalar bu kez açman›n kuzeyinde yo¤unlaflt›r›ld›. Burada da ya-
vafl yavafl derinleflmeye baflland›¤› s›rada çeflitli duvarlar ve y›k›nt› katlar› kendilerini
gösterdi. Duvarlardan bat›da yer alan ve kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultusunda uzanan
orta boy tafllardan oluflturulmufl duvar, 2003 y›l› çal›flmalar›nda XB açmas›nda ortaya
ç›kar›lan duvarlar ile mekân› birbirinden ay›rmaktad›r. Bu duvar›n bat›s›nda içerisinde
üç tekne yer alan tahminen kiflisel kullan›ma ait bir konut ile bu sezon ortaya ç›kar›lan
ve muhtemelen endüstriyel amaçl› olan alan› birbirinden ay›rmaktad›r. Ayr›ca duvar›n
hemen do¤usunda karfl›l›kl› yerlefltirilen iki blok tafl bir baflka kanal›n varl›¤›n› göster-
mektedir. Tafllar kontekst 13’teki iç yüzlerinde iki küçük oyuk yer alan iki blok tafl ile
benzer iflleve sahip ve ayn› zaman dilimine ait olmal›d›r. Bunlar›n aras›nda herhangi bir
yap› ile karfl›lafl›lmamas› ve ele geçirilen buluntular›n az olmas› nedeniyle açman›n or-
ta k›sm›nda bir aç›k alan›n varl›¤› anlafl›lmaktad›r. Birbirleriyle ba¤lant›s› oldu¤u düflü-
nülen bu kanala benzer tafllar›n flimdilik ifllevleri çözülemese de, 2001 y›l›ndaki çal›fl-
malarda çevre duvar›n›n d›fl›nda bunlara benzer baflka bir küçük yap› bulunmas›, ala-
n›n daha genifl bir endüstriyel komplekse ait oldu¤u akla gelmektedir5. Bu kompleks,
çevre duvar› infla edilmeden önce ve son olarak M.S. 9. yüzy›l›n ortas›na kadar kulla-
n›ld›¤› tahmin edilmektedir. 

2004 y›l› XE kaz› çal›flmalar› amac› do¤rultusunda daha önceki y›llarda farkl› aç-
malar içerisinde görülen 838 Arap tahribat› tabakalar› pek yo¤un olmasa da burada da
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izlenebilmifltir. Burada ele geçirilen ve tarihlemeye yard›mc› olabilecek buluntular az ol-
mas›na ra¤men k›r›k bir kehribar tafl› kolye ucu boncu¤u ele geçirilmifltir (Resim: 6).
Kehribar Bizans tabakalar›nda çok ender rastlanan bir eser oldu¤u için çabalar bu par-
çan›n tan›mlanmas› üzerinde özellikle yo¤unlaflt›r›lm›fl ve yap›lan zerre analizi sonu-
cunda tafl›n asl›nda Balt›k Denizi k›y›s›ndan ithal edildi¤i anlafl›lm›flt›r6. Bu parça Bi-
zans Döneminde Amorium’un uluslararas› ticaret içinde bir rol oynam›fl oldu¤unu gös-
termekte ya da belki ‹skandinavya’dan gelen hac› adaylar›n›n Amorium’dan geçmifl ol-
duklar›n› düflündürmektedir7. 

Yüzey Araflt›rmas›
Amorium Roma Dönemine ait olan zengin mezar, lâhit ve stellerin sahibi olan bir

antik flehirdir. Frig tipi mezar tafllar› ve mermer lâhit parçalar› yan›nda, flehri çevrele-
yen nekropoldeki mezarlar sistemli bir flekilde kaydedilmeye bafllanm›flt›r. Birço¤u ka-
yaya oyulmufl basit tipte mezarlar yan›nda küçük bir grup oda ve an›tsal mezarlar ol-
mak üzere toplam 97 farkl› mezar saptanm›flt›r. Bunlardan birisi Pessinus akropolisin-
deki Geç Roma mezarlar›yla çok yak›n bir paralellik göstermektedir. Çünkü bu an›t me-
zar›n duvarlar› devflirme olarak kullan›lm›fl olan Frig tipi mezar tafllar›ndan yap›lm›flt›r
(Resim: 7)8. Ço¤u mezar›n içindekilerin ya¤ma edildi¤i bilinmekle beraber 2005 y›l›nda
mezarlar›n baz›lar›nda s›n›rl› bir kaz› yap›lmas› planlanmaktad›r.

Konservasyon Çal›flmalar›
2004 sezonunda Eric Ivison ve Jane Foley taraf›ndan yönetilen ve Afla¤› fiehir

Kilisesi’nin korunmas› ve yeniden planlanmas› do¤rultusunda yap›lan çal›flmalarda bü-
yük geliflmeler sa¤lanm›flt›r. Kilise içindeki çal›flmalar 1998 sezonundan beri kilisenin
bütün zemininde yay›l› olan jeo-tekstil ve üzerindeki ponza tafl›n›n zeminden kald›r›l-
mas› da dahildir. Bu örtü hassas opus sectile kal›nt›lar›n› ve tu¤la zemini muhafaza et-
mek ve korumak aç›s›ndan farkedilir ölçüde ifle yaram›flt›r. Bema ve naosta yer alan
baz› bölgelerde mermerlerin oturdu¤u harç yataklar› çok az hasar görmüfl olmalar›na
ra¤men, sezon süresince Inez Litas taraf›ndan yeniden gözden geçirilerek sa¤lamlafl-
t›r›lm›flt›r. Ayaklar üzerine oturtulan ve tel a¤ geçirilmifl ahflap çerçeveler haz›rlanarak
tabandaki özel korunma isteyen k›s›mlara düzenli aral›klarla yerlefltirilmifl, üzerine jeo-
tekstil kapat›larak ponza tafl› k›r›¤› ve jeo-tekstille taban aras›ndaki hava ak›m› bu fle-
kilde sa¤lanm›flt›r.

Bu sezon, kap› pervazlar›n›n konservasyonuna bafllanmas› planlanmas›na ra¤-
men, önemli yap› ve yüzey süslemelerinin (yani duvar s›valar›n›n) konservasyonuna
devam edilmifltir. Sezon bafllad›¤›nda taban›n aç›l›p planlanmas› s›ras›nda yarataca¤›
muazzam kargafla yüzünden kap› pervazlar›n›n onar›m›na bafllanmas›n›n pek do¤ru
olmayaca¤› düflünülerek pervazlar›n konservasyonuna 2005 kaz› sezonunda öncelik
verilmesi kararlaflt›r›lm›fltr.

2005 kaz› sezonunda güney nefte ana duvar›n güneybat› ucunda yer alan duvar
resminin durumu her sezon oldu¤u gibi yeniden gözden geçirilerek yüzeyde biriken ve
önceki sezonlara oranla daha da azald›¤› gözlenen tuz tabakas› temizlendi. Taban için
yap›lm›fl ahflap çerçevelerden bir tane de duvar resminin önüne dikey olarak yerleflti-
rilip sa¤lamca oturtulduktan sonra üzerine jeo-tekstil ve oluklu saç pano konmufl ve
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6 Analiz New York, Long Island Üniversitesi Kimya Bölümü’nde uzman Prof. Aleksander Shedrinsky taraf›ndan
“Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry” yöntemiyle yap›lm›flt›r.

7 Kehribar boncuk ve tak›lar›na Anadolu’da çok az rastland›¤› söylenebilir; bkz. I. Bingöl, Ancient Jewellery, Ankara
1999, s. 113 No. 111 (1962 y›l›nda Patnos kaz›s›ndan). Ayr›ca, bkz. www.ancienttouch.com/amberandjet.htm. Bu
web sitesinde Amorium’dan gelen buluntuya benzer olan birkaç kehribar boncuklar› (örne¤in, S66, S69, S70, ve S83
No’lu boncuklar) M.S. 5.-8. yüzy›llara tarihlendirilmifltir.

8 Bu mezar›n rahmetli  Nezih F›ratl› taraf›ndan 1959 y›l›nda kaz›lm›fl oldu¤undan bahsedilmektedir. Bkz. N. F›ratl›,
“Uflak - Selçikler Kaz›s› ve Çevre Araflt›rmalar›,” TAD 19/2 (1970), s. 119 dipnot 21: “Bu tip mezarlara Amorion’da
1959’da yap›lan bir gizli kaz› vesilesi ile rastlam›flt›k.”



2005 y›l› sezonuna kadar korunmas› sa¤lanm›flt›r. Çerçeve ve duvar resminin aras›n-
da hava ak›m›n› sa¤lamak üzere  10 cm.lik bir aral›k b›rak›lm›flt›r.

Kilisede 70 tafl blok, kireç suyu ve ara harc› gibi do¤al ve gerekti¤i yerlerde sen-
tetik maddelerle korunmaya al›nm›flt›r. Ço¤unlu¤u küçük 30 tafl blok, tamamen k›r›lm›fl
eski tafllar›n yerine ya da destek sa¤layarak korunmas› gereken tafllar›n yan›na eklen-
mifltir (Resim: 8). Duvar içindeki dolgu tafllar›n›n hava flartlar›na karfl› etraf›ndaki di¤er
tafllara destek ve koruma sa¤layamad›¤› görülen yerlerine baflka maddeler de eklene-
rek yeni bir kireç korumas› sa¤lanm›flt›r (Resim: 9). Duvarlara kuzey koridorundan sa-
at yönünde 20 sefer daha kireç suyu püskürtmesi uygulanm›flt›r.

2004 kaz› sezonunda özellikle kilisenin sütunlarla desteklenmifl koridorlu bazili-
ka olarak infla edildi¤i ilk evresi üzerinde yo¤unlafl›lm›flt›r. Stilobatta yer alan sütunla-
r›n yerlefltirme iflaretlerinin incelenmesi sonucunda her iki tarafta da 10’ar adet sütun
oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Sütunlar›n aralar›ndaki mesafe hesaplanarak, kaidelerin 0.93
metrekare, destek görevi yapan sütunlar›n afla¤› yukar› 0.75 m. çap›nda oldu¤u orta-
ya ç›km›flt›r. Kilisenin ikinci evresine ait olan, payandalar›n inflas›nda kullan›lm›fl ve
parçalar› görülen mor damarl› beyaz mermer sütunlar ilk evrede muhtemelen kaideler
üzerindeydiler. Zarif bir flekilde yontulmufl Korint bafll›klar da sütunlar üzerine yerleflti-
rilmifl olmal›yd›. Bu bafll›klardan sadece ikinci evre duvarlar› içinde dolgu tafl› olarak
kullan›lm›fl parçalar sa¤lam kalabilmifltir.

Sütun bafll›klar› üzerinde friz ve kornifllerin oluflturdu¤u bir al›nl›k ve onun üze-
rinde de galeri (ikinci kat) mevcuttu. Buna göre sütunlar 6.50 m. yüksekli¤inde olmal›y-
d›. Birinci evreye ait duvar kaplamas›n›n parçalar› sadece bir odan›n köflelerinde gö-
rülmektedir. Koridoru oluflturan duvarlarda kaplamalar› tutturmak için geçmeler bulun-
mufltur ve harç ve mermer parçalar›n›n tuttu¤u demir kenetler hâlâ görülebilmektedir.
Mermer duvar kaplamas› en az bazilikan›n pencere efliklerine kadar uzanmaktayd› ve
pencere alt›ndaki demir deliklerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla mermer levhalarla da çerçe-
velenmifltir. Bu seviyenin alt›ndaki duvarlar s›vanm›fl ve mozaik veya freskolarla süs-
lenmifltir. 

Mermerlerin s›ralan›fllar›ndan görüldü¤ü kadar›yla kaplamalarda kullan›lan mer-
merler sadece beyaz, mor damarl› beyaz mermer ve gri benekli mermerlerden olufl-
maktad›r. Bu y›l birinci evrenin taban›nda sondajlar kaz›lm›flt›r. Bu sondajlardan ve
1998 ve 2002 sezonlar›nda ele geçirilen seramikler 5. yüzy›l›n ikinci yar›s›yla 6. yüzy›-
la aras›na tarihlendirilebilir. Bu tarihlendirme 5. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait olan sütun
bafll›klar› ve 5. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile erken 6. yüzy›l aras›na tarihlendirilen bazilikalar-
la ayn› özellik gösteren bazilika plan› ile paralel tarih vermektedir9. 

Kilise zemini aç›l›nca kilise için haz›rlanan son rapor için yeni vaziyet plan›, eni-
ne kesit ve taban planlar› Eric Ivison taraf›ndan Paola Pugsley ve Kudüs Üniversite-
si’nden arkeolog/mimar Benjamin Arubas’›n asistanl›¤›nda çizilmifltir. Bu planlar kilise-
nin de¤iflik evrelerini de gösterecektir. Nef, bema ve koridorlarla beraber kilisedeki da-
ha küçük bir çok mimarî ö¤enin plan ve kesitlerini gösteren enine kesitler çizilmifltir. 

Planlar için duvarlar›n yerlerini ve bitiflini tespit edebilmek amac›yla sondajlar ka-
z›lm›flt›r. Bu çal›flma kilisenin kuzey ve güney kenarlar›n› kuflatan odalar›n varl›¤›n› or-
taya ç›karm›flt›r (Resim: 10). Kuzey tarafta 2005 y›l›nda kaz›lmas› planlanan haç flek-
linde bir oda keflfedilmifltir. Bu ek odalar›n kullan›m amaçlar› henüz tespit edilememifl-
tir. Nartheksin kuzey ve güney ucunda bulunan odalar iki evrede de galeriye ç›kan mer-
divenlerin varl›¤›n› düflündürmektedir. Nartheksin önünde henüz tam olarak büyüklü¤ü
bilinmeyen bir ön narteks (atrium avlu) bulundu. ‹kinci evrenin payandalar› üzerinde ça-
l›flma birinci evrede bazilikan›n y›k›m›ndan daha önce tamir edildi¤ini göstermifltir. Bu
payandanlar son sütun ve yan›ndaki yar›m sütunlar aras›na konmufltur. Kilise üzerine
konacak daimî çat›n›n plan haz›rl›¤› için hem ana binan›n hemen d›fl›nda hem de iç k›s-
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9 Örne¤in, ‹stanbul’daki Studios Bazilikas›, Ala Cami ve ‹znik Ayasofya’s›n›n birinci evresi (M.S. 5.-6. yüzy›l).



m›nda birkaç küçük alan›n kaz›lmas› esnas›nda apsisin güneyinde bir alanda geç, tah-
minen ‹slâmî dönemden bir iskelet aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bir önceki sezonda kuru bir du-
var apsisin güney kesitini sa¤lamlaflt›rmak için örülürken ,fark›na var›lmadan iskeletin
aln› duvar alt›nda s›k›flarak k›p›rdayamaz hâle gelmifltir. 

Kilisedeki kaz› ve onar›m çal›flmalar› 2005 sezonunda güneydeki terkedilmifl köy
evi tamamen y›k›ld›ktan sonra devam edecektir. Bu evin y›k›lmas› narteksin güney
ucundaki muazzam mermer kap› çerçevelerinin kald›r›l›p sa¤lamlaflt›r›lmas› ve yeni-
den düzenlenmesi ifli için kullan›lacak vinçin geçiflinde de kolayl›k sa¤layacakt›r. Ayr›-
ca kuzey ve güney koridorda sondaj kaz›lar› s›ras›nda ikinci evrenin zemin temelinde
pek çok ikinci kullan›m mermer levhalar ele geçirilmifltir. Bu levhalar Amorium’da bu-
lunmufl olan mermerlerin gelifl yerlerini tan›mlama için örnek olarak kullan›lm›flt›r. Bu-
güne kadar Amorium’da kullan›lm›fl mermerlerin ço¤unun ‹sçehisar’daki (antik Docime-
ium) mermer ocaklar›ndan geldi¤i düflünülmekteydi. Fakat mermer ocaklar› ziyaret edi-
lip örnekler gösterilince mermerlerin buradaki yataklardan olmad›¤› ö¤renilmifl ve Amo-
rium mermerlerinin Mu¤la dahil olmak üzere daha uzak kaynaklardan getirilmifl olabi-
lece¤i çal›flanlar taraf›ndan öne sürülmüfltür. Bu sonuca dayanarak, Afyon Müzesi’nin
izniyle yedi küçük örnek nereden geldiklerinin tan›mlanmas› için New York’a getirilmifl-
tir.

Depo Çal›flmalar›
Kaz› evinde Beate Böhlendorf-Arslan Çanakkale Üniversitesi ö¤rencilerinden

oluflturdu¤u bir ekiple 2003 y›l›nda XB açmas›nda bulunan seramiklerin çizim ve çal›fl-
malar›na devam etmifltir. Nurflen Özkul F›nd›k da yeniden Amorium ekibine kat›larak
s›rl› ‹slâm seramikleri üzerindeki çal›flmas›na devam etmifltir. Bu sene özellikle Kili-
se’de bulunan seramikler üzerinde yo¤unlaflarak Eric Ivison’un binan›n H›ristiyanl›k
sonras› evresi s›ras›ndaki tarihi üzerine yazd›¤› raporun eksiklerini tamamlam›flt›r. 

Petra Linscheid 2002 kaz› sezonunda Afla¤› fiehir Kilisesi’nde ç›kar›lan mezar-
lardan 6 numaral› mezarda bulunan 1 numaral› defin üzerindeki tekstil parçalar›n› in-
celenmifltir. Bu sezondaki çal›flman›n bafll›ca amac› defnedilen flahsa kefen olarak sa-
r›lm›fl kumafl›n en üst kat›n› analiz etmek ve rekonstrüksiyonunu yapmakt›. Ele geçiri-
len tekstiller aras›nda bu kefene ait her biri birkaç küçük parçadan oluflan 30 örnek ta-
n›mlanm›flt›r. Mikro lens ve mikroskopla teknik özellikleri incelenen parçalardan kefe-
nin çok ince iplerle ve her bir ipin birbirinin aras›ndan geçirilip sar›larak dokundu¤u an-
lafl›lm›flt›r. Kefen nak›flla ifllenmifl rozet ve daire fleklindeki kabartmalarla süslenmifltir.
Bahsedilen daire fleklindeki kabartmalar ayr›ca yap›l›p kefenin üzerine sonradan dikil-
mifltir. Afyon Müzesi’nin izniyle 6. No.lu mezarda son cesetin üstünde bulunan kefene
ait olan parçalardan iki örnek analiz için New York’a getirilmifl ve analiz sonucunda iki-
sinin de ipek oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bez parçalar› bozulmufl olmas›na ra¤men en az›n-
dan k›rm›z› renk veren bitki köklerinden yap›lm›fl boya farkedilmifltir10.  

Evangelia Ioannidou 2004 sezonunda XB, XM, XC açmalar›ndan ç›kan hayvan
kemikleri üzerinde çal›flm›flt›r. Her bir parça kemi¤in mümkün oldu¤unca detayl› olarak
hangi hayvandan ve vücudunun hangi bölümünden oldu¤u tan›mland›. Sa¤lam kalabil-
mifl kemiklerin hayvanlar›n beslenme ve üreme sistemlerini ortaya koyan fiziksel
yap›lar›n› karfl›laflt›rabilmek amac›yla ölçüleri al›nm›flt›r. Ayr›ca, sürülerin bak›mlar›n›
ve beslenme nedenlerini (eti, sütü veya yünü için) anlamada önem tafl›yan kemiklerin
yafllar› mümkün oldukça saptanm›flt›r. 

Tan›mlanabilen türler: s›¤›r, koyun, keçi, domuz, at, kat›r, eflek, deve, tavuk, ada
tavflan›, tavflan, geyik, köpek, kaplumba¤a, bal›k ve insand›r. Kemiklerin büyük bir
ço¤unlu¤unun evcil hayvanlar oldu¤u aç›kt›r. Birçok çeflit hayvan›n varl›¤› bize
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10 Bu analizler, The Metropolitan Museum of Art, Sherman Fairchild Center for Textile Conservation’da çal›flan Florica
Zaharia ve Department of Scientific Research’te bulunan Dr. Nobuko Shibayama taraf›ndan gerçeklefltirildi. Hem
kendilere hem de Scientific Research Bölüm Baflkan› Dr. Marco Leona’ya ilgileri ve yard›mlar› için teflekkür ederiz.



Amorium’daki ekonomik hayat› anlamak aç›s›ndan da ayr›ca önem tafl›maktad›r. Vah-
flî hayvanlara az rastlanm›flt›r, fakat Bizans flehri s›n›rlar› içinde geyik gibi bir hayvan›n
varl›¤›ndan bahsetmek, do¤al olarak hem bu hayvan›n hem de içinde yaflamalar› için
yeterli büyüklükte orman›n bugün burada olmad›¤›n› ortaya koymas› bak›m›ndan il-
ginçtir. Açmalardan çok az say›da bal›k kemi¤i bulunmufltur. Bizansl›lar›n bal›¤› çok
tükettikleri de bilinmesine ra¤men kemiklerin çok küçük olmalar›ndan ve topra¤›n iyice
incelenerek elenmesi sonucunda farkedilmelerinden dolay› görülmesi zordur. 

Kaz› sezonu s›ras›nda ele geçirilen 36 sikke temizlenmifl, üzerinde çal›fl›lm›fl,
kal›plar› al›n›p foto¤raflar› çekilmifltir. Sikkelerden 15 adedi kaz›lar s›ras›nda bulunmufl,
di¤er 21 sikke yüzey buluntusudur. Sikkeler ço¤unlukla sezon bafllamadan önce rast-
gele bulunmufl ve iflçilerden fierafettin Çetinkaya ve Mustan Atefl taraf›ndan teslim
edilmifltir. 

Roma Dönemi (M.Ö. 1.-M.S. 3. yy.) -   2 %   5.5
Geç Antik (M.S. 4.-5. yy.) -   7 % 19.5
Erken Bizans (M.S. 6.-7. yy.) -   5 % 14.0
Karanl›k Dönem (M.S. 7.-8. yy.) -   9 % 25.0
Amorium Hanedanl›¤› (M.S. 9. yy.) -   2 %   5.5
Orta Bizans (M.S. 9.-11. yy.) -   9 % 25.0
‹slâm Dönemi (M.S. 12.-18. yy.) -   2   %   5.5

Toplam - 36

Son olarak, 11 y›l evvel bas›lm›fl ilk rehber kitab›m›z›n hiçbir ihtiyaca cevap ver-
medi¤i farkedilerek ‹ngilizce ve Türkçe olarak daha detayl› iki ayr› rehber kitab› yay›na
haz›rlan›p Homer Kitabevi’ne bas›lmak üzere gönderilmifltir. Ayr›ca 2002 Aral›k ay›nda
ilk cildi ve hemen ard›ndan 2003 Ekim ay›nda ikinci cildi yay›nlanan Amorium Son
Raporlar›’n›n üçüncü cildi Amorium Reports III ad› alt›nda yay›na haz›rlanm›fl, gerekli
düzeltmeler tamamland›ktan sonra yay›na gönderilmifltir.

Amorium Projesi Ankara, Afyon, ve Davulga’daki yetkililere desteklerinden ötürü
teflekkürlerini sunar. Maddî destek yine de¤erli kurulufllar olan Ankara’daki ‹ngiliz Ar-
keoloji Enstitüsü, Dumbarton Oaks (Harvard Üniversitesi ad›na) ve The Metropolitan
Museum of Art’taki the Adelaide Milton de Groot Fonu taraf›ndan sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca
yine isim vermeyen bir Amerikan ifladam›n›n yapt›¤› cömert ba¤›fl büyük ölçüde faydal›
olmufltur. Bu ifladam›n›n 2001 y›l›ndan itibaren devam eden deste¤i ve Amorium’daki
çal›flmalara ilgisi projenin ilerleme ve büyümesini sa¤lamaktad›r. 2004 sezonu ekip t-
flörtleri Amerika’n›n New Jersey eyaletindeki Mostly Glass Sanat Galerisi taraf›ndan
verilen para ile yapt›r›lm›flt›r. 

Manevî destek ayr›ca Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan dostlar ve Türkiye’den
meslektafllardan sa¤lanm›flt›r. Bu sene özellikle Afyon, ‹sçehisar’daki Reiso¤lu Mermer
Sanayii’nden Sami Uysal ve personeline, Emirda¤’daki Demmer Traverten ‹fllet-
meleri’nden Ahmet Nam’a, ve yine Emirda¤’da yer alan Adaçal Kireç ‹nflaat San. ve
Tic. A.fi. yönetimine, bize de¤erli zamanlar›n› ay›rd›klar› için özellikle minnettar›z.
Kilisede çekilen hava foto¤raflar› ise Emirda¤ Belediyesi ‹tfaiyesi’nin büyük katk›lar› ile
gerçeklefltirilmifltir. Son olarak, ARIT in idarî memurlar›na, The Metropolitan Museum
of Art’tan pek çok meslektafl, ve Kültür Bakanl›¤› temsilcimiz fieyhmus Menekfle’ye,
2004 y›l› süresince de¤erli yard›mlar›ndan ötürü  teflekkür etmek istiyoruz. 
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Resim 1: Büyük mekân içindeki Bizans hamam› üzerine konmufl koruma 
çat›s›

Resim 2: Tu¤la kemerin alt›nda tepidarium ile d›flar›n›n 
ba¤lant›s›n› sa¤layan geçit
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Resim 3: III. Leon’a ait bir bak›r sikke (M.S. 732-735, Kaz› Env. SF6379,)

Resim 4: M.S. 3. yüzy›l›n ilk yar›s›na 
tarihlenen bir mezar tafl› 
(Kaz› Env. T1951)
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Resim 5: XE açmas›nda bir duvar ve su kanal›

Resim 6: XE  açmas›nda bulunanan bir
kehribar tafl› kolye ucu
boncu¤u (Kaz› Env. SF 6397)



87

Resim 8: Kilise duvar›ndaki tamamen k›r›lm›fl yeni blok tafllarla yenilenmesi

Resim 7: 94 No.lu mezardan genel görünüfl
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Resim 9: Korunmas› gerekli görülen tafllarla yeni bir kireç harc› kat›
uygulan›rken

Resim 10:  Kilisenin kuzeyindeki odalar›n duvarlar›n›n d›fl hatlar›



PERGAMON, 2004

Wolfgang RADT*

Die Kampagne in Pergamon begann am 12. Juli und endete am 9. Oktober. Sie
war die letzte unter der Leitung von Wolfgang Radt, der sich ab 2005 in den Ruhestand
verabschiedet. 

Bau Z
Im Jahre 2004 standen zu Kampagnenbeginn alle Arbeiten unter dem Zeichen

der bevorstehenden Einweihung des Schutzgebäudes von Bau Z, dem großen hel-
lenistisch-römischen Peristylbau auf dem Stadtberg von Pergamon, zwischen
Demeterheiligtum und Heraheiligtum1. 

Die Reinigung und Konservierung der Mosaiken wurde auch in der Nordhalle
abgeschlossen (Abb. 1). Dort mußten zusätzlich größere Fehlstellen mit einem ocker-
farbenen Mörtel gefüllt werden2. In den Innenräumen wurden Restarbeiten erledigt, so
auch die Festigung der Wand-Unterputzpartien im Silensmosaikraum. An den
Lamellenwänden wurde z.T. ein weiterer Schutzanstrich aus dunkelgrauer
Graphitfarbe aufgetragen. Im Westgiebel wurden hinter den Lamellen große
Plexiglasscheiben angebracht, die ein Durchschlagen von Regen auch bei heftigem
Wind verhindern sollen. Diese Maßnahme dient dem besonderen Schutz der
Stuckwand im Maskenmosaikraum. Die Anbringung von Ausstellungsstücken aus der
Architektur von Bau Z an den Wänden wurde abgeschlossen. Erklärende Schautafeln
(Abb. 2) wurden vor dem Eingang zum Atrium, im Atrium, bei den Architekturteilen im
Durchgangsraum zur Besucherterrasse, auf der Besucherterrasse, neben dem
Silensmosaik, am Besuchersteg und neben dem Maskenmosaik angebracht. Sie sind
in drei Sprachen gehalten (türkisch, deutsch, englisch) und bestehen jeweils aus Text
und Zeichnungen, gedruckt auf Plastikfolie, die auf Aluminiumhintergründe
aufkaschiert wurde. Diese sind in dunkelgrau gestrichene Stahlrahmen
eingeschraubt3.

Im Außenbereich wurden Zugangswege und Treppen für die Besucher herg-
erichtet. Auf der Ostseite wurde eine neue Treppe aus Andesitquadern auf die volle
Länge des Gebäudes gebaut. Die Mauern der hellenistischen Nische außen auf der
Westseite des Maskenmosaikraumes wurden konsolidiert, ebenso weitere Mauern im
nicht überdachten Südbereich.

Als Versammlungsplatz für das Publikum bei den Reden zur Eröffnung von Bau
Z am 8. August 2004 sollte die Terrasse des Demeterheiligtums, wenig unterhalb von
Bau Z, dienen. Sie wurde deshalb präsentabel hergerichtet (s.u. bei Demeter-
Heiligtum) (Abb. 3). 

* Prof. Dr. Wolfgang RADT, ‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü 2. Müdürü TR - 34437 ‹stanbul, Ayazpafla Camii Sokak
48/TÜRK‹YE.

1 Vgl. auch den zusammenfassenden Bericht für die Jahre 1990-2004 im Archäologischen Anzeiger: W. Radt, AA
2006.

2 Durchgeführt von Hande Kökten Ersoy und Mitarbeitern (Berufshochschule für Restaurierung an der Universität
Ankara).

3 Die Schautafeln wurden entworfen von Martin Bachmann und Andreas Schwarting und bei einer istanbuler Firma
hergestellt.
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Bei der Eröffnung waren etwa 200 Gäste anwesend (Abb. 4). Es handelte sich
um die Teilnehmer des am 6. und 7. August im Saal der Stadtverwaltung von Bergama
vom Deutschen Archäologischen Institut veranstalteten Grabungssymposions4 (Abb.
5.6), um die aktiven Teilnehmer und die Arbeiter5 der Pergamongrabung, um Vertreter
des öffentlichen Lebens der Stadt und aus der Umgebung, um ehemalige Teilnehmer
der Pergamongrabung, ehemalige Grabungskommissare und Museumsdirektoren von
Bergama, Delegationen von Nachbargrabungen, Freunde und Verwandte der
Grabungsteilnehmer, Vertreter der Presse und andere Interessierte.

Reden und Ansprachen wurden gehalten von Dr. Wolf-Ruthart Born (Deutscher
Botschafter in Ankara), Prof. Dr. Herrmann Parzinger (Präsident des Deutschen
Archäologischen Instituts), Prof. Dr. Adolf Hoffmann (1. Direktor des Deutschen
Archäologischen Instituts Istanbul), Prof. Dr. Wolfgang Radt (Leiter der
Pergamongrabung), Dr.-Ing. Martin Bachmann und Dipl.-Ing. Andreas Schwarting
(Architekten des Schutzbaus), Raflit Ürper (Bürgermeister von Bergama) Hüseyin Eren
(Landrat von Bergama), Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu (Sprecher der Teilnehmer des
Symposions), Yalç›n Kurt (Stellvertretender Generaldirektor für Antiken und Museen
im Kultusministerium/Ankara) (Abb. 7.8).

An den Abenden der Festtage fanden mehrere Einladungen für alle Gäste mit
Essen, Trinken, Musik, Bilderschau usw. statt. Auch zur Nachbargrabung Allianoi6
(Pasa Il›cas›) gab es eine Abendeinladung mit Konzert.

Bis zum Ende der Kampagne 2004 wurden an Bau Z noch Nacharbeiten
durchgeführt. Nördlich hinter dem Atrium wurde für die Ableitung des Hangwassers ein
tiefer Drainagegraben angelegt und seitlich ausgemauert, die auf Bau Z von Norden
zuführende Wegerampe wurde durch Mauern an den Rändern befestigt und im
unüberdeckten Südbereich wurden noch einige Mauern konsolidiert.

Rote Halle
In der Kampagne 2004 wurden die Arbeiten an der Roten Halle und in der römis-

chen Unterstadt fortgesetzt. Archäologisch fanden noch Kontrollen an den Skulpturen
statt (Abb.9). Damit sind die archäologischen Aufnahmearbeiten vor Ort
abgeschlossen. Die Architekten setzten die Aufnahme der Grundrisse und Schnitte an
mehreren Bereichen fort, wobei ein Schwerpunkt der Arbeiten bei dem Aufmaß der
noch erhaltenen Fassaden der Umfassungsmauer und des Ziegelbaus lag, die für die
Zeichnungen der Hauptansichten der Anlage von Osten, Westen und Süden erforder-
lich sind (Abb.10). Um den Gesamtgrundriß zu vervollständigen wurden auch die
römischen Tunnelröhren untersucht und gemessen, die den aus dem Gebirge kom-
menden  Selinos-Fluß noch heute überspannen und zugleich die gesamte Anlage der
Roten Halle unterkreuzen. Einige marmorne Bauteile, die für die Rekonstruktion des
Gebäudes interessant sind, wurden sowohl fotografisch als auch zeichnerisch im
Maßstab 1:5 aufgenommen.

Zur Vorbereitung der Erforschung der städtbaulichen Einbindung der Roten Halle
in die römische Unterstadt von Pergamon nahmen die Geodäten die Bestimmung der
exakten Lage noch oberirdisch sichtbarer Reste römischer Bauten, wie Amphitheater,
Theater, Stadion, Odeion, Thermen und  Brücken mit Hilfe der GPS-Technik vor. Die
Gebäudereste sollen anschließend mit ihren Hauptkonturen in einen Stadtplan im
CAD-Format eingetragen werden. Ein aktueller Plan der Stadt Bergama im Maßstab
1:1000 wurde dafür von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt.
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4 Das Symposion hatte den Titel "Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. Geplantes und
Erreichtes: eine Bilanz". Referate wurden von den Leitern von 28 Grabungen und Unternehmungen gehalten. Die
Vorträge sollen  beim DAI Istanbul veröffentlicht werden.

5 Es nahmen alle Arbeiter von Bau Z, unter der Führung ihres seit vielen Jahren bewährten Vorarbeiters Kâmil Çam,
an den Feierlichkeiten teil. Ihnen wurde in den Ansprachen der gebührende Dank abgestattet, der hier noch einmal
mit Nachdruck wiederholt sei.

6 Grabungsleiter Ahmet Yarafl.



Nach gründlicher Reinigung wurden einige Untergeschoßräume im Bereich der
Hauptbauten fotografisch aufgenommen.

Demeter-Heiligtum
Im Jahre 2004 wurden die Bauaufnahme- und Kontrollarbeiten auf der

Demeterterrasse fortgesetzt7. Außerdem wurden dort viele Spuren von Vandalismus
beseitigt. Sie bestanden darin, daß fast alle der kleinen Altäre auf der Nordseite umge-
worfen und Teile der Giebelzusammenstellung des Tempels umgestürzt worden
waren. Die Sitzstufenanlage des Theatron wurde für die Eröffnungsfeierlichkeiten von
Bau Z benötigt und durch teilweise Neuverlegung der Stufen wieder in benutzbaren
Zustand gebracht. Auch der Bewuchs wurde auf der gesamten Demeterterrasse
beseitigt und die Zugangswege gereinigt und hergerichtet.

Trajaneum, Gewölbe A
Am Trajaneum wurde mit der Aufarbeitung der archäologischen Befunde aus den

Grabungen 1978-1981 in den Substruktionsgewölben begonnen8. In Gewölbe A waren
damals Wandmalereien und die Reste einer gewölbten, bemalten Decke aus leichter
Ziegelkonstruktion gefunden worden9. Diese Deckenmalerei sollte auf dem Papier far-
big rekonstruiert und publikationsfertig gezeichnet werden. Dazu wurden die
Fragmente aus dem Depot geräumt, nochmals genau untersucht und "zusam-
mengepuzzelt". Die Aufnahmearbeiten und die farbige Rekonstruktionszeichnung kon-
nten fertiggestellt werden.

Gymnasion
Mit einem neuen Programm zu archäologischen Nachforschungen am

Gymnasion wurde begonnen. Dieses umfaßt vorerst das Thema der einstigen
Statuenausstattung des Gymnasions10. Dazu werden Kontrollsondagen in Bereichen
angelegt, aus denen Statuenbasen und -basisfundamente schon bekannt oder zu
erwarten sind.  2004 wurde die sog. Diodoros-Exedra (Raum B) auf der Ostseite der
Oberen Terrasse mit Sondagen untersucht. Außerdem wurden Skulpturenfunde,
Inschriften und Basen aus den Dörpfeld-Grabungen im Grabungsdepot und im
Museum kontrolliert und aufgenommen. Ziel der Arbeit ist, alle noch vorhandenen Teile
zu einem historisch differenzierten Gesamtbild zusammenzufügen.

Erhaltungs- und Pflegearbeiten
Ein abgerutschtes  Mauerstücke an der Apsis der spätbyzantinischen Kapelle

südöstlich des Podiensaales wurde wieder aufgemauert, eine baufällige Stützmauer
über dem Haus des Hausmeisters der Grabung mußte aus Sicherheitsgründen
abgerissen und neu hergestellt werden. Das Blechdach der Lastwagengarage war
durch unbefugtes Betreten schadhaft geworden und mußte aufwendig repariert wer-
den. Auch die o.a. Wiederherstellungen auf der Demeterterrasse gehören zu den
Erhaltungs- und Pflegearbeiten.

Teilnehmer der Kampagne 2004
Die Generaldirektion der Museen und Monumente/Ankara wurde vertreten durch

Frau Zehra Taflk›ran vom Museum für anatolische Kulturen in Ankara. Wir danken ihr
für ihre besonders freundliche Unterstützung.

Wolfgang Radt (Gesamtleitung, Fotografie); Barbara Radt (Haushalt,
Verwaltung); Bau Z: Martin Bachmann und Andreas Schwarting (Architekten,
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7 Durchgeführt von Cornelie Piok-Zanon.
8 Durchgeführt von Philip Brize, unterstützt von Julia Motyczynska.
9 W. Radt, AA 1979, 334 ff. mit Abb. 24 f. - AA 1981 422 f. mit Abb. 22. - Wandmalerei: AA 1980, 430 Abb. 28.
10 Durchgeführt von Ralf von den Hoff, unterstützt  von Birgit Bergman.



Baustellenleitung, Schautafeln, Endarbeiten), Mustafa Savaflgan (Putzfestigung,
Entsinterung), Hande Kökten-Ersoy mit Serdar Akgönül, Esra Aydemir, Elif Çolako¤lu,
Nurcan Kalayc›o¤lu (Konservierung der Mosaiken). -

Rote Halle: Corinna Brückener (Leitung der Architekten- und
Vermessungsgruppe, Bauaufnahme); Marcel Huber, Nermin Çal›fl›r, Verena
Stappmanns (Bauaufnahme, Zeichenarbeiten); Jan Zimmermann, Andreas Knöpfler,
Herrmann Bähr (geodätische Vermessung); Ulrich Mania (Skulpturenaufnahme), Peter
Grunwald (Fotografie). 

Bearbeitung wissenschaftlicher Themen: Philip Brize mit Julia Motyczynska
(Deckenmalerei Trajaneum); Ralf von den Hoff mit Birgit Bergmann
(Skulpturenausstattung Gymnasion); Holger Schwarzer (Rückordnung Podiensaal-
Material); Sarah Japp (Keramik Bau Z); Felix Pirson (Befundgruppen Bau Z); Thomas
Otten (byzantinische Grabfunde); Sven Kielau (antike Terrakotten); Gioia de Luca
(Megarische Becher); Krysztof Domzalski (Sigillata); Dieter Salzmann (Mosaiken);
Cornelie Piok-Zanon (Architektur Demeter-Heiligtum); Andrea Zurl (Stucktechnik). 
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PERGAMON, 2004

Wolfgang RADT*

Pergamon kampanyas› 12 Temmuzda bafllay›p 9 Ekimde sona ermifltir.

Z Yap›s›
2004 y›l› kampanyas›na, Pergamon akropolünde, Demeter Kutsal Alan›’yla Hera

Kutsal Alan› aras›nda bulunan, Hellenistik-Roma Dönemine ait peristilli büyük Z Yap›-
s› üzerine yap›lan koruyucu çat›n›n a¤ustos ay› bafllar›nda gerçeklefltirilen aç›l›fl töre-
niyle ilgili çal›flmalarla bafllanm›flt›r1. 

Kuzey galerideki mozaiklerin de temizlenmesi ve korunmaya al›nmas› bitirilmifltir
(Resim:  1). Burada büyük çapl› eksik yerlerin okra renkli bir harçla doldurulmas› ge-
rekmifltir2. ‹ç mekânlarda kalan ifller bitirilmifl ve Silen mozaikli mekân›n duvar alt s›va-
s›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas› da sona erdirilmifltir. Lamelli duvarlar›n baz› yerlerine ayr›ca
koyu gri grafit boya sürülmüfltür. F›rt›nal› havalarda ya¤murun içeriye girmesini engel-
lemek için, bat› al›nl›kta lamellerin arkas›na büyük pleksiglaslar konmufltur. Bu önlem-
ler özellikle Maskeli Mozaik Mekân’›n stukko duvarlar›n› korunmak için al›nm›flt›r. Z Ya-
p›s›’n›n sergilenen mimarî parçalar›n›n yerlerine konmas› çal›flmas› bitirilmifltir. Aç›kla-
y›c› panolar (Resim: 2), atrium giriflinde, atriumda, ziyaretçi teras›na aç›lan koridorda-
ki mimarî parçalar›n yan›nda, ziyaretçi teras›nda, Silen mozaik yan›nda, ziyaretçilerin
yürüdü¤ü köprüde ve Maskeli Mozaik Mekân’da as›lm›flt›r. Alüminyum bir fon üzerine
yap›flt›r›lan çizim ve metin içeren plastik folyo bu panolar üç dildedir (Türkçe, Almanca,
‹ngilizce). Bunlar koyu gri çelik çerçeve içine al›nm›flt›r3.

Ziyaretçiler için d›flarda yollar ve basamaklar yap›lm›flt›r. Do¤u tarafta yap› bo-
yunca andezit kesme tafllardan yeni bir merdiven yap›lm›flt›r. Maskeli Mozaik Mekân’›n
bat›s›nda d›flardaki Hellenistik Dönem niflinin duvarlar› ve güneyde üzeri koruyucu ça-
t›yla örtülü olmayan k›s›mlardaki di¤er duvarlar da sa¤lamlaflt›r›ld›.

Z Yap›s›’n›n hemen alt›nda bulunan Demeter Kutsal Alan›’n›n teras›nda, 8 A¤us-
tos 2004 tarihinde Z Yap›s›’n›n aç›l›fl›na kat›lanlar›n konuflmay› izleyebilmeleri için uy-
gun düzenlemeler yap›ld› (Afla¤›da Demeter Kutsal Alan› konusuna bak›n›z) (Resim:
3).

Aç›l›flta yaklafl›k 200 kifli vard› (Resim: 4). Bu törene, Bergama Belediye salonun-
da 6 ve 7 A¤ustos tarihlerinde yap›lan ve Alman Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan düzen-
lenen kaz› sempozyumuna4 (Resim 5, 6) kat›lanlar ile görevliler ve Pergamon kaz›s› ifl-
çileri5, Bergama ilçesi ve civar›ndan kamu temsilcileri, Pergamon kaz›s› eski görevlile-
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* Prof. Dr. Wolfgang RADT, ‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü 2.Müdürü, TR – 34437 ‹stanbul, Ayazpafla Camii 
Sokak 48/TÜRK‹YE.     

1 Karfl. 1990-2004 aras›ndaki Archäologicher Anzeiger adl› yay›nda özet raporlar: W. Radt, AA 2006.
2 Hande Kökten Ersoy ve ekibi taraf›ndan yürütülmüfltür (Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek 

Yüksekokulu, Restorasyon Bölümü)
3 Martin Bachmann ve Andreas Schwarting taraf›ndan tasarlanan bu panolar ‹stanbul’da yapt›r›lm›flt›r.
4 Sempozyumun konusu “Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. Geplantes und 

Errichtes: eine Bilanz“ [Bat› Anadolu’da Kent Kaz›lar› ve Kent Araflt›rmalar›. Planlanan ve Ulafl›lan Durum: 
Sonuçlar›n Karfl›laflt›r›lmas›]. 28 kaz› baflkan› ve araflt›rmac›s› bildiri sunmufltur. Sempozyum bildirileri 
Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul fiubesi taraf›ndan yay›nlanacakt›r.

5 Uzun y›llar baflar›yla ustabafl›l›k yapan Kâmil Çam yönetiminde Z Yap›s›’n›n bütün çal›flanlar› törene 
kat›lm›flt›r. Gerçekten hakkettikleri teflekkür konuflmalarda edilmifl olup burada da yinelemektedir.



ri, eski kaz› temsilcileri ve müze müdürleri, komflu kaz›lardan gelenler, dostlar ve kaz›
görevlilerinin yak›nlar›, bas›n temsilcileri ve ilgililer kat›lm›flt›r.

Dr. Wolf-Ruthart Born (Alman Büyükelçisi/Ankara), Prof.Dr. Herrmann Parzinger
(Alman Arkeoloji Enstitüsü Genel Müdürü/Berlin), Prof.Dr. Adolf Hoffmann (Alman Ar-
keoloji Enstitüsü ‹stanbul fiubesi Müdürü), Prof.Dr. Wolfgang Radt (Pergamon Kaz›
Baflkan›), Dr. Mimar Martin Bachmann ve Mimar Andreas Schwarting (koruyucu çat›-
n›n mimarlar›), Raflit Ürper (Bergama Belediye Baflkan›), Hüseyin Eren (Bergama Kay-
makam›), Prof.Dr. Haluk Abbaso¤lu (sempozyuma kat›lanlar› temsilen), Yalç›n Kurt
(T.C. Kültür Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdür Vekili/Ankara) aç›l›fl tö-
renindeki konuflmac›lard› (Resim: 7, 8).

Kutlamalar s›ras›nda bütün misafirlere akflamlar› yemekli, müzikli, dia gösterilen
ve bunun gibi çok say›da davetler düzenlenmifltir. Komflu kaz› yeri Allianoi6 (Pafla Il›-
cas›) konserli bir akflam daveti düzenlemifltir.

Z Yap›s›’nda 2004 y›l› kampanyas›n›n sonuna kadar çal›fl›ld›. Kuzeyde atriumun
arkas›nda yamaç sular›n›n yönünü de¤ifltirmek için derin drenajlar aç›ld› ve kenarlar›
örüldü. Kuzeyden Z Yaps›’na giden rampan›n yanlar› örülerek sa¤lamlaflt›r›ld› ve Z Ya-
p›s›’n›n üzeri örtülü olmayan güney tarafta birkaç duvar sa¤lamlaflt›r›ld›.

K›z›l Avlu
2004 y›l› kampanyas›nda K›z›l Avlu’da ve Roma Dönemi afla¤› kentte çal›flmalar

sürdürüldü. Heykeller arkeolojik aç›dan incelendi (Resim: 9). Böylece yerinde yap›lan
arkeolojik derleme sona erdirildi. Mimarlar, birçok yerde plan ve kesit çizimlerini sürdür-
dü. Bu çal›flmada yap›n›n do¤u, bat› ve güney taraflar›ndan genel görünümün çizilebil-
mesi için gerekli çevre duvar›n›n korunagelen k›s›mlar›n›n ölçülmesine a¤›rl›k verilmifl-
tir (Resim: 10). Bütün plan›n tamamlanabilmesi amac›yla, da¤lardan gelen Selinos Ça-
y›’n› örten ve K›z›l Avlu yap›s›n›n tamam›n› kapsayan Roma Dönemi tünel kanallar› da
incelendi ve ölçümleri yap›ld›. Yap›n›n rekonstrüksiyonu için gerekli baz› mimarî mer-
mer parçalar›n foto¤raf› çekildi ve 1:5 ölçekli çizimleri yap›larak derlendi.

Jeodezi uzmanlar›, Pergamon’un Roma Dönemi afla¤› kentinde K›z›l Avlu’nun
flehircilik bak›m›ndan araflt›r›lmas›na yönelik ön haz›rl›k olarak, amfitiyatro, tiyatro,
stadyum, odeion, hamam ve köprü gibi toprak üstündeki Roma yap›lar›n›n gerçek ko-
numlar›n› GPS tekni¤i yard›m›yla saptam›fllard›r. Ard›ndan yap› kal›nt›lar› ana hatlar›y-
la CAD format›nda kent plan›na ifllenecektir. Belediye taraf›ndan bu çal›flmada kulla-
n›lmak üzere, Bergama’n›n 1:1000 ölçekli yeni bir plan› verilmifltir.

Ana yap›n›n alt mekânlar› iyice temizlendikten sonra foto¤raflanarak belgelenmifl-
tir.

Demeter Kutsal Alan›
2004 y›l›nda Demeter Kutsal Alan› teras›nda mimarî belgeleme ve kontrol çal›fl-

malar›na devam edilmifltir7. Ayr›ca bilinçli olarak tahrip edilmifl çok say›daki eser yeni-
den eski durumuna getirilmifltir. Sanat yap›tlar›na zarar veren bu zihniyetin sonucunda
kuzeydeki hemen hemen bütün küçük sunaklar ve tap›nak al›nl›¤›n›n parçalar› devril-
mifltir. Oturma basamaklar› Z Yap›s›’n›n aç›l›fl töreni için k›smen tamamlanarak kulla-
n›lacak duruma getirilmifltir. Demeter teras›ndaki bitki örtüsü de ortadan kald›r›lm›fl ve
girifl yollar› temizlenerek düzenlenmifltir.
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6 Kaz› Baflkan› Ahmet Yarafl.
7 Cornelie Piok-Zanon yönetiminde.



Traianus Tap›na¤› A Tonozu
Traianus Tap›na¤› altyap› tonozlar›nda 1978-1981 y›llar›nda ele geçirilen arke-

olojik buluntular›n de¤erlendirilmesi çal›flmalar›na bafllanm›flt›r8. O zamanlar A Tono-
zu’nda duvar resimleri ve kubbeli, boyal› ve çat› kiremitinden yap›lm›fl bir tavan kal›n-
t›s› ele geçirilmiflti9. Bu tavan›n üzerinde yer alan resmin, ka¤›da renkli bir rekonstrük-
siyonu ve yay›na haz›r hâle getirilmesi gerekiyordu. Bunun için parçalar depodan al›-
n›p yeniden incelenerek bir araya getirildi. Parçalar belgelendi ve tavan resminin renk-
li rekonstrüksiyon çizimleri bitirildi.

Gimnazyum
Gimnazyum’da arkeolojik araflt›rmalara yeni bir programla bafllanm›flt›r. Yukar›

Gimnazyum’un Antik Dönemdeki heykel donan›m›n›n saptanmas› bu program›n bafll›-
ca konusunu oluflturmaktad›r10. Heykel taban kaideleri ve kaide temelleri ç›kt›¤› bilinen
veya ç›kaca¤› varsay›lan yerlerde kontrol sondajlar› yap›lm›flt›r. Bu kampanyada yuka-
r› teras›n do¤u taraf›ndaki Diodoros Eksedras› denen yer (Mekân B) sondajlarla arafl-
t›r›ld›. Ayr›ca kaz› deposunda ve müzede bulunan Dörpfeld kaz›lar›ndan ele geçirilen
heykel buluntular, yaz›tlar ve kaideler kontrol edildi ve belgelendi. Bu çal›flman›n ama-
c›, mevcut parçalar›n ayr›nt›l› ve farklar› belirtilmifl bir bütünlük içinde yorumlanabilme-
sine yöneliktir.

Koruma ve Bak›m Çal›flmalar›
Podyumlu salonun güneydo¤usundaki Geç Bizans dönemi flapelinin y›k›lan apsis

duvar› yeniden örüldü. Kaz› bekçisinin evinin üzerindeki y›k›lma tehlikesi gösteren des-
tek duvar› y›k›larak yeniden yap›ld›. Kamyon garaj›n meçhul kimselerce zarar verilen
sac çat›s› özenle onar›ld›. Yukar›da Demeter teras›nda sözü edilen çal›flmalar da ko-
ruma ve bak›m çal›flmalar› kapsam›ndad›r.

2004 Y›l› Kampanyas›na Kat›lanlar
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü temsilcisi olarak Anadolu Medeni-

yetleri Müzesi’nden (Ankara) Zehra Taflk›ran çal›flmalar›m›z› çok desteklemifltir, kendi-
sine teflekkür ederiz.

Wolfgang Radt (kaz› baflkan›, foto¤raf); Barbara Radt (ev yönetimi, idarî ifller); Z
Yap›s›: Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (mimar, inflaat yönetimi, levhalar, bi-
tirme çal›flmalar›); Hande Kökten-Ersoy, Serdar Akgönül, Esra Aydemir, Elif Çolako¤-
lu, Nurcan Kalayc›o¤lu (mozaiklerin korunmas›). – K›z›l Avlu: Corinna Brückener (mi-
marî, ölçüm ifllerinin yönetimi, yap›n›n belgelenmesi); Marcel Huber, Nermin Çal›fl›r,
Verena Stappmanns (yap›n›n belgelenmesi, çizim iflleri); Jan Zimmermann, Andreas
Knöpfler, Herrmann Bähr (jeodezi ölçümleri); Ulrich Mania (heykellerin belgelenmesi),
Peter Grunwald (foto¤raf). – Bilimsel konular üzerine çal›flmalar: Philip Brize ve Julia
Motyczynska (Traianus Tap›na¤› tavan resmi); Ralf von den Hoff ve Birgit Bergmann
(Gimnazyum heykelleri); Holger Schwarzer (podyumlu mekân›n düzeni, malzeme); Sa-
rah Japp (Z Yap›s› keramikleri); Felix Pirson (Z Yap›s› buluntu guruplar›); Thomas Ot-
ten (Bizans Dönemi mezar buluntular›); Sven Kielau (Antik Dönem piflmifl toprak eser-
leri); Gioia de Luca (megara kaplar›); Krysztof Domzalski (Sigillata); Dieter Salzmann
(mozaikler); Cornelie Piok-Zanon (Demeter Kutsal Alan› mimarîsi); Andrea Zurl (stuk-
ko tekni¤i).

8 Julia Motyczynska yard›mc›l›¤›nda Philip Brize yönetiminde.
9 W.Radt, AA 1979, 334 vdd, resim 24 vd – AA 1981, 422 vd resim 22. – Duvar resmi: AA 1980, 430 resim 28.
10 Çal›flmalar Ralf von den Hoff yönetiminde Birgit Bergmann deste¤inde yap›lmaktad›r.
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Abb. 1: Abschluß der Restaurierungsarbeiten an den Mosaiken
Resim 1: Mozaik restorasyon çal›flmalar›n›n bitirilmesi

Abb. 2: Schautafeln zur Information der Besucher
Resim 2: Ziyaretçilere bilgi veren panolar
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Abb.3: Reparaturen an der Schautreppe auf der Demeter-Terrasse
Resim 3: Demeter teras› oturma s›ralar›nda onar›mlar

Abb.4: Besucher auf dem Wege zur 
Eröffnung von Bau Z

Resim 4: Z Yap›s›’n›n aç›l›fl törenine
giden davetliler
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Abb.5: Eröffnung des Symposions im Rathaussaal von Bergama
Resim 5: Bergama belediye binas›nda sempozyumun aç›l›fl›

Abb.6: Teilnehmer des Symposions
Resim 6: Sempozyuma kat›lanlar
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Abb.8: W. Radt bei seiner 
Eröffnungsansprache

Resim 8: W. Radt, aç›l›fl konuflmas›n›
yaparken

Abb.7: Eröffnungsfeier von Bau Z auf den Stufen der Demeter-Terrasse
Resim 7: Z Yap›s›’n›n aç›l›fl›n›n Demeter teras›nda kutlanmas›
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Abb.9: Zeichenarbeiten an der Roten Halle
Resim 9: K›z›l Avlu’da çizim çal›flmalar›

Abb.10: Architektenarbeiten in der Roten Halle
Resim 10: K›z›l Avlu’da mimarî çal›flmalar



LABRAUNDA, 2004

Lars KARLSSON*

This year’s campaign lasted three weeks, starting June 28 and ending on July 16.
The staff consisted of Doç. Dr. Lars Karlsson (Director), Prof. Dr. Pontus Hellström,
architect Dr. Thomas Thieme, archaeologists Abdulkadir Baran and Göksan Keskin
Hakyemez, and engineer Ivar Andersson. Our warmest thanks go to the Ministry of
Culture and Tourism, to the General Direction of Monuments and Museums for the
continued excavation permit, to ‹lhan Güceren of Isparta Museum, who acted on behalf
of the Ministry, and to the Swedish Royal Academy of Letters, History and Antiquities,
the Gunvor and Josef Anér Foundation and the Helge Ax:son Johnson Foundation for
their support, making the campaign possible. 

The sanctuary of Zeus at Labraunda in Caria has been studied by Swedish
archaeologists from Uppsala University since 1948. The ruins visible today were
uncovered during a series of archaeological campaigns from 1948 to 1960. Since that
time we have been concentrating on preparing final publications on the buildings and
the finds from the earlier excavations. Nine volumes have appeared thus far, dealing
with the following subjects: (1) a general description of the architecture; (2) the Greek
inscriptions; (3) the Propylon buildings; (4) the Temple of Zeus; (5) the Archaic pottery;
(6) the Classical and Hellenistic pottery; (7) the marble sculpture; (8) the Carian inscrip-
tions; and (9) the stamped amphora handles. A volume on the Andrones is being pre-
pared by Pontus Hellström and Thomas Thieme. Furthermore, a new volume is being
planned. It will contain descriptions of the investigations undertaken at Labraunda
since 2002. It will deal with the fortifications, the ancient Sacred Way, the tombs and
the spring houses, all located in the territory surrounding the sanctuary.

In 2001, we decided to return to investigate the remains in Labraunda. After dis-
cussions with the mayor of Milas, Hulusi Do¤an and the vali in Mu¤la, Hüseyin Aksoy
we decided to begin with two tasks: Firstly, the documentation and inventorying of
ancient remains in the immediate surroundings of the Labraunda sanctuary; secondly,
improving the visitability to the site and the preparing of a program for preservation and
heritage management.

In 2002, the work started with the removal of two earthen dumps from the early
excavations, which were partly blocking the road. This created a parking space and a
place for buses to turn around (Fig. 1). The work also cleaned a splendid 100-metre
long terrace wall, the Southern Terrace wall, which forms the southernmost barrier and
platform for the Labraunda sanctuary. It is preserved to a height of 4 metres. A new
entrance to the site was also arranged at the point where the Sacred Way entered the
sanctuary (Fig. 1).

In 2003, the work was begun to document the remaining sections of the Sacred
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Way, which according to Strabo (14.2.23) connected Labraunda with the capital city of
Mylasa (today Milas), almost 60 stadia (ca. 11 km.) to the south. This work was con-
tinued in 2004. With the help of Turgay K›nac› of Ar› company in Milas the preserved
sections of the road were plotted onto a digital plan of the territory of Labraunda. The
work of inventorying the Sacred Way has lead to an investigation of the remains of
tombs and spring houses, located along the road. This work we hope to finish in 2005.

Also begun in 2003 was a study of the boundary wall, the temenos wall of the
sanctuary. Traces of this wall were found both on the east and the west sides of the
sanctuary (Fig. 1). On the east side it followed the back wall of the East Stoa, at a dis-
tance of 5.10 metres. Three huge gneiss boulders were then incorporated into the line
of the wall, before running into the acropolis cliff. The imposing Split Rock, located
above the sanctuary spring, was also included in the line of the temenos wall. There
was probably a square tower on the top of this rock. On the west side the temenos wall
started at the back of the niche of Andron A and then ran northwards, probably to meet
the east temenos wall at the Built Tomb. The study of the temenos wall will continue.
The sections of this wall, now discovered, have been drawn into the general plan. 

In 2004, the study of the Labraunda territory began with investigating the remains
of military architecture. The acropolis fortress was known earlier and a preliminary plan
was published by Westholm in 19631.  This year new measurements were taken with
a total station and a new plan could be drawn (Fig. 2). The fortress of Labraunda is
located on the acropolis top, on a level of 752-798 metres above sea-level, which is
100 metres higher than the level at the sanctuary. The fortress is a rather small com-
plex. It measures 135 m. in an east-west direction and about 90 m. north-south. The
walls, measuring in length about 280 m., form a large enclosure except on the western
side, where a series of rocks, approximately 4 m. high, form the perfect barrier. The
lowest part is the gate area, located in the direction of the sanctuary in the south. The
complex includes nine towers, eight of which are of a fairly equal size, averaging
6.35m. (projection) x 6.05m. (width), which equals approximately 20 x 20 ancient feet2.
The chevron-shaped Tower 3 is a large artillery bastion and measures 12.70 x 9.20 m.
The width of the curtain walls is throughout 1.80 m. There are traces of buildings inside
the fortress, possibly barracks for soldiers. The work of drawing the stone plans of the
towers and curtain walls will continue in 2005.

In front of Labraunda, below the sanctuary in the slopes down towards Mylasa,
we have discovered four separate military outposts. They are aligned in an east-west
direction starting in the west with Burgaz Kale (a large square tower), Tepe Hisar Kale,
measuring 11.50 x 11.70 metres (and discussed in Westholm 19633), Asar Tepe and
Kepez Kale. The free-standing towers will be drawn in 2005. It is important to note that
these four towers were visible from the acropolis fortress. They were surely built at the
same time, as part of a single plan for the defense of the sanctuary, since they com-
pletely encircle Labraunda. 

The date of this well thought through defense system for Labraunda is so far
uncertain. The masonry technique is similar to that used in the terrace walls of the
sanctuary. It is likely that the fortress dates to the late Hekatomnid period. The
chevron-shaped bastion in the acropolis fortress is certainly of a developed 4th-centu-
ry type. It is probable that the military outworks belong in the period of the schism
between the last two Hekatomnid rulers. These were Ada, who ruled from Alinda in the
Latmos mountains north of Labraunda, and Pixodaros, who had his power base in
Halikarnassos. Unfortunately, the historical sources do not reveal to whom the
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Labraunda sanctuary belonged. Hopefully our continued studies of the military out-
works will shed some light on this issue.

A special project of the 2004 campaign was a laser scanning of Andron A. The
work was performed by engineer Ivar Andersson of SWECO engineering company in
Stockholm, using a Zoller & Frölich laser scanner that registers 625,000 points per sec-
ond on the façade of the building. Andron A, built in the 4th century B.C., has a south
wall that is standing to a height of 9 metres. In fact most of the wall surface is pre-
served, missing are only the architrave, frieze and cornice blocks which were in mar-
ble and are now lying in front of the building.

It has been noted for some time that the south façade is leaning outwards. The
two stone faces that make up the wall, the inner and the outer faces, are gradually sep-
arating, causing some concern. This is especially the case around the windows. The
wall looks unstable, even though its appearance is the same as that documented in old
photographs. In order to establish what kind of strengthening measures that need to
be taken, we intend to undertake a complete static study of the building’s architecture.
For this study perfectly correct drawings and elevations were produced in 2004 thanks
to the work by Ivar Andersson. 

Labraunda poses, like other archaeological sites, both archaeological and her-
itage management problems. We hope to deal with them in the future as best we can. 
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Fig. 1
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DAS ZENTRALHEILIGTUM DES IUPITER
DOLICHENUS AUF DEM DÜLÜK BABA TEPES‹ 
BEI DOLICHE - FORSCHUNGEN DES JAHRES 2004

Hamza GÜLLÜCE*
Michael BLÖMER

Engelbert WINTER

Ausgangssituation
Die 2003 auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten archäologischen Arbeiten

hatten sich auf den Bereich östlich bzw. nordöstlich des ‚Antennenplateaus’ konzentri-
ert. Vor allem die in Schnitt 03.02 (vgl. Plan: 1) zutage getretenen massiven, aufeinan-
der zulaufenden Mauern aus römischer Zeit sowie zahlreiche bedeutsame Einzelfunde
erwiesen sich für die Frage nach der Lokalisierung des Zentralheiligtums des Iupiter
Dolichenus als besonders wertvoll. Insbesondere die Vielzahl der hier geborgenen
Schmucksteine, Stempel- und Rollsiegel, die sich in die spätneubabylonische und
achaimenidische Zeit datieren ließen, wies darauf hin, dass das Hauptheiligtum eines
der wichtigsten Götter im Imperium Romanum, des Iupiter Dolichenus, an einer Stelle
lag, wo sich bereits seit frühester Zeit eine wichtige Kultstätte für den im gesamten
nordsyrischen und südostanatolichen Raum verehrten Sturm- und Gewittergott Tehub-
Hadad befunden hat1.  

Aufgrund dieser Ergebnisse galt in der Kampagne 2004 ein Schwerpunkt der
Grabung der Fortführung der Arbeiten im Bereich des Schnittes 03.02. Desweiteren
sollte das bislang noch unerforschte Gebiet im Südosten des Gipfelbereichs unter-
sucht werden, um weitere Hinweise auf die Topographie und die Ausdehnung des
Temenosbezirks auf dem Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi zu gewinnen. 

Parallel zu den in diesem Jahr durchgeführten archäologischen Arbeiten wurde
damit begonnen, das im Zentrum des Gipfelbereichs liegende, zu Beginn der 90er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts rezent aufgeschüttete Plateau (Plan: 1) abzu-
tragen, um auch hier archäologische Untersuchungen zu ermöglichen. In dem

* H. GÜLLÜCE, Museum Gaziantep/TÜRK‹YE.
M. BLÖMER, M.A., Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen
Wilhelms–Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA. 
Prof. Dr. E. WINTER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen
Wilhelms–Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA. 
(e–mail: ewinter@uni–muenster.de).

1 Vgl. zu den bisher auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten Arbeiten F. Bulgan/A. Schütte-Maischatz,
Forschungen in Doliche 2001, in: XXIV. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›. 2. Cilt (27.05.-31.05. 2002, Ankara), Ankara 2003,
S. 197-208, H. Güllüce/A. Schütte-Maischatz/E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, in: XXV. Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s› 2. Cilt (26.05.-31.05. 2003, Ankara), Ankara 2004, 29-40; T. Prinz/E. Winter, „Aus dem All zu den Göttern“.
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt in der Kommagene (Süd–Ost–Türkei), in: Forschungsjournal der Universität
Münster 13 (2005), S. 30–37; H. Güllüce/M. Blömer/E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, in: XXVI. Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s› 2. Cilt (24.05.-28.05. 2004, Konya) [im Druck], M. Blömer/E. Winter, Die Heimat des Iupiter Dolichenus –
ein orientalischer Kult und seine Ursprünge, Antike Welt 4 (2005) [im Druck] und dies., Doliche und das Heiligtum des
Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001-2003), Istanbuler Mitteilungen Bd. 55 (2005) [im
Druck].
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Verfüllmaterial erwies sich neben dem Auftreten zahlreicher monumentaler
Basaltplatten und einiger großer Architekturfragmente vor allem der Fund eines
Kalksteinreliefs mit der Darstellung einer sitzenden weiblichen Gottheit als besonders
wertvoll, bei der es sich aufgrund der Ikonographie um Atargatis-Dea Syria handeln
dürfte (Abb. 1).

Archäologische Untersuchungen auf dem Dülük Baba Tepesi 20042

Schnitte 04.02, 04.05, 04.06, 04.07, 04.10
2003 konnten im Nordosten des Zentralplateaus substantielle Reste von

Bebauung aus römischer Zeit freigelegt, erste sichere Belege für den Kult des Iupiter
Dolichenus entdeckt sowie eine überraschend große Zahl von späteisenzeitlichen
Funden gemacht werden. Daraus ließen sich zwar erste Erkenntnisse in Hinblick auf
den Kult und seine Genese wie auch Hinweise auf den Charakter des Heiligtums
gewinnen, eine Vielzahl von Fragen, unter anderem die Deutung der massiven
baulichen Strukturen, blieb hingegen weitgehend offen. Die Befundsituation in Schnitt
03.02 in Verbindung mit der Topographie des Gipfelbereichs hatte eine Interpretation
als Nordostecke des Temenos des Iupiter Dolichenus nahe gelegt; die Mauern 03050
und 03051 wurden versuchsweise als Peribolosmauern angesprochen. Um präzisere
Aussagen über die Funktion der Mauern und die Bedeutung der eisenzeitlichen Funde
machen zu können, musste ein Schwerpunkt der Kampagne 2004 auf der Erweiterung
dieses 2003 ausgegrabenen Areals liegen. Hierzu sind die Schnitte 04.02, 04.05,
04.06, 04.07 und 04.10 angelegt worden (Abb. 2). Damit ist im Bereich des
nordöstlichen Gipfelplateaus eine zusammenhängende Fläche von insgesamt ca. 170
qm archäologisch untersucht worden.

Schnitt 04.02 (zur Lage der 2004 angelegten Schnitte s. Plan 1) erweitert 03.02
nach Norden. Seine Maße betragen 5 x 6 m. Durch den Schnitt läuft von N nach S eine
Mauer (04211) aus Kalksteinquadern von 1,00 x 0,50 x 0,50 m. Größe. Es sind bis zu
drei Lagen erhalten. Die unterste Lage ist auf dem nicht zugerichteten Fels gegründet
und stellt eine Ausgleichsschicht dar. Darüber sind die Quader abwechselnd als Läufer
und Binder verlegt. Die Breite der Mauer beträgt ca. 1,00 m., die rezente Höhe 1,50 m.
Im Süden läuft die Mauer 04211 gegen Mauer 03051, ohne allerdings einzubinden.
Damit treffen sich hier vier monumentale antike Mauern, deren Interpretation weiterhin
unsicher bleibt. Im übrigen Schnittbereich existiert bis auf den anstehenden Fels hinab
eine vielfältige Schichtenfolge, die durch zahlreiche Gruben gestört ist. Zumindest lässt
sich sagen, dass ein massives Schichtenpaket, das sich aus mehreren Lagen von ver-
wittertem Kalkstein und Kalksteinbruch ohne Bearbeitungsspuren zusammensetzt und
sich über weite Teile des Schnitts fassen ließ, einen frühkaiserzeitlichen Horizont ver-
siegelt. Das Spektrum der Keramik spricht für eine kaiserzeitliche Entstehung der
Schichten. Einen aussagekräftigen Fund stellt das Fragment eines gestempelten
Ziegels dar, der auf eine Werkstatt zu verweisen scheint, die eigens für die
Bereitstellung von Baumaterial für das Heiligtum arbeitete (Abb. 3)3.
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2 Die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche, ca. 10 km. nord-
westlich der türkischen Großstadt Gaziantep (Südost-Türkei) gelegen, durchgeführten Untersuchungen fanden statt
in der Zeit vom 02. September bis 14. Oktober 2004. Den beantragten Arbeiten wurde seitens der Generaldirektion
für Denkmäler und Museen in der Türkei mit Schreiben vom 26. August 2004 die Erlaubnis erteilt (Say›:
B.16.0.AMG.0.10.00.02.712.3 (27); Konu: Doliche/Dülük Antik Kenti Kaz›s›). Teilnehmende Wissenschaftler aus den
Bereichen Klassische Archäologie, Vorderasiatische Archäologie, Alte Geschichte, Architektur und Geographie
waren Herr Prof. Dr. Engelbert Winter; Herr Privatdozent Dr. Reinhard Senff; Frau Dr. Margherita Facella; Herr Dr.
Wolfgang Messerschmidt; Frau Ireen Kowalleck, M.A.; Frau Nihan Salgar, M.A.; Herr Michael Blömer, M.A.; Frau
Dipl.-Ing. Christiane Brasse; Herr Dipl.-Geogr. Karl-Peter Krüger sowie die Studentinnen und Studenten Asuman
Lätzer, Jan Markus, Daniel Simon und Matthias Stanke. Die Vermessungsarbeiten wurden von dem öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur Herrn Dipl.-Ing. Ralf Wirtz sowie Herrn Mirco Balk durchgeführt. Die Arbeiten auf dem
Dülük Baba Tepesi standen unter der Leitung des Direktors des zuständigen Museum Gaziantep, Hamza Güllüce.
Begleitender Kommissar vom Museum Gaziantep war Ahmet Beyazlar.

3 Die Ergänzung IERATIK`[H] ist gesichert durch den Fund eines identisch gestempelten Ziegels in 04.08.



Im Südwestzwickel des Schnittes wurde auf der antiken Oberfläche vor der
Mauer 03050 der zerschlagene Boden einer flachen ESA-Schale geborgen, der auf
der Unterseite ein Grafitto besitzt (Abb. 4). Zu lesen sind zwei Namen: 

HROFILOS
ARKALBAS

Die Sitte, Namen auf die Unterseite des Bodens zu ritzen, hat zahlreiche
Parallelen. Die Namen werden in der Regel mit den Herstellern in Verbindung
gebracht, da mit der Verbreitung des Töpferstempels die Namensgrafitti verschwinden.
Während es sich bei Herophilos um einen griechischen Namen handelt, ist Arkalbas
ein einheimisch semitischer Name. Offensichtlich stammt die Schale aus einer lokalen
nordsyrischen Produktionsstätte.

Unmittelbar über dem Fels liegen in der Westhälfte des Schnitts Ausläufer der
im Vorjahr in Schnitt 03.02 angetroffenen Ascheschicht, in der reiche späteisen-
zeitliche Funde gemacht wurden. War die Schicht dort bis zu 50 cm. stark, sind es in
Schnitt 04.02 lediglich bis zu 10 cm., wobei sie nach Osten ausdünnt und nach max.
zwei Metern völlig verschwindet. Trotzdem konnten auch hier noch 35 Schmucksteine,
5 Stempel- und 2 Rollsiegel der späten Eisenzeit geborgen werden.

Schnitt 04.07 erweitert den Schnitt 03.02 auf einer Fläche von ca. 30 qm nach
Osten und Süden. Hier konnte die Ostseite der bereits im Vorjahr entdeckten Mauer
03051 aus Kalksteinquadern von 1,00 x 0,60 x 0,50 m. Größe freigelegt werden. Die
unterste Lage besteht lediglich aus Bindern, die zweite und die nur partiell erhaltene
dritte aus Läufern. Die Mauer sitzt unmittelbar auf dem Fels auf. Dieser ist abgearbeit-
et, Schrotgräben zeigen an, dass hier Steine gebrochen wurden. Die Schrotgräben
liegen parallel zum Mauerverlauf, wodurch ein Steg entstanden ist, auf dem die Mauer
aufliegt, während die von den Mauern eingeschlossene Fläche ca. 0,10 m. tiefer liegt.
Dies zeigt an, dass die Abbrucharbeiten unmittelbar mit der Errichtung der Mauer in
Verbindung stehen. Nach 6 m. zweigt eine Quermauer (04702) nach Osten ab. Sie ist
bis zu drei Lagen hoch erhalten und bindet in 03051 ein. Sie endet nach 1,50 m. vor
dem Ostprofil. Der weitere Verlauf von 03051 südlich von 04702 lässt sich auf einer
Länge von 2,50 m. verfolgen, bis er durch spätere Umbauten vollständig überlagert
wird.

In Schnitt 04.07 lassen sich umfangreiche Baumaßnahmen aus spät- bis
nachantiker Zeit fassen. Nach Süden ist 04702 massiv verstärkt worden. Man hat zu
diesem Zweck eine weitere Mauer von ca. 1,00 m. Breite, die zum großen Teil aus
Spolien, unter anderem einem Geisonblock, aufgeführt ist, angesetzt (04715). Diese
Verstärkung ist wie 04702 bislang nur auf einer Länge von 1,50 m. zu fassen. An die
Quermauer 04702 ist nach Norden parallel zu 03051 eine schmale Bruchsteinmauer
angesetzt (04712), deren Funktion noch unklar ist. Sie liegt auf einer auf dem
Felsboden aufliegenden Schicht aus Abfall, der bei Steinabbauarbeiten und der
Steinbearbeitung anfiel. Zur Mauer 04712 gehörig liegt im Profil ein gewaltiges
Gebälkfragment mit Akanthusfries aus der frühen Kaiserzeit (Abb. 5). Die Frieshöhe
beträgt 0,70 m., die Tiefe 1,10 m., die Breite lässt sich noch nicht ermitteln. Aufgrund
seiner Qualität und Dimension ist das Gebälkfragment im Zusammenhang mit dem
Tempel des Iupiter Dolichenus zu sehen. Oberhalb der Mauer 04712 lassen sich zwei
Füllschichten fassen, die große Mengen von profilierten Werkstücken aus Kalkstein
enthielten, daneben auch eine Weihinschrift für Iupiter Dolichenus.

Den gesamten südlichen Bereich des Schnittes nehmen Teile eines Gebäudes
aus in Lehm versetzten Spolien/Bruchsteinmauern ein (Abb. 6). Zu fassen sind zwei
Räume, beide noch nicht vollständig freigelegt. Nach Norden wird der Bau von Mauer
04704 begrenzt. Sie erstreckt sich auf einer Länge von ca. 6 m. durch Schnitt 04.07
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und läuft ins Ostprofil. Im Westprofil biegt Mauer 04707 nach Süden ab. In diese
Mauer, deren Innenseite innerhalb des Schnitts auf einer Länge von ca. 1,50 m. zu
fassen ist, deren Breite aufgrund der Lage im Profil noch nicht zu ermitteln ist, findet
sich ein Kapitell korinthischer Ordnung verbaut. Der von den Mauern 04707 und 04707
eingeschlossene Innenbereich ist durch die Mauer 04705 in zwei Räume unterteilt. Im
Gegensatz zu den sehr flüchtig ausgeführten Bruchsteinmauern weisen beide Räume
einen qualitätvollen Fußboden aus gleichformatigen Kalksteinplatten auf (Abb. 7).

Um den weiteren Verlauf der Mauer 03050 nach Westen zu klären und
Aufschlüsse über die Natur der 2003 im Westen von Schnitt 03.02 über dem Fels
liegenden Ascheschicht, die reiche späteisenzeitliche Siegel- und Schmucksteinfunde
enthielt, zu gewinnen, sind die Schnitte 04.05, 04.06 und 04.10 angelegt worden.
Unterhalb verschiedener heterogener Füllschichten lässt sich in 04.06 die Fortsetzung
der Mauer 03050 fassen (Abb. 8). Sie ist zunächst auf einer Länge von 2,5 m. von gle-
ich bleibender Machart aus großformatigen Kalksteinquader errichtet und sitzt fast
unmittelbar auf dem Fels auf. Da das Gelände nach Westen leicht ansteigt, sind im
Osten zwei, nach Westen lediglich noch eine Lage erhalten. Die untere bildet eine
Ausgleichsschicht, das Format der Blöcke variiert hier. Nach insgesamt ca. 11 m.
jedoch ändern sich in Schnitt 04.06 kurz vor dem Westprofil Erscheinungsbild und
Orientierung der Mauer. Sie biegt in leichtem Bogen nach Norden um, die Quader sind
nur grob zugerichtet und von variierender Größe, zudem gleichzeitig verlegt. Neben
der Mauer 03050 lassen sich weitere Mauern aus Bruchsteinen und Spolien fassen,
die aus jüngerer Zeit stammen.

Unterhalb nachantiker Füllschichten beginnt auf Höhe der rezenten Mauerkrone
von Mauer 03050 eine Schicht aus sehr feiner grauer Asche, die gegen Mauer 03050
zieht und an manchen Stellen bis zu 0,40-0,50 m. stark ist. Sie ist sehr homogen und
kompakt. Die Schicht ist durchsetzt mit Tierknochen in großer Zahl, die meisten davon
in nicht kalziniertem Zustand. Diese charakteristische Schicht war bereits im Vorjahr in
Schnitt 03.02 ergraben worden, wobei eine große Zahl von Schmuckperlen und
Siegeln der späten Eisenzeit geborgen wurden. Auch im Schnitt 04.06 kamen in dieser
Schicht annähernd 300 Schmuckperlen, der Kopf einer Bronzestatuette des Osiris
(Abb. 9), zwei Miniaturgrotesken (Abb. 10) aus Glasfluß, mehrere Fibeln, zahlreiche
Stempelsiegel und neun Rollsiegel zutage. Die meisten Stempelsiegel und die
Miniaturgrotesken sind syrisch-phönikischer Herkunft und lassen sich in das 6. und 5.
Jh. v. Chr. datieren. Die Rollsiegel sind in der Mehrzahl spätneubabylonischer, achä-
menidischer oder syrischer Provenienz und gehören dem gleichen Zeitraum an. Aus
derselben Zeit stammt importierte Feinkeramik. Darunter befinden sich neben
Importen polychromer Keramik aus dem phönizischen Raum Fragmente schwarzfig-
uriger griechischer Keramik, bei denen es sich z. T. um attische Ware handelt.

Um die Frage nach dem weiteren Verlauf der Mauer 03050 endgültig zu klären,
wurden mit Schnitt 04.10 die bis dahin ausgegrabenen Bereiche - Schnitt 04.05 und
04.06 - verbunden. Den Schnitt durchzieht die Fortsetzung der Mauer 03050. Sie liegt
0,55 m. unter der Oberfläche. Ihre Länge beträgt im Schnitt 04.10 ca. 4,75 m. bei einer
max. Breite von 1,25 m. Die Qualität des Mauerwerks ist sehr bescheiden, die Quader
von unterschiedlicher Größe und teilweise kaum noch bearbeitet. In ihrem Verlauf in
Schnitt 10 setzt sich die bereits in Schnitt 6 beginnende Richtungsänderung der Mauer
fort. Sie läuft in einem sanften Bogen nach Nordwesten und berührt so nicht mehr den
sich anschließenden Schnitt 04.05 (Abb. 11). Somit ist Mauer 03050 in den Schnitten
03.02, 04.06 und 04.10 auf einer Länge von annähernd 20 m. zu fassen. Dabei zeigt
die in Schnitt 04.06 zu beobachtende deutliche Änderung der Qualität und Ausrichtung
der Mauer, dass diese nicht einphasig errichtet ist. Auch in Schnitt 04.10 konnte wieder
die charakteristische, hellgraue Ascheschicht festgestellt werden. Unmittelbar ober-
halb dieser Schicht, doch wohl aus dieser stammend, wurde ein spätneuassyrisches
Rollsiegel des 7. Jh. v. Chr. von ausgezeichneter Qualität geborgen (Abb. 12). Aus der
Schicht selbst kamen wieder zahlreiche Schmuckperlen und einige Stempelsiegel
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zutage. Nach Westen ist die Stratigraphie jedoch zunehmend gestört, so dass weite
Teile des Schnittes keine relevante Stratigraphie mehr liefern konnten.

In Schnitt 04.05 hatte sich gezeigt, dass sogar der gesamte Schnittbereich mas-
siv gestört ist. Anstelle einer archäologisch relevanten Stratigraphie wurde eine
rezente Verfüllung aus schweren, z. T. bearbeiteten Steinblöcken angetroffen, in einer
Tiefe von ca. 0,65 m. als einziger relevanter Befund die rezente Mauerkrone einer
eigenständigen Struktur (04504). Diese besteht aus einem rechteckigen, beinahe qua-
dratischen Quaderbau, der annähernd genordet ist (Abb. 13). Seine Ausmaße betra-
gen 2,30 m. E-W und 2,35 m. N-S. An der Nord- und Ostseite sind nur noch zwei
Lagen, an der West- und Südseite nur eine Quaderlage erhalten, die auf dem anste-
henden Fels aufliegen. Der Innenraum ist weitere 0,60 m. in den Fels eingetieft. Auf
der Innenseite der NW-Wand liegen versetzt zueinander zwei Löcher, die als
Steiglöcher interpretiert werden können. Ansonsten sind die Innenseiten geglättet. Auf
dem ebenen Grund hat man eine kreisförmige Mulde mit einem Durchmesser von 0,93
m. und einer Tiefe von 0,50 m. angelegt. Was die Funktion dieses Bauwerkes betrifft,
konnte bislang keine zufrieden stellende Lösung gefunden werden.

Schnitte 04.03 und 04.04
An der Oberfläche in der Nordwestecke der Sondage zeigten mehrere große

Basaltplatten, die bei der Errichtung der Sendemasten aus ihrem ursprünglichen
Verband herausgerissen worden waren, die Existenz eines Plattenpflasters aus
diesem Material an. Ca. 0,10 - 0,20 m. unter der Geländeoberfläche konnten am
Nordrand der Sondage bereits die ersten Basaltplatten in situ freigelegt werden.
Letztlich kam in 04.03 das Pflaster auf der gesamten 5 x 5 m. großen Fläche zum
Vorschein. Die polygonalen Platten müssen an Ort und Stelle zugerichtet und
paßgenau verlegt worden sein, Zwischenräume warn mit kleinformatigen
Basaltstücken ausgefüllt. Das Pflaster weist eine deutliche Neigung sowohl in östlich-
er als auch in südlicher Richtung auf.

Als Erweiterung von Schnitt 04.03 wurde eine gleich große Fläche (5 x 5 m.)
direkt anschließend im Süden geöffnet (Schnitt 04.04). Es zeigte sich, daß das
Basaltpflaster auch hier z.T. noch intakt ist. Im nordwestlichen Viertel reichen die
Platten bis zur Mitte der Sondage, während im Nordosten nur noch eine einzige Platte
erhalten ist (Abb. 14).

Da sich das Pflaster nur bis zur Mitte des Schnittes ausdehnte, war es möglich,
in der Südhälfte auf einer Fläche von 2,50 x 5 m. bis zum anstehenden Fels zu graben.
Hier waren die antiken Schichten von späteren Störungen unversehrt geblieben4. Im
Wesentlichen ließen sich drei an Farbe und Zusammensetzung deutlich voneinander
verschiedene, übereinanderliegende Schichten unterscheiden (von oben nach unten):

1. Eine harte, weiße Kalkschicht mit sandigen Bestandteilen.
2. Eine dunkelgraue, fast schwarze Schicht aus feiner Asche mit vielen

Knochen, wenigen Scherben und wenig Erde.
3. Eine Schicht aus dunkelbrauner, harter Erde mit kleinen Kalksteinen und

viel Keramik.
Nach der Keramik zu urteilen handelt es sich bei den beiden untersten, sukzes-

sive über dem anstehenden Fels entstandenen Schichten um Heiligtumsabfall des 7.
und 6. Jhs. v. Chr. an der Peripherie des Kultortes. Die Ascheschichten müssen als
Abfall interpretiert werden, der direkt von umfangreichen Brandopfern hier deponiert
worden ist (die großen Knochen sprechen für Stiere oder Rinder als Opfertiere).
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Da sich auf dem gesamten Gipfelplateau verstreut eine Vielzahl der monumen-
talen Basaltplatten befindet, die in den Schnitten 04.03 und 04.04 noch in situ befind-
lich aufgedeckt werden konnten, ist wohl davon ausgehen, dass der gesamte
Temenosbezirk gepflastert war. Bereits 2002 konnte in einer sich östlich des
Gipfelplateaus angelegten Sondage im geophysikalischen Meßfeld E (Plan 1) der sich
in noch situ befindliche Teil einer identischen Pflasterung aufgedeckt werden.

Schnitt 04.08
Die oberste Erdschicht auf dem Rest der Plateauoberfläche und dem nach

Süden abfallenden Hang bedeckte eine Geröllschicht, bei der es sich vermutlich noch
um neuzeitlichen Terrassierungsschutt handelte. Um die antiken Schichten in dieser
Hangsondage möglichst sicher von nachtantiken Störungen bzw. späterem
Hangschutt zu trennen, wurde bei jedem Arbeitsgang vor dem Anlegen einer plateau-
seitigen, horinzontalen Grabungsfläche der hangseitige Steinschutt abgeräumt; in den
tieferen Flächen ergab sich dann die Trennlinie zu den ungestörten Schichten mit
zunehmender Deutlichkeit5. 

Unter einer Geröllschicht zeigte eine bis zur Hangkante verlaufende sandige
Kalkschicht genau wie in Schnitt 04.04 an, daß die darunter liegenden Schichten von
späteren Eingriffen ungestört waren. Die sandige Kalkschicht ist der obere Teil oder
die Abdeckung einer Kalkschicht mit wesentlich mehr kleinen Steinen, die sehr viele
Fragmente zerschlagener Kalksteinarchitektur enthielt, darunter Gebälkstücke mit
einer Weihinschrift. Dieser Schutt setzte sich in der nächsten Fläche in einem Befund
mit größeren Kalksteinbrocken fort. Eine Münze des Macrinus gibt einen terminus post
quem. Fragmente von Quadern, Säulen, ionischen und korinthischen Kapitellen und
Architravbruchstücke lassen vermuten, daß es sich hier einst um einen kleinen Tempel
aus Kalkstein handelte. Da fast alle Oberflächen noch Zahneisenspuren aufweisen,
war das Gebäude bei seiner Zerstörung entweder nicht fertiggestellt oder stuckiert
gewesen – Reste eines Überzuges haben sich jedoch nirgends gefunden.

Die Schuttschicht war hangabwärts über und neben ein massives Fundament
aus 4 großen Kalksteinblöcken geschüttet worden, das genau die NO – Ecke der
Sondage einnimmt. Die sorgfältige Versetzung mit engen Fugen beweist, daß es sich
hier um den originalen Zustand handelt. Daß der Raum zwischen den Blöcken und
dem Nordprofil einige cm breit ist, zeigt, daß das Fundament unmittelbar vor dem Profil
endet. Es läuft dagegen weiter in das O-Profil hinein, so daß sich seine endgültige
Ausdehnung erst bei Ausweitung der Grabung in diese Richtung wird feststellen
lassen. Es könnte sich um das Fundament einer Statuenbasis handeln. Nicht
auszuschließen ist aber auch die Deutung dieses Befundes als Teil einer Mauer.
Quadermauern, die nach dem sehr charakteristischen hier gezeigten Muster mit
Bindern gegen Läufer aufgeführt sind, finden in der Architektur Syriens und Phöniziens
der späten Eisenzeit und des Hellenismus exakte Entsprechungen.

Die Grabung mußte aus Zeitgründen vor Erreichen des anstehenden Felsens
eingestellt werden. Als letztes wurde eine Schicht aus dunkelbrauner Erde mit wenig
Kalksteinstücken und vielen Knochen abgetragen, offenbar wieder an den Rand des
Kultplatzes geschütter Heiligtumsschutt.

Resümee und Perspektiven
Bereits seit langem hat man in der Literatur vermutet, dass sich auf der weit

sichtbaren Bergkuppe des Dülük Baba Tepesi das Zentralheiligtum des Iupiter
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Dolichenus befand. Ein Nachweis für diese These existierte bislang nicht. Dieser kon-
nte nun aufgrund der in den Jahren 2003-2004 erzielten neuen archäologischen
Befunde und Funde erbracht werden. Es scheint nunmehr zukünftig möglich, weiter-
führende Erkenntnisse zu gewinnen über das bislang unbekannte Hauptheiligtum
eines der wichtigsten orientalischen Gottheiten im Imperium Romanum. Die weitere
Erforschung gerade des Dolichenum in der Heimatstadt des Gottes dürfte für Fragen
der Architektur und Ausstattung entsprechender Heiligtümer in hohem Maße auf-
schlussreich sein.

Zudem konnte auch 2004 durch den Fund von insgesamt 370 Schmucksteinen,
62 Stempelsiegeln sowie 16 Rollsiegeln erneut eine große Menge dieser für die
Frühzeit des Heiligtums offenbar bedeutsamen Fundgruppe in einem geschlossenen
Grabungskontext geborgen werden. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass durch weitere
Grabungen Hinweise auf die Geschichte des Ortes und der Region in der späten
Eisenzeit gewonnen werden können. Für diese Epoche nach dem Ende der neuhethi-
tischen Stadtstaaten fehlen Zeugnisse aus dokumentierten Grabungskontexten fast
völlig.

Zwar haben die  Arbeiten der Jahres 2004 in Hinblick auf die historische
Entwicklung des Dülük Baba Tepesi als Kultplatz weitere neue Erkenntnisse zutage
gebracht und dessen überregionale Bedeutung durch die Zeiten hindurch untermauert.
Ungeklärt bleibt aber auch nach Abschluß der Kampagne 2004 die genaue Lage des
Tempels selbst. Sowohl aufgrund der topographischen Verhältnisse wie des bisheri-
gen archäologischen Befundes spricht nach wie vor alles dafür, diesen in der Mitte des
Zentralplateaus  zu suchen. Auch wenn nach dem bisherigen Erkenntnisstand nicht
davon auszugehen ist, aufgehendes Mauerwerk vorzufinden, ist es ein realistisches
Ziel, sowohl auf das Fundament des Tempels zu stoßen als auch eine ausreichende
Zahl von Baugliedern zu finden, die es ermöglichen, Aussagen über die aufgehende
Architektur zu treffen. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse scheint es deshalb möglich,
in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen weiterführende Erkenntnisse zu gewin-
nen über das bislang unbekannte Hauptheiligtum eines der wichtigsten orientalischen
Gottheiten im Imperium Romanum. Angesichts des Faktums, dass bislang nur wenige
Dolichenus-Heiligtümer ´ergraben´ und zufrieden stellend dokumentiert sind – eine
einheitliche oder kanonische Bauweise wie sie beispielsweise für Mithräen zu pos-
tulieren ist, fehlt bislang völlig – dürfte die weitere Erforschung gerade des Dolichenum
in der Heimatstadt des Gottes für Fragen der Architektur und Ausstattung entsprechen-
der Heiligtümer in hohem Maße aufschlussreich sein.
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Plan 1: Topographischer Plan des Dülük Baba Tepesi mit Lage der Schnitte 2002-2004

Abb. 1: Basisfragment mit Relief einer 
weiblichen Gottheit (Dea Syria?)
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Abb. 2: Gesamtaufnahme der 
Schnitte 03.02, 04.02 und 
04.07

Abb. 3: Ziegelstempel aus Schnitt 
04.02

Abb. 4: Schalenboden mit Grafitti
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Abb. 5: Frühkaiserzeitliches Gebälkfragment 
im Ostprofil von Schnitt 04.07

Abb.7: Spätantikes Gebäude in 04.07 
mit Kalksteinplatten als 
Bodenbelag

Abb. 6: Schnitt 03.02 und 04.07 mit 
spät-/nachantiker Bebauung

Abb. 8: Mauer 03050 in Schnitt 04.06
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Abb. 9: Osiriskopf aus Bronze Abb. 10: Miniaturgroteske aus Glasfluss

Abb. 11: Verlauf der Mauer 03050 in Schnitt 
04.10

Abb. 12:Rollsiegel, neuassyrisch
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Abb. 13: In den anstehenden Fels eingetiefte 
Struktur in Schnitt 04.05

Abb. 14: Schnitt 04.03 und 04.04: Pflasterung aus 
Basaltplatten



EIGHTH PRELIMINARY REPORT ON EXCAVATIONS
AT Z‹YARET TEPE (D‹YARBAKIR PROVINCE), 

2004 SEASON

Timothy MATNEY* 
Lynn RAINVILLE

The eighth season of archaeological fieldwork at Ziyaret Tepe in the Diyarbak›r
province of southeastern Turkey [Fig. 1] was conducted between July and September
of 2004. As in previous seasons, we worked in close cooperation with the director of
the Diyarbak›r Museum, Necdet ‹nal, and his staff. We were also greatly assisted by
our government representative, Nurhan Turan of the Ministry of Culture and Tourism’s
General Directorate in Ankara. This season was supported by a number of universities
and foundations . 

During the 2004 season, Timothy Matney served as the overall project director,
Lynn Rainville was the assistant director, and our senior field directors included
Kemalettin Köro¤lu (Marmara University), John MacGinnis (McDonald Institute,
Cambridge University), and Michael Roaf (University of Munich). Helen McDonald
(Cambridge University) served as our ceramicist. We would like to acknowledge the
hard work and dedication of our exceptionally able field staff whose cooperative efforts
make our project possible.

Ziyaret Tepe is a 32-hectare site on the southern bank of the Tigris River com-
prising a multi-period high mound and a surrounding lower town [Fig. 2]. The high
mound has a long period of occupation ranging from the beginning of the Early Bronze
Age to the end of the Assyrian Empire. The lower town was occupied in the Middle and
Late Assyrian periods when the city achieved urban status. In 2004, we conducted
excavations in five areas of the site: Operations E, G, K, L, and M. In each of these
Operations, Dr. Lynn Rainville collected micro-archaeological samples to better recov-
er artifacts from everyday life in the ancient city.

Bu rapor, Diyarbak›r yöresinde yer alan Ziyaret Tepe’de 2004 y›l› sezonunda
yürütülen bilimsel araflt›rmalar›n sonuçlar›n› özetler.  Bu sezon önemli bir Asur flehir
merkezi olan Ziyaret Tepe’de yapt›¤›m›z sekizinci arkeolojik araflt›rma ve kaz›
sezonudur.  2004 y›l›nda afla¤›da görülen projeleri gerceklefltirdik:  (1) Yüksek tepede

* Timothy MATNEY, Department  of  Classical  Studies, Anthropology and Archaeology, University of Akron, OH
44325-1910 USA/ABD.
Dr.Lynn RAINVILLE, Departmert  of  Anthropology and Archaeology, Sweet Briar College,  Sweet Briar, VA 24595
USA/ABD.

1 Academic sponsorship came from the University of Akron (USA), Sweet Briar College (USA), University of Munich
(Germany), and Cambridge University (UK). Our financial sponsors included the National Endowment for the
Humanities, the Deutsche Forschungsgemeinschaft, the British School of Archaeology in Iraq, the British Institute of 
Archaeology in Ankara, the University of Cambridge McDonald Institute for Archaeological Research, the British
Academy, the University of Akron and Sweet Briar College.
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Erken Tunç Ça¤›ndan Geç Asur Ça¤›na kadar olan dönemi aç›¤a ç›karmak için
Operasyon E kaz›ld›; (2) Operasyon G’de Geç Asur Dönemine ait önemli bir bina
kaz›ld›; (3) operasyon K’de flehir duvar› kaz›ld›; (4) Operasyon L’de ise yüksek tepede
bulunan Ortaça¤ kal›nt›lar› kaz›ld›; (5) Geç Asur Dönemine ait olan büyük girifl
kap›s›n›n jeofiziksel araflt›rmas› gerçeklefltirildi; (6) son olarak flehir duvar›n›n ve
Ziyaret Tepe’nin kuzeyinde bulunan Dicle nehir kanallar›n›n yeralt› radar araflt›rmas›
yap›ld›.

Operation E
Operation E, the step trench towards the northern end of the eastern slope of

the high mound [Fig. 3a], is directed by Prof. Roaf and its excavation is part of the
research project entitled the Northern Frontiers of Mesopotamia, funded by the
Deutsche Forschungsgemeinschaft. The occupation layers date from the Islamic to the
Middle Assyrian periods, including a large Early Iron Age pit, and continue to the third
millennium (14m. deep). In 2004 we exposed more of a Middle Bronze Age building
destroyed by a violent fire (the “Brightly Burned Building” or “BBB”) and explored lay-
ers dating to the third millennium sequence.

The initial excavation of the BBB had exposed parts of two rooms in Area 9C. In
2004, under the supervision of Dr. Diana Stein and Mr. Peter Bartl, we extended the
area of excavation. The levels above the Brightly Burned Building are dated by the pot-
tery, which is typical of the Mittani period throughout northern Mesopotamia. Since the
pottery found in the BBB shows virtually no connections with this standard Mittani
assemblage (Matney et al. 2003: 183-186, 207-209, Figs. 5-8), it seems likely that
there was a gap in occupation at this point of the site. Nevertheless the upper parts of
the hard fired walls of the BBB were still standing above ground when the site was re-
occupied. A carbon sample from the collapse of the building (E-071) has yielded a
radiocarbon age of 3,309 ± 40 with a calibrated range of 1688 to 1500 cal BCE (2
sigma). 

The excavated part of the Brightly Burned Building consisted of two rooms, part
of an enclosed courtyard, and exterior surfaces to the north and east [Fig. 3b]. The floor
of the southern room was covered with layers of differently colored ash that may derive
from the burning of straw. The amount of material that had burnt was considerable (50
cm. high) suggesting that the room was used for storing straw. Numerous burnt mice
bones were recovered from micro-archaeological samples, indicating contemporane-
ous rodents.

The two rooms were filled with burnt debris. The ceiling collapse in the northern
room included straw and pebble-tempered clay in which the impressions of the beams
were preserved; above this were fragments of a large unbaked clay container that was
partly fired in the conflagration. The straw tempered clay ceiling and upper floor of the
southern room was also fired and had collapsed as a unit. The lower side showed the
impressions of reeds that had been resting on the beams that supported the floor.
Numerous pottery vessels lay on the floor (see Matney et al. 2003: Figs. 5-8) and a
mudbrick bin lay in the corner. South of the southern room was an open area, enclosed
on three sides by mudbrick walls. The lower floor rooms were used for storage, while
the upper rooms were used as living rooms.

Ms. Çi¤dem Maner and Mr. Josef Heigermoser investigated the third millennium
BCE levels. Below the BBB were a series of pebble floors and surfaces associated with
a mudbrick wall. The most characteristic potsherds found in these layers are hemi-
spherical Dark Rimmed Orange Bowls, which are most common in the Upper Tigris
region but are also found at several sites in northeast Syria. In the middle section of
the lower part of the step trench (Areas 0B and 0C) the excavation of several pits yield-
ed a valuable collection of Early Bronze Age (“EBA”) ceramics. In Area 1A the earlier
occupation levels were cut by the foundation for a thick mudbrick wall (over 5 m. wide).
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This wall was probably an encircling wall for the citadel. The bulk of the pottery found
in the wall dates to the early part of the Early Bronze Age. Cut by this wall is an ashy
floor with smashed pots and three firedogs (andirons). The EBA pottery includes
pedestal bowls and sherds with pattern-burnish and many other types of surface dec-
oration. The lowest steps of Operation E consist of wash derived from higher up the
slope. From these layers comes the only fragment of a bevelled rim bowl found at
Ziyaret Tepe. It is likely that there was no substantial settlement at Ziyaret Tepe in the
Late Uruk period and that its origins date back to the beginning of the EBA.

Pottery from the Early Iron Age Pit
Pit E-032 was excavated in the 2000 and 2001 seasons and the ceramics were

analyzed by Ms. Helen McDonald (Matney et al. 2002: 66-67, Figs. 22-23). The pit was
probably a grain storage pit originally and was only later filled with sherds and other
debris. It is stratified between the Middle and Late Assyrian periods and contained
diagnostic pottery from predominantly handmade vessels of the Early Iron Age (169
sherds) and residual sherds from second millennium wheelmade vessels including
Middle Assyrian and Mittani (130 sherds). The grooved and associated Early Iron Age
pottery seems to fall into six fabric groups (see Matney, et al. 2005). Here we illustrate
sherds from the first group [Fig. 4].

The grooved and related handmade pottery from Pit E-032 date to the period
between the loss of control of this area by the Middle Assyrian empire and some time
before the reassertion of Assyrian power by Assurnasirpal II in 882 BCE. The tablets
from nearby Giricano indicate that Assyrian control was still apparent around 1063-
1056 BCE when the tablets were written, but may have been lost soon after (indicated
by the failure to recover current legal documents) (Roaf and Schachner in press). The
arrival of this distinctive grooved pottery may not have been immediate and it is possi-
ble that its use may have continued for some years after the reassertion of Assyrian
control in this area. 

Operation G
In 2004 we continued excavations in Operation G under the direction of Dr. John

MacGinnis. In previous seasons we uncovered the remains of substantial architecture
with a classic Late Assyrian pavement of black and white cobbles arranged in checker-
board fashion (Courtyard 2). The architecture probably corresponded to three separate
buildings. In 2004 we opened up a total of 500m2 with the assistance of Ms. Céline
Beauchamp, Ms. Mary Shepperson, Dr. David Dorren, and Mr. Carl Hayward as site
supervisors. 

Building 1 (formerly the “Eastern Building”, comprising Rooms 1-4, 7-8, 13-14,
17-19) has been almost entirely excavated, the exception being a part of the highly
eroded, southeastern corner [Fig. 5]. In 2004 we excavated the floors in Rooms 4 and
19. The floors, made of thick red plaster that was re-laid at least three times, contained
a number of bronze fragments and a clay seal impression. We also excavated a por-
tion of the north side of the building and uncovered two more pithoi built into the struc-
ture of the building.

Building 2 (formerly the “Western Building”, comprising Rooms 9-12) contained
27 cuneiform tablets and tablet fragments and a central courtyard (Room 11) decorat-
ed with a checkerboard pavement (measuring 11m. across and predominantly com-
posed of squares divided by St. Andrew's crosses with alternating triangles of black
and white stones). When we cleared the courtyard we noted a number of irregularities:
(1) the “squares” varied widely in size and alternated between rectangles and triangles;
(2) four baked bricks were set into the pavement forming the corners of a rectangle
measuring 1.9 x 1.1m. This feature may be supports for a table, bed, or even a throne
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base [Fig. 6]; (3) the pavement has been cut into and the area re-laid with much larg-
er and rougher blocks, suggesting the presence of graves; (4) a pit was cut into the
pavement, 30 cm. wide and 40 cm. deep, and lined with bitumen, possibly a fixture for
a water jug; (5) a shallow gutter lay across the pavement ending in a drain, capped by
a baked brick with a 10 cm. hole in the center. A large part of a clay tub was found
overlying this drain. Future excavations will hopefully confirm whether this was a bath-
tub coffin, an actual bathtub, or yet a different feature. 

Building 3 (comprising Rooms 15-16, 20-24) includes a suite of well-preserved
rooms grouped around Courtyard 20 [see Fig. 5]. Architecturally, the building compris-
es two phases. This is seen in two layers of plaster on the interior walls (originally
white, later covered with grey mud) and in two types of floors (originally baked bricks,
presumably for a water installation of some kind, and then overlaid with the same
sequence of grey mud plaster followed by white lime). In the case of the floor, the lime
plaster was then selectively overcoated with black paint to create a pattern of concen-
tric rectangles. In the underlying baked brick pavement one of the bricks had a hole
approximately 12 cm. wide, stopped with a stone ball. This unusual feature was a drain
blocked up before the room was converted to its new use. We removed part of the
pavement and revealed a well preserved drainage system ending in a sump approxi-
mately 2 m. deep and almost entirely filled with stones.

Excavation in the trench to the southwest exposed a complex of rooms all of
which showed signs of multiple phasing with doorways blocked, floors relaid, and walls
repaired. In Room 16, a cobbled area was uncovered that contained an uninscribed,
baked clay hand of Ishtar in amongst the other stones. Courtyard 20 contained a more
formal, checkerboard pavement with evenly laid rectangles, varying from 55 to 58 cm2.
An unusual feature is the remains of a staircase, built out of mudbrick, with baked brick
treads preserved to a height of three steps on the northern side of the courtyard.

In 2004 we placed two soundings in Operation G: (1) Sounding G-S4, on the
eastern side of Building 1 and (2) Sounding G-S5, excavated through the floor of the
southern tablet room (Room 10) of Building 2. In G-S4 we found that the floor of the
building was laid on a substantial packing of clay some 25 cm. thick. This, in turn, was
above a cobbled surface (possibly a street), which was itself above a layer of mudbrick
collapse and a band of redeposited natural clay, all together approximately 1 m. thick.
Finally, at the bottom of the sounding we found a white plastered surface. Sounding G-
S5 came straight down onto a lower floor constructed upon a layer of mudbrick col-
lapse/infill with a large pithos (1.4 m. tall) set into it. Below this was evidence of two
previous architectural phases with associated Late Assyrian pottery. While the two
soundings convincingly demonstrate an earlier period of occupation in this area, there
was very little in the way of datable material.

Overview of the Tablet Archive
In 2002 and 2003, we discovered 27 unbaked cuneiform tablets in Building 2.

The tablets will be published by Prof. Simo Parpola in an upcoming edition of the State
Archives of Assyria Bulletin and our comments here reflect his continued study of the
archive. The tablets found were mostly short, ephemeral administrative documents,
which, under normal circumstance, would have been routinely destroyed at the end of
an accounting period. They probably escaped this fate only because the building con-
cerned was partially burnt and abandoned before the accounts could be settled. Two
of the tablets (ZTT 1 and 4) were dated by year-eponyms, to 613 (± one year) and 611
BCE.

The tablets were stored in two, interconnecting rooms (Rooms 9 and 10), situ-
ated alongside a courtyard. The rooms functioned as a granary or storeroom, as evi-
denced by three pithoi in Room 10, each capable of holding up to 10,000 liters of grain,
and by the contents of the tablets, most of which dealt with the receipt, storage, and
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issue of grain. A detailed consideration of the individuals mentioned in the texts, their
titles and the contents of the tablets has led Parpola to suggest that the building com-
plex was either a temple of Ishtar of Nineveh or, at least an important part of it, per-
haps its treasury. One important tablet is a long and well-preserved letter (ZTT 22) from
a certain Mannu-ki-Libbali, whose title is, most likely “treasurer” (masennu) to ‘his lord.’
The writer explains that he had been unable to put together a chariotry unit for lack of
horses, officials, and professionals, and he ends the letter on a gloomy note: “Death
will come out of it!” (mu_tu ina libbi illaka). This unique text is probably the last extant
Assyrian letter, written shortly before the fall of the city. 

While the tablets discovered so far do not positively prove the identification of
Ziyaret Tepe with ancient Tu_han, they do provide valuable information about the site.
We now know that the city was the seat of a provincial governor and a royal harem and
that cuneiform script continued to be used at the site until the end of the Neo-Assyrian
period. What is more, to judge from the onomastics of the tablets, its population at this
late period was still predominantly Akkadian. This implies that more tablets, including
a major archive or library, are likely to be discovered in future excavations.

Operation K
We began excavating in Operation K in 2003 after magnetic gradiometry sur-

veys revealed the existence of a thick wall running in an east-west direction and a gate
or tower at the southern edge of the city [see Fig. 2]. In 2004, Dr. Kemalettin Köro¤lu
directed an excavation of a 10 x 20 m. area in Operation K, assisted by Mr. Adam
Allentuck and Ms. Gülay Dinçkan. 

The lower town fortification wall (constructed of 2.6-2.8 m. thick, sun-dried
mudbricks) was constructed in several stages [Fig. 7]. First, the Assyrian builders
raised the area by creating a 4 m. high linear earthwork or terrace. Second, a founda-
tion trench was dug and a deep drainage channel was dug around the outside of the
trench. Third, a 1 m. thick clayey fill covered this drainage system. This layer drained
water away from the base of the wall. Finally, the sandy layers were covered by a 13-
14 cm. thick mud layer and capped by a mixture of sand and pebbles. The terraced fill
and the ditch built to protect the exterior surface suggest that nearby streams may have
occasionally flooded the area. Variously colored bricks suggest that there were either
different building phases or later repairs made to the wall. The uppermost portion of the
wall is not preserved. The discovery of a grooved pottery sherd in the clayey soil over
the foundation level suggests that the fill associated with the wall dates to sometime
during or after the Early Iron Age, i.e., it cannot be a Middle Assyrian wall.

Abutting the fortification wall is a domestic structure that included at least four
rooms and a stone paved courtyard [Fig. 8]. It seems that the city wall and interior
structures were planned and built contemporaneously as the mudbricks used in both
features are identical in size. Room A was the most complete, measuring 4 x 3 m. and
containing two tannurs, an in situ broken pot, traces of a platform, and collapse that
suggest that the roof may have been covered with reeds. Artifacts recovered from
Room A include small conical stone and clay tokens and beads, and pottery sherds
dated to the Late Assyrian period. In addition, over two dozen clay tokens, several
metal fragments, and sealing clay fragments were recovered from soil samples taken
for flotation. A stone door socket in front of the north wall may indicate that there was
a passage from the stone paved courtyard into this room. 

The other Rooms (B, C, and E) were not as well preserved nor completely exca-
vated. Room C contained an intrusive burial and a cobble feature below the floor level.
Room E contained an irregular pebble-paved surface with baked bricks inserted in
between the pebbles. At the center of the pavement is a well, surrounded by river peb-
bles. In front of the wall, separating the courtyard from the room to its west are two tan-
nurs. As with the ones in Room A, these tannurs were placed on the floor and were
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thickened by pottery sherds. This room has at least two occupational phases but no
clear evidence of a destruction level. The area appears largely uninhabited since its
abandonment in the Late Assyrian period. There are indications that the Operation K
area may have been used as a graveyard in later periods as a few poorly preserved
intrusive burials were found in the later levels.

Operation L
Excavation of Operation L began in 2004 on the western portion of the high

mound (see Fig. 2). The trench supervisors were Mr. Jeffrey Szuchman and Ms. Sara
Kayser; they were assisted by Mr. Mesut Alp. The aim of this new operation was to
determine the nature of Assyrian occupation on the high mound. Three main phases of
occupation were identified: the earliest Phase A (represented only in a 5 x 5 m. sound-
ing within the original grid square); Phase B (a post-Assyrian phase containing pits);
Phase C (a medieval Islamic period domestic area). The Phase A material (recovered
from a sounding in the southeast corner of the original trench) included several fea-
tures. One was a drain-like feature with eight flat-laying baked bricks, arranged in a rec-
tangle, with a large groundstone standing upright between two rows of bricks, and a
small rectangular hole [Fig. 9]. This feature, preliminarily interpreted as a drain, resem-
bles a similar feature found in Operation G (Building 2, Room 15, Locus G-270). Other
finds included a small portion of a cobble pavement made with colored stones and a
scattering of sherds and bones. The ceramics suggest a Late Assyrian date for this
layer. The Phase B material included a pot burial of a child, along with several pits.
Phase C contained several tannurs, mudbrick architecture, and pits. Several mudbrick
walls were traced with poorly preserved surfaces associated with distinctive green- and
blue-glazed sherds and Sgraffiato ware dating this level to the medieval Islamic period.

Operation M
Finally, towards the end of the 2004 season, we cut a 10 x 2.5 m. wide trench

(Operation M) through one of a series of long parallel magnetic anomalies detected
during the 1999 survey season at Ziyaret Tepe (Matney and Bauer 2000: 123-124; Fig.
4). Earlier we suggested that these features may represent concentric fortification or
terrace walls, or buried field boundaries analogous to modern boundaries which are
marked by lines of stones brought up by the plow. The results of the excavations,
supervised by Ms. Ann Donkin, showed the feature to be a stone road (50-90 cm. thick)
with the remains of mudbrick walls on either side. This finding allows us to reconstruct
a significant portion of the ancient roadway system across the whole of the southern
lower town. Likewise, it illustrates that the lower town had evenly laid streets running
parallel to the high mound and its fortifications to the north.

Electrical Resistance Survey
An important continuing aspect of the Ziyaret Tepe archaeological project is our

ambitious attempt to map the entire structure of the Late Assyrian city using subsur-
face geophysical survey techniques. In 2004, we tested the applicability of electrical
resistance by measuring the resistance of the soil to the passage of an electrical cur-
rent at regular intervals to map subsurface features that either inhibit or enable the flow
of electrical current. In 2004 we collected data from over 5,000 m2 along the city wall
(in Op. K) to map an area of high resistance that probably represents a highly com-
pacted soil associated with a heavily trafficked area that leads to the gateway [Fig. 10,
“A”]. Small projecting buttresses on the outside of the city wall can also be seen [Fig.
10, “B”]. On the western side of the survey area, a series of large rectangular enclo-
sures run perpendicular to the city wall. The northeastern corner of the survey area is
dominated by a feature approximately 20 m. in diameter, with a smaller low resistance
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anomaly in the center [Fig. 10, “C”]. This may represent an open area with radiating
paths moving away from it. 

Geomorphology
During the 2004 field season, we conducted a GPR survey in the lower town, led

by Dr. Kathleen Nicoll (University of Oxford) and Dr. Timothy Demko (University of
Minnesota Duluth). The main goals of the 2004 field survey were to (1) delineate the
floodplain sediments associated with occupation of the high mound at Ziyaret Tepe; (2)
describe local landscape development through time; and, (3) test the utility of Ground-
Penetrating Radar (GPR) methods for subsurface assessment of cultural contexts in
the excavation area. From the raw data returns, certain archaeological features are
recognizable as distinctive radar facies; mudbrick walls, baked clay tiles, mosaic floors
and cobble pavements. These features have been “ground-truthed” in nearby excava-
tion trenches. The use of GPR in conjunction with surface geophysical surveying tech-
niques has strong potential for imaging archaeological features in three dimensions
prior to excavation.

Ceramic Petrography and X-ray Diffraction
A collection of several hundred ceramic sherds and two modern clay samples,

were exported for destructive analysis at the University of Akron. The goal of this pro-
ject is determine the various local clay sources used by potters at Ziyaret Tepe in antiq-
uity and to identify imported vessels into the region. To date, 69 sherds have been pre-
pared for ceramic petrography and have been subjected to x-ray diffraction analysis.
Preliminary assessments are currently underway at laboratories at the University of
Akron’s Department of Geology.
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Fig. 2: Topographic plan of Ziyaret Tepe showing the extent of the 
site (shaded) and the areas of excavation (black) in 2004. The
area surveyed using electrical resistance is shown in white 
with a dashed border

Fig. 1: Map of northern Mesopotamia showing the location of Ziyaret Tepe
in relation to other major Assyrian centers  
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Fig. 3: Plan of excavated areas in Operation E. (a) Overall view of the trench 
showing placement of units. (b) Detail of 9G-9L showing architecture from 
the Brightly Burned Building
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Fig. 4: Drawing of the Pottery from Operation E. Sherds 1 through 12 illustrate the 
Fabric 1 group, excavated from the Early Iron Age Pit in Operation E
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Fig. 5: Plan of excavated areas in Operation G. There are three main courtyards (Rooms
2, 11, and 20), which may correspond to three separate buildings
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Fig. 7: Plan of the city wall in Operation K. Two walls with internal packing are clearly 
seen in the section. An elaborate drainage system is seen at the south (left) side
of the trench 

Fig. 6: Photograph of a possible throne base (four baked bricks arranged in a 
rectangle) set into a mosaic pavement in Courtyard 11
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Fig. 8: Photograph of Operation K, showing an overview of rooms 
A through E. The rooms contained tannurs, baked tiles, and 
a cobbled surface

Fig. 9: Photograph of the drainage system in 
Operation L.
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Fig. 10: Map of the electrical resistivity survey in the southern part of 
the Lower Town. Note that Operation K excavations are located 
within the grey box cutting the city wall near the southern edge of
the survey area



DIE AUSGRABUNGEN DES JAHRES 
2004 IN ALEXANDRIA TROAS1

E. SCHWERTHEIM*

Die in Alexandria Troas durchgeführten Grabungen des Jahres 2004 beschränk-
ten sich auf das römische Stadtzentrum und dort auf die nähere Umgebung des
frühkaiserzeitlichen Podiumtempels, der nach unseren Erkenntnissen den Mittelpunkt
eines römischen Forums bildet.

Unser Interesse galt dabei vor allem vier Bereichen (s. Plan 1): zum einen der
Strasse, die aus der Richtung des Nymphäums entlang des Forums bis offenbar hin-
unter zum Hafen führt. Zum anderen haben wir uns mit dem westlichen, zum Meer
gerichteten Abschluss des Forums beschäftigt. Im näheren Bereich des Tempels selb-
st haben wir den Brunnen, der schon im Jahre 2003 angegraben worden ist, voll-
ständig freigelegt und im Anschluss daran den Fundort der 2003 gefundenen agonis-
tischen Inschrift des Kaisers Hadrian weiter untersucht. 

Nach den Erkenntnissen des Jahres 2004 war die Strasse (Abb. 1) mit großen,
schweren Granitsteinen erbaut2. Da dieser Granit vor allem in hellenistischer Zeit als
Baumaterial verwendet worden ist, könnte also diese Straße auch schon in diesem
Zeitabschnitt gebaut worden sein. Bedenklich stimmt dabei allerdings die Tatsache,
dass in den bisher freigelegten Teilen die Granitblöcke ohne eine Fundamentierung
verlegt worden sind. Das trifft auch auf die erhöhten Randsteine zu, die sich hier an
der Nordseite der Straße fanden. Die zum Tempelforum hin gelegene Seite der
Strasse ist zu weiten Teilen ausgebrochen, sodass sich ihre Begrenzung nur durch die
anschließende Bebauung feststellen lässt. Die Straße ist insgesamt zum Meer hin
abschüssig und führt nach Westen hin auf einen in sehr großen opus caementitium-
Blöcken erhaltenen, aber auseinander gebrochenen und verstürzten Bogen zu. An der
Nordseite der Straße haben wir eine Begrenzungsmauer, die wohl auch eine
Stützmauer gewesen ist, zum Teil erfasst, die einen Platz oder eine Anlage begrenzt,
deren Untersuchung noch aussteht. 

Die zum Tempelforum hin gerichtete Seite der Straße ist durch Tonnengewölbe
(Abb. 2) gekennzeichnet, die wir schon 2003 begonnen haben auszugraben3. Mit
großer Vorsicht haben wir 2004 eine weitere Tonne versucht freizulegen. Dabei kon-
nten wir zum ersten Mal die zur Straße hin gerichtete Begrenzung der Gewölbe
erschließen und feststellen, dass der Boden der Gewölbe sich nur geringfügig vom

* Prof.Dr. Elmar SCHWERTHEIM, Münster/ALMANYA.
1 Im Jahre 2004 fanden die Ausgrabungen in Alexandria Troas unter Verantwortung der Forschungsstelle Asia Minor

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und unter der Leitung der Professoren Dr. Elmar Schwertheim und
Dr. Hans Wiegartz statt. Die Arbeiten wurden durchgeführt in der Zeit vom 4.8.2004 – 19.9.2004.
Wir danken der Direktion der türkischen Altertümerverwaltung für die auch im vergangenen Jahr gewährte
Ausgrabungserlaubnis.

2 Die Arbeiten an der Straße standen unter der örtlichen Leitung von Dr. A. Schulz.
3 A. Tanriöver, M.A. hatte die örtliche Leitung inne.
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Niveau der Straße unterscheidet, sodass wir annehmen dürfen, dass beide bis in die
Spätzeit hinein gemeinsam genutzt wurden, wie vor allem auch die vielen in den
Tonnen gefundenen Münzen zeigen, die bis in das 4. Jh. n. Chr. hinaufreichen.

Die Durchführung dieser Arbeiten erweist sich als äußerst schwierig, da das
o.c.-Gewölbe aller Tonnen sehr brüchig geworden ist, und wir vor einer weiteren Arbeit
die Abstützung der Tonnen vornehmen müssen, bzw. die Restaurierung des o.c.-
Mauerwerkes vornehmen müssen, sodass gefahrlos weitergearbeitet werden kann.

Ein weiterer Arbeitsbereich befasste sich mit dem westlichen Abschluss des
Tempelforums, der durch einen sich hier entlang ziehenden Cryptoporticus angedeutet
war4. Da das sich daran westlich anschließende Gelände einige Meter tiefer gelegen
ist als das Forumniveau, lag es nahe, sich mit dem Übergang zu beschäftigen, sodass
wir zuerst einen Schnitt von Ost nach West, also vom Tempelforum hinunter zu dem
tiefer gelegenen Gelände gezogen haben. Dieser Schnitt (Abb. 3) hat zuerst einmal
eine ganze Reihe von Baugliedern erbracht, die vom Tempelforum hinabgestürzt
waren. Erst zukünftige Arbeiten werden klären können, ob diese Bauteile schon durch
ein Erdbeben herabgestürzt oder zum Abtransport nach Istanbul in späterer Zeit
herabgestoßen worden sind. Bis jetzt ungeklärt ist zudem die unglaublich kompakte
und voluminöse o.c.-Packlage, die möglicherweise zur Abstützung der Außenmauer
des Cryptoporticus gedient hat, die aber dazu insgesamt zu groß und mächtig
erscheint, um nur diesem Zwecke gedient zu haben. Abgeschlossen wurde diese auf
dem unteren Niveau durch eine sich am Boden abzeichnende profilierte Leiste, die gle-
ichzeitig einen mit schönen Sandsteinplatten ausgelegten Freiraum im Westen
begrenzte, von dem erst die weitere Ausgrabung ergeben muss, ob es sich um einen
Platz, einen Weg oder einen Innenraum handelt.

Auf dem Tempelforum selbst bestimmten zwei Arbeitsbereiche die Tätigkeit des
Jahres 2004. Da war zum einen der Brunnen, der sich schon 2003 zwischen dem
Tempelfundament und dem kleinen Theater, das vielleicht ein Odeion, aber möglicher-
weise auch ein Bouleuterion gewesen ist, abzeichnete. Wir konnten den Brunnen
(Abb. 4) vollständig freilegen und den Versuch machen, seine ursprüngliche Form und
Bedeutung zu ermessen5 es handelt sich um einen runden Brunnen, dessen
Fundamentierung erhalten ist und der einen Durchmesser von ca. 6,60 m hatte, dem
über eine Druckleitung Wasser zugeführt wurde. Das neben der einen Leitung gefun-
dene zweite Wasserrohr diente vielleicht als Ableitung für überlaufendes Wasser. Die
Lage und Bauweise deuten darauf hin, dass es sich nicht oder zumindest nicht nur um
einen Nutzwasser und Trinkwasserbrunnen gehandelt hat, sondern vor allem um einen
Zierbrunnen.

Die Arbeiten an dem Fundort der großen agonistischen Inschriftstele des Jahres
2003 wurden ebenfalls 2004 fortgeführt6. Es handelt sich um das Gelände unmittelbar
vor der Außenmauer des Odeion / Bouleuterions, das wir für die Vermessung schon
einmal oberflächlich freigelegt haben. Vor diese aus Muschelkalkquadern gebildete
Außenmauer war eine weitere o.c.-Mauer gesetzt, die außen soweit wir das bisher
beurteilen können durch eine opus reticulatum-Struktur verziert war (Abb. 5). Davor
war dann allerdings eine weitere Mörtelschicht zu erkennen, die als Grundlage für
Mauerverzierung mit Marmorplatten diente, von der ebenfalls noch Teile in situ erhal-
ten waren. Die Grabung hat ergeben, dass es sich dabei um den hinteren Abschluss
eines Säulenganges handelt, wie uns die auf Fundamenten aufgesetzte Basis einer
Säule zeigt, die wir ebenfalls noch in situ fanden. Offenbar war dieser Gang aber
zweistöckig und bedacht, wie sehr viele Ziegelreste im Versturz deutlich machen.
Fußböden und Wände wurden verziert mit wertvollen opus sectile-Arbeiten, wovon
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sich im Schutt ungezählte Stücke zeigen. Wir gehen davon aus, dass die dickeren
geschnittenen Buntmarmorsteine den Fußboden bildeten, während die dünnen oft
auch noch mit Binnenritzungen versehenen Steine von der Wanddekoration stammen.
Geschnittene Buntmarmorsteine die von menschlichen oder tierischen Darstellungen
stammen finden sich ebenso wie eine große Zahl floraler Motive. Zur Ausstattung
dieser Räumlichkeiten scheint auch die Inschriftstele gehört zu haben, die möglicher-
weise freistehend aufgestellt war. Darauf deutet eine Marmorbasis hin, die wir in den
Räumlichkeiten gefunden haben, welche einen Einlassschlitz für eine Stele hatte, bei
der es sich möglicherweise um eine weitere Inschriftstele gehandelt haben könnte.
Fragmente von Inschriftplatten sind in der Umgebung des Säulenganges und auf dem
Forum gefunden worden, aber erst die Zukunft wird zeigen, ob sie vom gleichen Ort
und aus gleichem Kontext stammen. Zu einer repräsentativen Statue in dem gleichen
Zusammenhang gehört auch sicher die Bronzehand, die sich als Einzelstück im Schutt
des Säulenganges fand. Dass dieser Säulengang vielleicht im oberen Geschoß auch
geschlossene Räume hatte, darauf deutet eine sehr gut gearbeitete bronzene
Türangel hin, die sich ebenfalls im Versturz der Grabung fand. 

Über die Zeitstellung dieser Anlage lässt sich zurzeit noch wenig Konkretes
sagen: Funde – vor allem Münzen – aus dem 1. Jh. v. Chr. finden sich ebenso wie aus
dem 4. Jh. n. Chr. auch hier wird erst die Fortsetzung der Grabung weiteren Aufschluss
geben. Dass es sich allerdings um ein für Geschichte und Kulturgeschichte von
Alexandria Troas wichtiges Gebäude handelt, dessen weitere Ausgrabung vor-
angetrieben werden muss, das steht außer Frage und ich kann nur hoffen, dass wir
diese Ausgrabung in diesem und in den nächsten Jahren mit dem Team des letzten
Jahres weiterführen können, dem ich an dieser Stelle ganz besonders für die gute und
wissenschaftlich sehr erfolgreiche Arbeit danken möchte.
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Plan: 1

Abb.1
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Abb. 2

Abb. 3
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Abb.4

Abb.5



FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE :
LA CAMPAGNE DE 2004

J. DEVREKER *
L. BAUTERS

W. DE CLERCQ 
K. BRAECKMAN 

En 2004 les fouilles archéologiques se sont poursuivies dans le secteur du tem-
ple. Le petit théâtre, dit ‘sévérien’, a fait l’objet d’un nettoyage en vue de sa restaura-
tion. Dans le même but un enregistrement des gradins, en place ou en position dislo-
quée, a été effectué. La prospection s’est concentrée autour et au pied du Dindymos
où diverses structures de fonctions funéraire et religieuse de l’époque phrygienne sem-
blent se dévoiler1.

Les fouilles dans l’aire du temple ( Fig. 1,2)
Quelques objectifs de recherche ont été redéfinis en fonction de la fouille. En

même temps une ‘Harrismatrix’ de tous les murs et les sols de l’aire du temple a été
élaborée, ce qui contribuera à une représentation diachronique des diverses phases
de construction dans ce secteur. L’essentiel de la fouille même constituait en l’étude
de l’élévation, la continuation et la chronologie du mur de terrasse B6c-d/378. Les
campagnes précédentes avaient déjà montré que ce mur en direction nord-sud formait
une partie vitale dans l’emplacement des terrasses du complexe du temple. En outre,
cette construction représente une phase plus récente des trois phases d’aménage-
ment plus anciennes, dont deux d’entre elles avaient déjà été datées durant les cam-
pagnes précédentes de l’époque hellénistique tardive et de l’époque impériale. Dans
la dernière campagne il s’est avéré que la stratigraphie horizontale et verticale suggère
une datation dans l’époque romaine tardive pour la phase la plus récente (mur 378).
Aussi le dressement soigné des blocs de marbre du mur se rapproche de la technique
de ceux utilisés dans la construction du petit théâtre dit ‘sévérien’ se trouvant entre le
portique et le grand théâtre-escalier plus ancien. Les fouilles de 2004 ont essayé de
rendre plus clair la relation supposée entre le petit théâtre et le mur 378, ainsi que l’ap-
profondissement de la tranchée B6c avait pour but de parvenir aux couches plus anci-

* Prof. Dr. John DEVREKER, Universiteit Gerat Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa Blaudijnberg
2B-9000 Gent/BELGIUM.

1 L'équipe de la Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa), en collaboration étroite
avec la Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site
Velzeke, et le Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium), était responsable des fouilles.  La campagne a eu
lieu du 23 juillet au 26 août sous la direction du prof. J. Devreker. L. Bauters, W. De Clercq et K. Braeckman se sont
occupés de la coordination des fouilles et des objectifs de recherche. Les fouilles étaient dirigées par les
archéologues L. Bauters et W. De Clercq , assistés par G. Souffreau, Dr. F. Vervaet.  K. Braeckman s’est à nouveau
mis à l’aménagement du dépôt, ainsi qu’ à l’organisation des travaux en cours du nouveau centre de recherche. A.
Van Peteghem a continué la recherche paléobotanique. M. Devoe et J. Angenon se sont acharnés sur le théâtre «
sévérien ». Plusieurs tâches d’ordre logistique et culinaire sont dues à I. Claerhout et P.Bral. Le gouvernement turc
était représenté par M. Altuncan, du Konya Karatay Müzesi.
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ennes se situant en direction ouest contre le mur. De telle façon il a été possible d’é-
tudier les niveaux contemporains et ceux des fondations se rattachant au mur 378.  

La tranchée Pes04/B6d  (Fig.2,3)
Afin d’atteindre le premier objectif, une tranchée de 12 sur 5m50 a été projetée.

Cette tranchée B6d relie la tranchée B6c au petit théâtre. Au premier approfondisse-
ment déjà une masse de matériaux éboulés s’est révélée, situation que l’on avait déjà
rencontrée dans la tranchée B6c. Les décombres se composaient de grands morceaux
de calcaires dressés de manière fruste et de fragments de marbre. Ces marbres
provenaient de la destruction du mur 378. Des restes d’ossements d’animaux, tout
comme des fragments d’os d’origine humaine ont été récupérés dans les décombres.
Ces derniers en ne se trouvant plus dans leur position anatomique posent bien des
questions en ce qui concerne leur origine et leur signification. A un niveau plus bas un
mur de facture peu soignée a été mis à jour (Pes04/B6d/399). Celui-ci se raccorde en
direction est-ouest à un mur découvert en 2003 (Pes04/B6c/394). La suite est faite
d’un angle et continue en direction nord-sud. Ces structures de murs massifs semblent
indiquer un bâtiment de construction assez récente, puisque l’année passée une mon-
naie du Xe siècle a été découverte dans les fondations tout comme les fouilles de 2004
ont produit de la céramique à glaçure d’époque ottomane. En construisant cette
ensemble 394/399 le mur 378 a été détruit pour une grande partie. Un approfondisse-
ment dans la campagne à venir est souhaitable pour mieux appréhender la continua-
tion en direction sud du mur 378.

La tranchée Pes04/B6c (Fig. 2, 4-5)
L’approfondissement de la tranchée B6c a fourni quelques points intéressants.

Déjà l’année précédente il était devenu clair qu’un mur fait de petits blocs calcaires
bien dressés (Pes03/B6c/396) rejoint le mur 378 du côté ouest. Durant cette cam-
pagne il s’est révélé qu’un mur ressemblant (Pes04/B6c/398) avait été construit 9m
plus au nord contre le mur 378. Un autre mur (Pes04/B6c/397) rejoint le mur 396 et
court parallèlement avec le mur 378. Bien que nous n’ayons pas encore pu suivre le
mur 397 sur toute sa longueur, il semble raisonnable de considérer les trois murs 396-
397-398 comme un ensemble installé à un certain moment contre le mur 378, formant
ainsi un bâtiment ou un grand espace de quelque sorte. Cet espace de 9 sur 3m. con-
tient une disposition intérieure particulière. En effet, tout près du côté nord de cette
nouvelle construction se trouvent deux blocs de marbre qui représentent probablement
des chambranles. L’un est installé contre le mur 378, l’autre se trouve en face, non loin
de la continuation présumée du mur 397. De cette façon se dessine un petit espace
de 1m50 sur 3 m. (espace A). La paroi arrière de cet espace (côté nord = mur
Pes04/B6c/398) était pourvu de deux couches de stuc, respectivement de couleur
rouge et blanche. L’autre partie de la construction consiste en un espace (B) de 3 m.
sur 7m5 formé par les murs 396-397 dépourvus de stuc. Il est à noter que l’intérieur
des murs de l’espace B et la paroi du mur 378 portent des graffites, figurant deux
colombes, une calice à la silhouette d’une sablière, une spirale et les lettres K et AN
(Fig. 6). Il semble bien que les colombes et la calice, et peut-être la spirale, représen-
tent des symboles appartenant au monde paléochrétien. L’espace A, dont les cham-
branles pourraient figurer l’accès à la chambre B, est trop petit pour être considéré
comme une habitation. Peut-être que cet espace représentait plutôt le chœur d’une
chapelle ou d’un édifice religieux, tandis que l’espace B servait comme lieu de réunion
aux fidèles. Le niveau du sol de cet espace n’a pas encore été atteint, et bien des
décombres devront être dégagés avant qu’on pourra l’étudier. Toutes ces données
nous amènent à avancer l’hypothèse que cet ensemble d’orientation nord-sud corre-
spond à un lieu de prière (souterrain ?) d’époque paléochrétienne. Sa localisation à mi-
chemin entre le temple romain et la basilique de Sainte Sophie, dont une partie a été
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étudiée à l’occasion de fouilles précédentes, est significative à ce sujet et insiste aussi
bien du point de vue de la topographie que de la continuité chronologique sur l’impor-
tance de ce lieu comme zone sacrée. Il reste la continuation des fouilles pour confirmer
cette première interprétation.

La tranchée Pes04/B9/1 (Fig. 1, 7-8)
En contrôlant  le terrain au sud-ouest du temple et de la continuation du mur hel-

lénistique Pes02/B6a/316 l’affleurement de quelques gros blocs calcaires le long de la
pente a été remarqué. Le fait qu’il s’agit d’un système d’appareillage nous a incité à
une fouille de contrôle. En enlevant la couche supérieure un mur d’une largeur d’au
moins 2 m. a été dégagé sur une longueur de 6 m. En bas de la pente il est construit
de gros blocs calcaires d’environ 1m. de diamètre, tandis qu’en haut de la pente la con-
struction est faite de petits blocs. Les blocs qui affleuraient sur la pente forment en fait
la face latérale de mur. Jusqu’à ce moment, seulement deux assises du mur ont été
mises au jour. Ce mur semble former la continuation du mur de terrasse hellénistique
316, une interprétation qui se confirme par l’appareillage identique des deux murs. 

Vers la restauration du théâtre (Fig. 9; voir appendice)
En vue de la restauration du petit théâtre dit « sévérien », les blocs de marbre

des gradins ont été enregistrés. Beaucoup d’entre eux se trouvaient éparpillés sur le
site du fait qu’ils furent remployés dans la construction des maisons byzantines. Ils
avaient déjà été rassemblés durant les campagnes précédentes. En 2004 tous les
blocs ont été exposés dans l’orchestra du petit théâtre. De cette manière le côté nord
du petit théâtre, d’ailleurs assez bien conservé, a déjà pu être libéré d’un amoncelle-
ment de blocs désordonnés, tandis que les blocs rassemblés se trouvent apprêtés
pour leur réinsertion prévue pour 2005 avec l’aide d’architectes. Tous ces blocs ont été
photographiés et dessinés (à échelle 1/20e). Un nombre important de ces blocs est en
assez bon état de conservation, ce qui fait espérer qu’une partie non négligeable des
gradins pourra être reconstituée dans son état originel. En même temps  les marques
anciennes se trouvant sur la face de plusieurs blocs des gradins ont été notés. Il s’ag-
it vraisemblablement des marques des tailleurs de pierre. Egalement en vue des
travaux préparatoires de la restauration, un tiers des fondations de l’orchestra a été
étudié du côté nord. Dans cette zone le dallage de marbre avait disparu pour la plus
grande partie et l’endroit était couvert de décombres. Diverses observations ainsi que
la stratigraphie de la face nord de la tranchée B7, là où elle se raccorde à la face sud
de la tranchée B6d, ont révélé que le dallage de marbre était fondé sur une fondation
(Pes04/B7/169) de petits blocs calcaires irréguliers. Celle-ci repose sur une couche de
mortier à chaux qui à son tour recouvre le mur Pes04/B7/170. Le mur 170 est construit
de spolia et de blocs à face lisse dans un appareillage dont la partie supérieure forme
un plan parfaitement horizontal. (Fig. 10)

Les prospections  (Fig. 11-15)
Cette année-ci les prospections se sont concentrées aux alentours immédiats

du Dindymos (hauteur d’environ 1850m.), à 8km à vol d’oiseau du sud-est de
Pessinonte, à la hauteur du village Karaçaören. A une hauteur de 1600 m., c’est
surtout l’éminence du Hamamtepe tout près du Dindymos, qui a fait l’objet de nos
recherches. D’abord un contrefort de cette hauteur a été entamé. Sur une surface
d’environ 3000 m2 se dessinaient diverses concentrations de fragments de poterie et
de murs. En regardant d’en haut il semble qu’il s’agit d’un site entouré de petits murs
et où à divers endroits des restes de bâtiments en pierre sont encore visibles. Le
matériel céramique récupéré présentait à peine des fragments diagnostiques. La plu-
part des tessons est dominée par de la poterie façonné à la main, se distinguant net-
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tement des quelques rares fragments à vernis. Une date à l’époque phrygienne et/ou
à l’époque hellénistique se propose. Le sommet du Hamamtepe consiste grosso modo
en un plateau ayant une orientation nord-sud, limité des deux côtés par des formations
irréguliers de rochers affleurants. Le plateau lui-même se divise en une partie basse
au nord et une partie haute au sud. Les deux niveaux contiennent des restes
archéologiques d’une certaine envergure. Au niveau plus bas se trouvent au moins six
constructions circulaires faites de blocs de pierre locale. Les cercles présentent un
diamètre d’environ 10m. En évoluant vers le niveau supérieur du plateau une concen-
tration assez impressionnante de pierres formant un ovale a été constaté. Il se peut
qu’il s’agit de ce qui reste d’un tertre funéraire, originairement de plan circulaire. Les
dégâts provoqués par des fouilles clandestines récentes ont tellement perturbé le mon-
ument qu’il est difficile de se rendre compte de ce qu’il a pu représenter dans son état
originel. La position de cette nécropole près du Dindymos avec sa vue en direction
nord et ouest la donne un caractère particulier et insiste sur son importance. Quant à
la datation, rien n’est sûr, elle peut remonter aussi bien à une époque de la préhistoire
tout comme à l’époque ottomane précoce. Il est bien de se rappeler que les prospec-
tions de 2002 et 2003 sur les hauteurs ouest du Dindymos ont révélé des constructions
ovales et circulaires en pierre du même genre. 

Un très vaste ensemble de restes archéologiques se trouve sur la partie
supérieure du Hamamtepe. Il s’agit probablement d’un ensemble consistant de
plusieurs phases, dont la plus ancienne peut remonter à l’époque phrygienne. Au cen-
tre de cette partie nord du plateau une structure rectangulaire (15 m. sur 4 m.) taillée
dans le roc a été découverte. Cette structure imposante est taillée en direction nord-
sud, dans le sens contraire aux strates rocheuses. La partie entaillée au nord atteint
une profondeur de 1m 50. Il est possible qu’il y avait à l’intérieur un mur qui la divisait
en deux. Cette structure forme peut-être un accès à un souterrain ou une citerne. Mais
ceci ne peut être conformé que par une fouille. Au sud se trouvent deux cuvettes (à
libations ?), également taillées dans le roc. Elles consistent respectivement en une
cuvette ronde et en une cuvette carrée dans lesquelles aboutit un canal étroit. A l’ouest
des cuvettes, taillée dans le même massif rocheux à un niveau plus bas, se montre
une cavité que l’on n’a pas pu atteindre. Il pourrait s’agir d’une tombe d’époque phry-
gienne. 

Autour de toute la zone de la partie supérieure septentrionale du Hamamtepe se
trouvent un mur d’enceinte et vraisemblablement des fondations de tours, le tout indi-
quant la présence d’une citadelle. Le mur, d’une épaisseur d’environ 1m 50, englobe
les parties les plus hautes du terrain sur une superficie d’environ 10 000 m2. Dans la
partie sud-ouest du site la roche a été entaillée pour la construction du mur. Le côté
est de cette enceinte était pourvu d’au moins deux tours, dont quelques restes des fon-
dations de 5 m. sur 5 m. ont été enregistrés. Il est probable que le côté ouest était aussi
défendu par des tours, mais l’érosion plus grande en ce lieu les a fait disparaître, tout
comme le mur d’enceinte à certains endroits. L’appareil montre une technique de con-
struction peu soignée consistant en blocs irréguliers de pierre locale entassés de
manière fruste. Néanmoins, à plusieurs endroits la face extérieure du mur montre des
blocs bien dressés. La disposition intérieure de la citadelle n’étant pas toujours claire,
il semble qu’en général elle présente plusieurs bâtiments et couloirs, dont quelques
murs suivent un plan courbe, d’autres étant parallèles aux murs de l’enceinte. A
quelques endroits les entrées vers diverses chambres sont encore reconnaissables.
Ces divisions internes des bâtiments sont surtout perceptibles dans la partie nord de
la citadelle, environ au centre de la hauteur du Hamamtepe. Vers le sud, ce complexe
avec son enchevêtrement de murs intérieurs aboutit à un espace plus ouvert, là où se
situe la structure taillée dans le roc. Encore plus au sud l’ensemble touche à une
grande construction de plan carré, consistant en une cour intérieure et une chambre
ou une tour à chaque angle. Un accès entre ce complexe et la partie centrale de la
citadelle a été clairement établi. Le ramassage des tessons à la surface nous indique
l’époque phrygienne et/ou hellénistique en ce qui concerne la céramique façonnée à
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la main tandis que ceux à vernis peuvent être attribués à l’époque hellénistique, tout
comme quelques tuiles qui se rapportent à la même époque. En plus, il est à noter que
la technique de construction des murs de l’enceinte est pratiquement identique aux
murs hellénistiques de Pessinonte. Mais cela n’exclut pas une date plus ancienne,
voire plusieurs datations. En tous les cas, il semble bien que les cuvettes (à libations
?) et la présence présumée d’une tombe peuvent se rapporter au monde phrygien. Il
est certain que cette hauteur stratégique près du Dindymos a été utilisée à d’autres
époques. Cela est confirmé entre autres par une tombe - malheureusement violée
récemment - installée à l’est de l’enceinte de la citadelle. L’appareil soigné des murs
de calcaire et de marbre en indique une date à l’époque hellénistique tardive ou même
à l’époque romaine.

Toutes ces observations invitent à des recherches plus poussées. Malgré les
moyens limités, un relevé de cet ensemble de constructions a pu être effectué. Il est
vrai qu’un enregistrement plus précis avec des moyens appropriés fournira de nou-
velles informations et des données plus nuancées. Néanmoins ces premières obser-
vations ont révélé un site archéologique à plusieurs phases, se trouvant sur une hau-
teur bien choisie, où diverses fonctions d’ordre funéraire, stratégique et défensive, et
vraisemblablement religieuse ont été établies. En effet, depuis le Hamamtepe, et plus
particulièrement depuis la partie sud de la citadelle, l’on domine l’accès au Dindymos
et de la vallée qui forme le trait d’union de la montagne de son côté ouest avec le nord. 

Archéobotanie
La recherche archéobotanique s’est à nouveau concentrée sur la zone B6a, qui

se trouve à côté du théâtre-escalier romain. Les échantillons tamisés contenaient
beaucoup de matériel: olive (Olea europaea), aubépine (Crataegus) et céréales divers-
es ; le plus abondant sont l’épeautre (Triticum spelta), orge (Hordeum) et de nom-
breuses mauvaises herbes. Dans le but d’une datation, la confrontation de ces échan-
tillons avec les trouvailles archéologiques est en cours.

L’inventaire des monuments lapidaires et un centre d’étude
Les monuments lapidaires se trouvant dans le jardin de l’ancien musée ont à

nouveau été inventoriés. Il s’agit avant tout de monuments funéraires. Ils ont été pho-
tographiés et enregistrés dans une banque de données. Les travaux d’aménagement
du bâtiment de l’ancienne école primaire où un centre d’étude est prévu, sont presque
terminés. L’installation de l’électricité, de l’eau et du sanitaire a été réalisée, tout
comme l’ameublement (tables et étagères) des locaux de travail et du dépôt. Un relevé
du terrain autour du bâtiment a été effectué en vue de l’aménagement du jardin. Le
centre d’étude pourra déjà fonctionner en 2005, ce qui en même temps rendra plus
accessible le patrimoine archéologique local. 
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Appendice 1 par M. DEVOE

Pessinus: Small Theatre Report (2004)
One of the main projects of the 2004 season was an assessment of the marble

seats and paving stones from the small theater (so-called Severian theater) with the
goal of eventual reconstruction in mind.  Many of the seats in the upper left seating sec-
tion remain in situ, three of which preserve the central stair, as does one block that has
been displaced from its original position.  Several large, square paving blocks that
formed the floor of the cavea lay in situ below the lowest row of seats.  Whether or not
what appears to be the top row of seats was in fact the same in antiquity is uncertain,
but as gauged by the fill-line of the upper, older theater, the seats would not have con-
tinued upwards by more than a row or two at most.  The theater was constructed entire-
ly from fitted massive marble blocks, using neither concrete nor clamps.

The bulk of the seats, however, are not in situ and were left in a jumbled heap
in the cavea after excavations by Lambrechts in the 1970s.  In order to arrange the pile
of blocks in an accessible fashion, room was made to accommodate their orderly lay-
out by removing the large quantity of limestone and marble rubble that had fallen into
the theater during seasons of work in neighboring trenches at higher elevations.  Care
was taken to discern true rubbish from fragmentary seat blocks, since several of the ex
situ stones were broken into two or more pieces.  A search was also made for blocks
that might have migrated out of the immediate area;  some seats were located among
blocks from other areas.  After the initial cleaning, the pile of blocks was slowly dis-
mantled as a tractor and tow-rope pulled them one by one into ordered lines.  

The in situ seats of the theater were numbered according to the previous sys-
tem established by the Lambrechts excavation, and the series was continued onto the
previously un-numbered seats from the cavea pile. Numbers were painted in black on
the blocks, beginning with the intact rows as per the Lambrechts plan, and then on the
blocks lined up randomly in the orchestra area, in order to establish a method of iden-
tifying each stone.  The blocks located in outlying areas were also assigned numbers.  

In order to make sense of which stones might be viable for future reconstruction,
photographs and basic measurements were taken of each fully-intact or mostly-intact
stone.  These were then drawn from the top and sides with careful attention paid to
mason’s lines, to rough chiseling, and to the border widths created by the anathyrosis
method of making joins on the connecting sides.  Each block curves along the front
according to its position in the theater; blocks on the edges of the cavea curve more
drastically than do the slightly curving seats at the center.  This degree of curvature
was measured, and recorded on the drawings.  

Approximately one-quarter of the seats are inscribed on their front face with
Greek letters.  The letters (average height ca. 0.10 m.) most often occur singly and in
the center of each block, but double and, on two occasions, triple letters also appear,
sometimes with one of the characters located off to one side.   Several of the letters
are repeated on different blocks, for instance gamma recurs five times on its own, and
eight times in combination with other letters, either as an associated pair, or again indi-
vidually yet sharing the block with another inscription.  There appears to be no dis-
cernable pattern to the inscriptions, or to which blocks were inscribed or left vacant,
although loose clusters of alike characters can be detected in various areas.  The sup-
position that these letters are masons’ marks is hard to support:  If they were masons’
marks from original construction they would have been chiseled onto surfaces that
would be covered by another block, making the marks unseen, rather than front and
center as they are in the small theater.  If they were masons’ marks from secondary
construction--that is, if the theater originally existed elsewhere, and was dismantled
and transported to its current site for reassembling--the marks would appear near the
edges to indicate which join aligned with which, and any more centralized letters would
indicate with a recognizable pattern the blocks’ horizontal situation in the rows of seat-

142



ing.  A much more likely explanation is that the inscribed letters indicated which seats
belonged to particular civic leaders or social factions.  

For the definitive restauration, it will be necessary that the north side of this the-
ater would also be excavated and cleared. This would deliver a full understanding of
the measurements of the building and it’s connection with other buildings and terras-
ment walls in the neighbourhood. To proceed further towards physical reconstruction
of the small theater will also require specialized equipment and an architect experi-
enced in auditoria, but it is hoped that the measures taken during the 2004 season will
facilitate the early stages.

Appendice 2. Signatures d’isotopes stables de la region de Sivrihisar, par 
P. DE PAEPE et alii
L’analyse des isotopes stables du carbone et de l’oxygène est une méthode

privilégiée pour dévoiler l’origine des marbres blancs. Pour en savoir plus sur la prove-
nance des marbres utilisés en architecture et en sculpture par les habitants de la ville
antique de Pessinonte un projet de recherches, ayant pour but d’étudier les rapports
isotopiques des couches de marbre affleurant dans un rayon de 15 km. autour de ce
site archéologique, a été mis sur pied à l’Université de Gand vers la fin des années
quatre-vingt-dix.

Les premières analyses isotopiques réalisées dans le cadre de ce programme
ont eu lieu en 1997 et se rapportaient à un ensemble de roches marmoréennes
provenant d’un grand nombre de carrières antiques situées près du village de ‹stiklâl-
ba¤_, plus précisément le long de la route qui mène à Tekören. Depuis cette date et
jusqu’à la fin de 2002 une centaine de blocs de marbre, recueillis principalement dans
des exploitations antiques et modernes implantées dans plusieurs villages de la
région, ont été examinés à Gand.  Les résultats ont permis d’établir un diagramme iso-
topique de référence préliminaire pour les marbres largement répandus dans le  socle
cristallin des environs de Pessinonte.

Afin de compléter notre banque de données, une nouvelle campagne de terrain
a eu lieu en août 2003. Les endroits visités à cet occasion se situent à l’est de
Sivrihisar et dans les collines qui portent le nom de cette ville. La campagne de 2003
a fourni trente-deux échantillons complémentaires qui, après notre retour en Belgique,
ont été analysés au microscope polarisant et à l’aide d’un spectromètre de masse.
Parmi les roches prélevées, les marbres calcitiques sont trois fois plus abondants que
les dolomitiques. Les dosages effectués confirment la grande variabilité isotopique des
marbres étudiés et permettent de tracer de manière plus ou moins définitive le contour
du champ isotopique se rapportant aux échantillons de référence de la région de
Pessinonte.   

Les renseignements qu’apportent la position et l’extension du champ isotopique
de référence sur le diagramme §13C/§18O ne sont malheureusement  pas  exempts
d’ambiguïté. D’une part, ils suggèrent que tous les objets archéologiques en marbre du
site de Pessinonte que nous avons étudié jusqu’à ce jour (17 pièces au total) pour-
raient bel et bien être confectionnés avec de la roche locale. D’autre part, il est main-
tenant bien établi que le champ isotopique des marbres de la région de Pessinonte se
superpose à ceux de plusieurs districts marbriers du bassin méditerranéen exploités
dès l’Antiquité classique (Carrare, Paros, etc.). Si nous voulons éliminer cette incerti-
tude, il faudra donc recourir à d’autres types d’informations d’ordre scientifique comme,
par exemple, des analyses chimiques (éléments en trace et autres), des spectres de
cathodoluminescence et des observations pétrographiques très poussées. En combi-
nant les données d’une ou de plusieurs de ces techniques avec celles obtenues par
analyse isotopique, on peut normalement s’attendre à pouvoir résoudre de manière
satisfaisante le problème de l’origine des matières premières qui ont servi à tailler ou
sculpter les objets archéologiques en marbre mis à jour dans les ruines de Pessinonte.
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2004 YILI AfiA⁄I VE YUKARI ANZAF 
URARTU KALELER‹ KAZISI

Oktay BELL‹* 

Yukar› Anzaf Urartu Kalesi kaz›s›, 26 Temmuz – 05 Eylül 2004 tarihlerinde ger-
çeklefltirilmifltir. Baflkanl›¤›m alt›nda yürütülen kaz› çal›flmalar›na bilim kurulu üyelerin-
den Arafl. Gör. ‹lknur Zeynep Konuralp (M.A.), Arafl. Gör. Selim Pullu (M.A.), Arafl.
Gör. ‹smail Ayman (M.A.), Arkeozoolog Doç. Dr. Vedat Onar, Arkeozoolog Yrd. Doç.
Dr. Altan Armutak, Jeomorfolog Doç. Dr. Hüseyin Turo¤lu, Jeomorfolog Arafl. Gör. Ha-
san Özdemir (M.A.), Mimar Yrd. Doç. Dr. fiehabettin Öztürk, Arafl. Gör. Cenk Demirk›-
ran (M.A.), Arafl. Gör. Nilgün Sevinç, Güzin Sühran Belli, yüksek lisans ö¤rencisi De-
sinatör Nihal Ayy›ld›z ile Türkiye’nin çeflitli üniversitelerine ba¤l› fakültelerin Arkeoloji,
Prehistorya, Protohistorya, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›'na
ait toplam 26 lisans ö¤rencisi kat›lm›flt›r1. Kaz›da ortaya ç›kar›lan ahflap, keramik, ke-
mik ve çeflitli metallerden yap›lm›fl eflya ve silâhlar›n onar›m ve konservasyon çal›flma-
lar›, Van’da bulunan ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l› “Van Bölgesi Ta-
rih ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi”nin tam donan›ml›, modern ve ça¤dafl laboratuvar›n-
da konservatör Vedat Evren Belli’nin baflkanl›¤›nda Tuba Akar, U¤ur Tunal›, Zeynep
Onaran, Gökçen Tokgönül ve Hidayet Bak›rc›’dan oluflan bir ekip taraf›ndan yap›lm›fl-
t›r. Bakanl›k temsilcili¤i görevini ise Samsun Müzesi asistanlar›ndan Necati Kodalak
yapm›flt›r. Çok zevkli ve yo¤un bir çal›flma ortam› içinde kaz›n›n ortak sorunlar›na ör-
nek bir yaklafl›m ile e¤ilen ve büyük bir çaba göstererek özveriyle çal›flan de¤erli mes-
lektafllar›ma ve sevgili ö¤rencilerime içtenlikle teflekkür ederim. 

Yukar› Anzaf Kalesi’ndeki kaz› ve onar›m çal›flmalar›m›z Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Döner Sermaye ‹flletmeleri
Merkez Müdürlü¤ü (DÖS‹MM), Türk Tarih Kurumu, Van Valili¤i ‹l Özel ‹daresi’nin çok
az, ancak bizim için çok büyük bir önemi olan maddî katk›lar›yla gerçeklefltirilmifltir.
Sa¤lanan önemli maddî katk›lardan dolay› sözünü etti¤imiz kurumlar›n de¤erli yöneti-
cilerine içtenlikle teflekkür etmeyi zevkli bir gönül borcu olarak kabul etmekteyim.

* Prof. Dr. Oktay BELL‹, ‹stanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459 – ‹stanbul / TÜRK‹YE.
e-posta: obelli@istanbul.edu.tr.

Arafl. Gör. Can AVCI, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›, 34459 – ‹stanbul /
TÜRK‹YE. e-posta: canavci@istanbul.edu.tr. 

1 2004 y›l› Van – Afla¤› ve Yukar› Anzaf Urartu Kaleleri kaz›s›na lisans ö¤rencisi olarak ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiça¤ Tarihi, Sosyoloji ve Tafl›nabilir Kültür Varl›klar›n›
Koruma ve Onar›m Bölümü ö¤rencilerinden R›za Gürler Akgün, Veysi Gün, Heval Bafl›büyük, Nihal Ak›ll›, Ifl›k Aycin,
Aynur Kara, Aflk›n Çelikkol, Adem Karaman, Furkan Akgün, Oya Kansu, Ayflegül K›d›k, Tubanur Çelikhatipo¤lu,
Ayhan Yard›mc›el, Deniz Uzunöner, Gökçe Kaan Demirk›ran, Tuba Akar, U¤ur Tunal›, Zeynep Onaran, Gökçen
Tokgönül, Hidayet Bak›rc›, ‹stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal› ö¤rencilerinden Kerem
Ulusoy, ‹lker C. Özmen, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü ö¤renci-
lerinden Serpil Emir, Bursa Uluda¤ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö¤rencilerinden Mehmet Emre
Özdo¤an, Ayd›n Adnan Menderes Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü ö¤rencilerinden
Hüsnü Özer ve Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü ö¤rencilerinden Osman Y›lmaz
kat›lm›fllard›r. Çok büyük bir baflar›yla çal›flan sevgili ö¤rencilerime bir kez daha içtenlikle teflekkür ederim. 
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G‹R‹fi    
Afla¤› ve Yukar› Anzaf Urartu Kaleleri, bugünkü modern Van Kenti’nin 11 km. ku-

zeydo¤usunda yer almaktad›r (Harita: 1). Afla¤› Anzaf Kalesi Urartu Kral› ‹flpuini (M. Ö.
830- 810), Yukar› Anzaf Kalesi de bu kral›n o¤lu Menua (M. Ö. 810- 786) taraf›ndan
kurulmufltur. 62 x 98 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösteren Afla¤› Anzaf Kale-
si, 6.000 m2’lik bir alan üzerine kurulmufltur. Deniz seviyesinden 1900 m. yüksekli¤in-
deki kale, fazla yüksek ve engebeli olmayan kayal›k bir tepe üzerinde yer almaktad›r.
Kuzeyde Transkafkasya’dan, do¤uda ise Kuzeybat› ‹ran içlerinden gelen önemli yolla-
r›n Urartu baflkenti Tuflpa’ya (Van Kalesi’ne) ulaflmadan önce bir dü¤üm noktas›nda
yer alan Afla¤› Anzaf Kalesi, tümüyle askerî amaçla kurulmufltur. Örne¤in kalenin için-
de ve duvarlar›nda bulunan çivi yaz›l› 6 inflaat yaz›t›nda da, Kral ‹flpuini çok güçlü bir
kale yapt›rd›¤›ndan söz etmektedir. Gerçekten de çok iri tafllardan kurtinsiz ve basti-
yonsuz olarak yap›lan kalenin an›tsal sur duvarlar›n›n benzerine, Urartu Krall›¤›’n›n ya-
y›l›m alan›nda flimdilik rastlanmamaktad›r. 

800 m. güneyde yer alan Yukar› Anzaf Kalesi ise, Afla¤› Anzaf’tan tam 10 kat
daha büyüktür. Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekli¤inde kayal›k bir tepe üzerine ku-
rulan kale, flu anda Türkiye’nin ikinci yüksek rak›ml› kaz› alan›n› oluflturmaktad›r.
60.000 m2’lik bir alana yay›lan kale, kendisine bir sur ile birleflik olarak yap›lan güne-
yindeki Afla¤› Kent ile birlikte 200.000 m2’lik bir alan› kaplamaktad›r (Çizim: 1). Kalenin
800 m. do¤usunda yer alan Yukar› Anzaf Baraj›, kuzeyinde göz alabildi¤ince uzanan
genifl ve bereketli topraklarda yap›lan tar›m›n su gereksinmesini karfl›lamaktad›r. Ge-
nifl ve bereketli topraklardan elde edilen tar›m ürünlerinin depoland›¤› Yukar› Anzaf Ka-
lesi, Do¤u Anadolu Bölgesi’nin en büyük ekonomik üretim merkezlerinden birini olufl-
turmaktad›r. 

Yukar› Anzaf Kalesi’ni di¤er Urartu kalelerinden ay›ran en önemli ay›rtkan özel-
li¤inin bafl›nda, kuruldu¤u tarihten y›k›l›fl›na de¤in sürekli bir yerleflime sahne olmas›
gelmektedir. Ortaya ç›kar›lan çivi yaz›l› infla yaz›tlar› ile tunç eflya ve silâhlar üzerinde-
ki yaz›tlar, Urartu krallar›n›n yapt›rd›klar› yeni yap›lardan ve kurduklar› silâh depolar›n-
dan söz etmektedir. Bu yüzden Yukar› Anzaf Kalesi M.Ö. 9. yüzy›l›n son on y›l›ndan,
M.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›na kadar Urartu kale mimarîsinin geliflimini canl› bir flekilde yan-
s›tmaktad›r. 

ÇALIfiMA ALANLARI  
Daha önceki y›llarda bafllanmas›na karfl›n aç›lamayan çok say›daki depo odas›-

n› ortaya ç›karmak amac›yla, 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›na Yukar› Anzaf Kalesi’nde a¤›r-
l›k verilmifltir.

Önceki y›llardaki kaz› çal›flmalar› sonucunda, kalenin en yüksek kesiminde bu-
lunan Tanr› Haldi’ye ait tap›nak avlusunun en kuzeybat› uç kesiminde ortaya ç›kar›lan
pithoslu ve pithossuz depo odalar›, çok genifl bir alana yay›lan tap›nak avlusunun ku-
zeyinin tümüyle depo odalar› ile kapl› oldu¤unu göstermifltir. Tafl temel üzerine yüksek
kerpiç duvarlar› ile yan yana bitiflik olarak yap›lan depo odalar›n›n, birbirleriyle birer ka-
p› arac›l›¤›yla ba¤lant›l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r (Çizim: 2).

Yukar› Anzaf Kalesi’nde 2004 y›l›nda bafllat›lan kaz›n›n temel amac›, geçmifl y›l-
larda pithoslu depo odalar›nda bafllanmas›na karfl›n, zaman darl›¤› ve maddî olanak-
s›zl›klar›n yan› s›ra, kerpiç duvarlar›n tahrip edilmeden ortaya ç›kar›lmas› amac›yla
özenli bir flekilde yürütülen ve bitirilemeyen kaz› çal›flmalar›n›n devam ettirilmesidir.
Çal›flmalar›n a¤›r ilerlemesinde, odalar toplulu¤unun mevcut toprak seviyesinden 3.5-
4 m. derinlikte olmas›n›n da çok büyük etkisi olmufltur. Böylece mimarî yap›lar›n plan-
lar› ortaya ç›kar›lacak, birbirleriyle olan iliflkileri araflt›r›lacak ve bunlardan da önemlisi
odalar›n nitelikleri ve hangi amaçla kullan›ld›klar› konusunda bilgi sahibi olunacakt›r.
Çünkü 60.000 m2’lik bir alana yay›lan Yukar› Anzaf Kalesi’nde, ulusal Tanr› Haldi’ye ait
tap›nak avlusunda depo odalar›n›n bulunamamas› çok büyük bir eksiklikti. Depo oda-
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lar›n›n bulundu¤u kesimin deniz seviyesinden yüksekli¤i ortalama 1975 m.dir. Odala-
r›n hemen kuzey k›sm› ise dik ve e¤imli bir flekilde afla¤›daki kuzey surlar›na do¤ru in-
mekte ve 1920 m. koduna düflmektedir. Herhangi bir kar›fl›kl›¤a meydan vermemek
için, odalar bat›dan do¤uya do¤ru numaraland›r›lm›flt›r (Çizim: 2). 

11 NO.LU SALON
10 No.lu ana koridorun bat› duvar› üzerinde 2 m. yüksekli¤inde ve 1.5 m. genifl-

li¤indeki kap› bofllu¤u, bat› yönünde çok büyük bir salona aç›lmaktad›r (Çizim: 2). Or-
taça¤ yerleflmecilerinin mevcut toprak seviyesinden 1.5- 2 m. derinli¤e indikleri, konut
duvarlar›n›, ocak ve tand›rlar›n› yapt›klar› görülmektedir. Ancak Urartu mimarî kal›nt›-
lar›n›n duvar yüksekliklerinin 3.5- 4 m. kadar olmas›, Ortaça¤ yerleflmecilerinin tahriba-
t›ndan kurtulmas›na neden olmufltur. Hiç kuflkusuz bu durum, Urartu mimarîsinin tah-
rip edilmemesinde, oda ve salonlar›n ifllevlerinin aç›k bir flekilde belirlenmesine ve di-
¤er arkeolojik buluntular›n özgün bir flekilde ortaya ç›kar›lmas›na yarad›¤›ndan, çok bü-
yük bir önem tafl›maktad›r.

2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda bu odan›n dikdörtgen planl› büyük bir salon oldu¤u
ve kuzeyinde yan yana bulunan 8 ve 9 No.lu küçük odalar›n güney duvarlar›ndan birer
kap› ile bu büyük salona aç›ld›klar› saptanm›flt›r. Ancak büyük salon tümüyle aç›lama-
d›¤› için, 6 ve 7 No.lu küçük odalar›n güney duvarlar›ndan birer kap› ile bu büyük salo-
na aç›l›p aç›lmad›¤› ve bunlardan da önemlisi büyük salonun güney ve bat› duvarlar›
üzerinde di¤er odalara geçit veren herhangi bir kap› bofllu¤unun olup olmad›¤› biline-
memekteydi. Bu yüzden büyük salonda sürdürülen kaz› çal›flmalar› ile hem büyük sa-
lonun plan› ortaya ç›kar›lacak, hem de di¤er odalarla olan iliflkisi araflt›r›lacakt›r. 

Büyük salonun duvarlar›n›n da, di¤er odalar›n duvarlar› gibi temellerinin tafltan,
bunun üzerinin de kerpiçten yap›ld›¤› görülmüfltür. 3 m. yüksekli¤indeki kerpiç duvar-
lar›n üstü beyaz kireç ile badana edilmifltir. Salonun güney duvar› üzerinde flimdilik yan
yana dört adet nifl bulunmaktad›r. Çeflitli eflyalar›n konuldu¤u her dört niflin de üst k›s-
m› kavislidir. Yine güney duvar› üzerinde, kandilin konuldu¤u küçük bir nifl bulunmak-
tad›r. Kandilin ç›kard›¤› isten dolay› niflin üst k›sm› siyah bir renge dönüflmüfltür. Salo-
nun taban döflemesi, s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Salonun ortas›na do¤ru dört adet
sütun kaidesi bulunmufltur, ancak bunlardan yaln›zca iki tanesi insitudur. Tabana gö-
mülen iki sütun kaidesinin yan›nda bulunan di¤er sütun kaideleri, duvarlar›n fliddetli bir
flekilde y›k›l›p bas›nç yapmas›yla, yerlerinden kaym›fllard›r. Hatta sütun kaidelerinin
yan›na, y›k›nt› topra¤› iki adet de küçük boy pithos getirmifltir. Büyük bir özenle kumta-
fl›ndan yap›lan sütun kaidelerinin çaplar›, 50- 70 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Her dört
sütun kaidesinin çevre geniflli¤i üzerinde de yaz›t bulunmamaktad›r. 

Güney duvar›na bitiflik olarak yap›lan 3 x 5 m. büyüklü¤ündeki eklentili bölümün,
yiyecek ve içeceklerin konuldu¤u küçük bir depo odas› olarak kullan›ld›¤› anlafl›lmak-
tad›r (Çizim: 2). Bu küçük odan›n girifli do¤u yönündedir ve bu yüzden bu kesime du-
var yap›lmam›flt›r. ‹ki taraf› tek s›ra tafl duvardan yap›lan küçük odan›n içinde bulunan
büyük bir pithos, duvarlar›n ve çat›n›n fliddetli bir flekilde y›k›lmas›yla parçalanm›flt›r.
Pithosun boyun k›sm›n›n alt›nda yan yana ve üst üste yap›lan 9 daire biçimindeki ifla-
ret kümesi, di¤er depo odalar›nda bulunan pithoslar üzerindeki iflaretlerin benzerini
oluflturmaktad›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi pithoslar üzerindeki bu iflaretler, küpün
kaç ölçek flarap veya susam ya¤› ald›¤›n› göstermektedir. Öyle anlafl›lmaktad›r ki bu
küçük odada bulunan yiyecek ve içecekler de, büyük salonda çal›flan insanlar›n yiye-
cek gereksinmesini karfl›lamaktayd›. 

Büyük salonda çat›y› tafl›yan ahflap kirifller ile sütun direklerinin fliddetli bir flekil-
de yanmas›yla, taban›n üzerinde kül ve kömür tabakas› birikmifltir. Taban›n baz› yerle-
rinde ise küçükbafl hayvan kemikleri bulunmaktad›r. Kalenin di¤er odalar›nda bulundu-
¤u gibi, buradaki hayvan kemiklerinin de kalenin ‹skitler taraf›ndan kuflat›lmas› s›ras›n-
da içeriye s›¤›nan insanlar›n kesip yedikleri küçükbafl hayvanlara ait oldu¤u anlafl›l-
maktad›r.
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Kuzeyde bulunan 6, 7, 8 ve 9 No.lu küçük odalar›n salona aç›lan kap› yerleri
saptanm›flt›r. Ancak kap› ve duvarlar›n y›k›lmamas› için tafl ve toprak tabakas› ile dolu
olan kap› giriflleri boflalt›lmam›flt›r. Salonda 2002 y›l› kaz› sezonunda bulunan dört sü-
tun kaidesine ek olarak, 2003 y›l›nda da iki adet daha bulunmufltur. Bunlardan biri gü-
neybat›da, di¤eri de güneydo¤u köfleye yak›nd›r. Ancak her iki sütun kaidesi de in situ
de¤ildir. Hatta güneydo¤u köfleye yak›n olan sütun kaidesi, duvarlar›n fliddetli bir flekil-
de y›k›lmas› sonucunda yan yatm›flt›r. Salonun güneybat› köflesine 1 m. derinli¤inde
ve 1.40 m. geniflli¤inde aç›lan cep gibi bir girinti, kuzeyde bir baflka küçük odaya do¤-
ru aç›lmaktad›r. Ayr›ca salonun bat› duvar› dibinde kalker tafl›n›n oyulmas› ile yap›lan
büyük bir dibek bulunmufltur. Salonun güneybat› duvar› önünde de, taban›n özenle dü-
zeltilmifl kumtafl› bloklarla döflendi¤i görülmüfltür. Ayr›ca duvarlar›n ve çat›n›n y›k›lma-
s› sonucunda büyük bir küp de parçalara ayr›lm›flt›r.        

2004 y›l›nda büyük salonda yap›lan kaz› çal›flmalar›nda, salonun bat› duvar›
saptanm›flt›r. Bat› yönüne do¤ru büyük bir e¤imin olmas› yüzünden, salonun bat› du-
var› büyük ölçüde y›k›lm›fl ve tahribata u¤ram›flt›r. E¤imin dik olmas› yüzünden y›k›lan
duvarlar, bat› etekte afla¤›lara kadar kaym›flt›r. Sonuçta 10 x 30 m. büyüklü¤ünde, dik-
dörtgen bir plan gösteren büyük salon, toplam olarak 300 m2.’lik bir alan› kaplamakta-
d›r (Çizim: 2), (Resim: 1).

10 NO.LU ANA KOR‹DOR  
An›tsal bir görünüme sahip olan 10 No.lu koridor, 5 No.lu depo odas›n›n güne-

yinde yer almaktad›r. 2.5 m. geniflli¤indeki koridorun 44 m. uzunlu¤unda olmas› ve ba-
t›s› ile do¤usundaki di¤er odalar›n bu koridora aç›lmas›, bunun ana koridor özelli¤ine
sahip oldu¤unu göstermektedir (Resim: 2).  

Daha önceki y›llarda sürdürülen kaz› çal›flmalar›nda, kuzey-güney do¤rultusun-
da uzanan bu koridorun güneye do¤ru 10. metresinde, 1 m. geniflli¤inde ve 1 m. kal›n-
l›¤›nda bir duvar ç›k›nt›s› bulunmaktad›r. Bu ç›k›nt›n›n 1.40 m. geniflli¤indeki bir kap›
geçidinin bat›daki yan duvar› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bunun karfl›s›nda, yani do¤usunda-
ki duvar›n önünde ise 20 cm.lik bir ç›k›nt› bulunmaktad›r. Koridor duvarlar› gibi bu ç›-
k›nt›lar da kerpiçten yap›lm›flt›r. Kap› geçidinin 30 cm. güneyinde ve koridorun bat› du-
var› üzerinde 1.5 m. geniflli¤inde bir kap› geçidinin varl›¤› saptanm›flt›r. Bu kap› daha
önce de belirtildi¤i gibi bat›daki 11 No.lu büyük salona aç›lmaktad›r. Koridorun içinde
tafl ve topraktan oluflan kal›n bir dolgu tabakas› bulunmaktayd›. 2.5 m. geniflli¤indeki
koridorun  bat› duvar› ortalama 4 m., do¤u duvar› ise ortalama 3.70 m. yüksekli¤inde-
dir. Koridorun do¤u duvar› bat› duvar›na k›yasla biraz daha fazla tahribata u¤ram›flt›r.
Hatta do¤u duvar›n› oluflturan kerpiç duvarlar›n koridorun içine y›k›ld›¤› ve büyük kü-
meler oluflturdu¤u görülmektedir. Temelleri tafltan ve üst k›sm› da kerpiçten yap›lan ko-
ridorun duvarlar› beyaz badana ile s›vanm›flt›r. Ayr›ca bu yüksek duvarlar› oluflturan
kerpiç bloklar, ç›kan yang›ndan dolay› yer yer tu¤lalaflm›flt›r. Ahflap çat› kiriflleri, kap›-
lar ve di¤er ahflap malzemenin yanmas› sonucunda, hemen her fley afl›r› bir flekilde
tahribata u¤ram›flt›r. Kerpiçten yap›lm›fl duvarlar›n yan› s›ra, y›k›nt› topra¤›n da ç›kan
yang›ndan dolay› k›rm›z› bir renge dönüflmesi, koridorun sanki gerçek anlamda bir f›-
r›na dönüfltü¤ünü göstermektedir. Güneyden kuzeydeki 5 No.lu depo odas›na do¤ru
yüksek bir e¤imin bulunmas› yüzünden, tüm y›k›nt›lar›n kuzey yönüne do¤ru akt›¤› ve
kap› ç›k›nt›s›n› tahrip etti¤i görülmektedir. Mevcut toprak seviyesinden 4.10 m. derinli-
¤e inildikten sonra, ancak tabana ulafl›labilmifltir. S›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lan taban dö-
flemesinin içine, yuvarlak çak›l tafllar›n›n gömüldü¤ü görülmüfltür. Bir elma büyüklü-
¤ündeki çak›l tafllar›n›n taban döflemesine gömülmesiyle, oldukça sa¤lam bir zemin el-
de edilmifltir. Böylesine ilginç taban döflemesinin benzerine, bugüne de¤in di¤er Urar-
tu kalelerinde rastlanmam›flt›r. 

Ana koridorun en önemli özelli¤i, koridora aç›lan odalar›n ikisi d›fl›nda flimdilik
dört tanesinin do¤u yönünde yap›lm›fl olmas›d›r. Örne¤in bat›da 11 No.lu büyük salo-
na aç›lan kap› giriflinden 7 m. güneyde do¤u yönündeki odaya geçit veren ilk kap› giri-
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fli yer almaktad›r. 1.60 m. geniflli¤inde ve 2.5 m. yüksekli¤indeki kap› giriflinin içi tafl ve
toprak ile doludur; duvar›n y›k›lmamas› için kap› girifli flimdilik aç›lmam›flt›r. Ayr›ca ka-
p› giriflinin aç›ld›¤› do¤udaki oda, yap›lar toplulu¤unu çevreleyen duvarlar›n y›k›lmas›
ve arazinin fliddetli bir flekilde kuzeydo¤u yönüne do¤ru akmas› yüzünden, büyük ölçü-
de tahribata u¤ram›flt›r. 

Do¤u yönündeki odalar toplulu¤una geçit veren ikinci kap› girifli, bu kap›n›n 3 m.
güneyinde yer almaktad›r. Ortalama 1.60 m. geniflli¤inde ve 2.5 m. yüksekli¤indeki bu
kap› geçidinin de içi tafl ve toprak ile doludur. Kap›n›n üstünde kerpiç bloklar› birleflti-
ren yass› kumtafl› levhalar›n bir k›sm› y›k›lm›flt›r. Ayn› nedenlerden dolay› flimdilik ka-
p› geçidinin içi boflalt›lmam›flt›r. Ancak bu kap› giriflinin do¤usunda yer alan arazi da-
ha az tahribata u¤rad›¤›ndan, kaz› çal›flmalar›n›n ilerlemesiyle do¤uda yer alan odan›n
içinin boflalt›l›p boflalt›lmayaca¤› konusunda bir karar verilecektir. 

‹kinci kap› geçidinin 7 m. güneyinde ise, koridor duvarlar›n›n do¤u ve bat› yüzü-
ne 50 cm. geniflli¤inde ve 2 m. uzunlu¤unda bir duvar yap›larak, çok an›tsal bir kap› gi-
rifli oluflturulmufltur. Kap› kanatlar›n›n güney kesimde yer ald›¤› san›lmaktad›r. Ancak
ç›kan fliddetli yang›n s›ras›nda ahflap tavan örtüsü ile birlikte kap› kiriflleri ve kanatlar›
afl›r› bir flekilde yanarak tahribata u¤ram›flt›r. Yang›n›n fliddetinden kerpiç duvarlar tu¤-
lalaflm›flt›r. Hatta yang›n o denli fliddetli olmufltur ki, bronz kap› halkalar›n›n baz› k›s›m-
lar› ergiyerek cüruflaflm›flt›r. Oldukça sa¤lam ve an›tsal bir flekilde yap›lan kap› girifli,
ayn› zamanda bir kenet gibi do¤u ve bat› duvar›n› güçlendirmifltir.

14 NO.LU ODA
Koridordaki kap› giriflinin 6 m. güneyinde ise do¤u yönüne aç›lan üçüncü odan›n

kap› girifli yer almaktad›r. Bu mekân› geçici olarak 14 No.lu oda olarak adland›rd›k (Çi-
zim: 2). Kap› giriflinin üst k›sm›na yine yass› kumtafl› levhalar konmufl, bunun üstüne
de büyük bir ahflap kalas lento tafl› gibi yerlefltirilmifltir. Ahflap kalas›n lento gibi yerlefl-
tirilmesi, kerpiç duvara büyük bir sa¤laml›l›k kazand›rm›flt›r. 135 cm. geniflli¤inde ve
1.90 m. derinli¤inde olan kap› giriflinin kuzey duvar› önüne 50 cm. geniflli¤inde bir ker-
piç duvar daha yap›lm›flt›r. Bu hâliyle içeriye aç›lan ahflap kap›n›n tek kanatl› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Ç›kan fliddetli yang›n yüzünden kap› kiriflleri ile birlikte kap› kanad› ve
tavan örtüsü fliddetli bir flekilde yanm›fl ve bunun sonucunda kerpiç duvarlar tu¤lalafl-
m›flt›r. Yang›n›n fliddetinden içerideki topraklar bile k›rm›z› bir hâle gelmifltir. Kap› du-
var›n›n güneyi do¤uya do¤ru 30 cm.lik bir girinti yapt›ktan sonra, düz bir flekilde devam
etmektedir. fiimdilik bu odan›n yaln›zca kap›dan 7 m. uzunlu¤unda olan kuzey duvar›-
n›n s›n›r› bulunabilmifltir. Odan›n do¤u duvar›na ise rastlanamam›flt›r. Dikdörtgen plan-
l› oldu¤u san›lan bu odan›n hangi amaçla kullan›lm›fl oldu¤u, 2005 y›l› kaz› çal›flmala-
r› ile anlafl›lacakt›r. 

12 NO.LU ODA     
Do¤uya aç›lan 14 No.lu odan›n 10.40 m. güneyinde, bat› yönüne aç›lan bir bafl-

ka kap› girifli ile karfl›lafl›lm›flt›r. Bu oda da geçici olarak 12 No.lu oda olarak adland›-
r›ld›. Bu kap› girifli, 11 No.lu büyük salona aç›lan ilk kap›dan sonra, bat› yönüne aç›lan
ikinci kap›y› oluflturmaktad›r. Kap› giriflinin do¤u yüzündeki kuzey ve güney köflelerine
ortalama 25 cm. derinli¤inde küçük nifller yap›larak, as›l kap› girifli oluflturulmufltur. 1
m. geniflli¤indeki kap› girifli, 1.30 m. derinli¤inde ve ortalama 1.80 m. yüksekli¤indedir.
Bu durumda tek kanatl› oldu¤u anlafl›lan kap›n›n d›flar›ya, yani koridora do¤ru aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. 8.60 m. uzunlu¤unda ve 2.50 m. geniflli¤inde olan bu oda, dikdörtgen
bir plan göstermektedir (Çizim: 2). Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Asl›n-
da bu odan›n 9 m. uzunlu¤unda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü odan›n kuzey duvar›-
n›n önünde 1.80 m. yüksekli¤inde ve 40 cm. derinli¤inde bir seki bulunmaktad›r. Bu se-
ki, odan›n di¤er duvarlar› gibi kerpiç bloklardan yap›lm›flt›r. Sekinin üst hizas›nda ise,
güneye do¤ru eflit aral›klar ile dört ahflap hat›l›n yuvalar›, do¤u ve bat› duvarlar› üze-
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rinde görülmektedir. Böylece yerden 1.80 m. yükseklikte ve 2 m. derinlikte bir asma kat
oluflturulmufltur (Resim: 3). Çok büyük bir olas›l›kla bu asma kat›n, burada çal›flan ifl-
çilerin yatacak yeri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Sekinin alt›nda ve kuzey duvar› üzerinde
ise, çeflitli eflya ve özellikle kandilin kondu¤u üstü kavisli bir nifl bulunmaktad›r. Kap› gi-
riflinin tam karfl›s›na ve odan›n güneydo¤u köfle duvar›na ise, sal tafllardan küçük bir
ocak yap›lm›flt›r. ‹çine kor hâlinde atefl b›rak›lan ve sabit bir mangal gibi kullan›lan bu
küçük ocak, k›fl›n burada yatan iflçilerin ya da görevlilerin ›s›nmas› için kullan›lm›fl ol-
mal›d›r. 

Ne yaz›k ki ‹skitler’in sald›r›s› sonucunda kalede M.Ö. 7. yüzy›l›n sonunda ç›kan
yang›n, di¤er odalar gibi bu oday› da etkilemifltir. Kap› kirifli ve kanad›, tavan örtüsü ve
asma kat› tafl›yan ahflap direklerin fliddetli bir yang›na maruz kalmas› sonucunda, he-
men her fley yanm›fl ve kal›n bir kül ve kömür tabakas› oluflmufltur. Bu odada bulunan
demirden yap›lm›fl karg› ve ok uçlar› ile çeflitli eflyalar, önce yang›ndan, daha sonra da
nemden afl›r› bir flekilde etkilenerek oksitlenip parçalara ayr›lm›flt›r. Laboratuvarda ko-
ruma alt›na al›nan demir eflya ve silâhlar üzerinde çal›flmalar yap›lm›flt›r.

13 NO.LU KOR‹DOR     
2004 y›l›nda yap›lan kaz› çal›flmalar›nda, güney yönünde Haldi Tap›na¤› avlusu-

na kadar ilerleyen 10 No.lu ana koridorun toplam 46 m. uzunlu¤unda oldu¤u anlafl›l-
m›flt›r (Çizim: 2). 46. metrede ana koridorun güney yüzünün yüksek bir kerpiç duvar ile
kapat›ld›¤› görülmüfltür. Bundan sonra ana koridor 90°’lik bir aç› ile do¤u yönüne do¤-
ru devam etmektedir. 10 No.lu ana koridorun geniflli¤i 2.5 m. iken, do¤u yönüne do¤-
ru devam eden 13 No.lu koridorun geniflli¤i daralarak 2 m.ye inmifltir. fiimdilik geçici
olarak 13 No.lu koridor olarak adland›rd›¤›m›z bu koridorun kuzey ve güney duvarlar›
da, tafl temel üzerine kerpiç bloklardan yap›lm›flt›r. T›pk› 10 No.lu ana koridor gibi, bu
koridorun duvarlar› da beyaz badana ile s›vanm›flt›r. Toplam 38 m. uzunlu¤unda olan
koridorun kerpiç duvarlar› da ortalama 2 m.-3.5 m. aras›nda de¤iflen bir yüksekli¤e sa-
hiptir (Resim: 4). T›pk› 10 No.lu ana koridorda oldu¤u gibi, burada da kap› kiriflleri ve
kanatlar› ile çat›y› tafl›yan ahflap kirifllerin fliddetli bir flekilde yanmas› sonucunda, ko-
ridorda kül ve kömürden oluflan kal›n bir yang›n tabakas› oluflmufltur. Bu yang›n sonu-
cunda kerpiç duvarlar›n baz› k›s›mlar› tu¤lalaflm›flt›r. Duvar yüksekli¤i do¤u yönüne
do¤ru, e¤imin dik olmas› ve duvarlar›n y›k›lmas› yüzünden azalmaktad›r. Arazinin çok
e¤imli ve dik olmas› nedeniyle, duvarlar do¤u yönüne do¤ru y›k›lm›flt›r. Kuzey ve gü-
ney duvarlar› üzerine Ortaça¤ yerleflmecilerinin açm›fl olduklar› ocak ve tand›rlar da,
duvarlar›n üst k›s›mlar›n›n tahribata u¤ramas›na neden olmufltur. 

13 No.lu koridorun güney duvar› üzerinde herhangi bir kap› bofllu¤u görülmez-
ken, kuzey duvar› üzerinde belirli aral›klarda kap› giriflleri bulunmaktad›r (Çizim: 2). Ör-
ne¤in ilk kap› girifli, kap›n›n bat› duvar›ndan 1.95 m. do¤uda yer almaktad›r. Ortalama
1.50 m. geniflli¤inde olan kap›n›n yüksekli¤i de 1.80–1.90 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Kap› ve duvarlar›n y›k›lmamas› için, tafl ve toprak tabakas› ile dolu olan kap›n›n girifli
boflalt›lmam›flt›r. Kap› giriflinin 4.50 m. do¤usunda ise ikinci kap› girifli ortaya ç›kar›l-
m›flt›r.  1.50 m. geniflli¤inde olan kap› girifli, ortalama 1.80-1.90 m. yüksekli¤indedir. Bu
kap› girifli de tafl ve toprak ile doludur. Kap›n›n ve duvarlar›n y›k›lmamas› için bunun da
girifli boflalt›lmam›flt›r. Yine bu kap› giriflinin 4.5 m. do¤usunda ise üçüncü kap› girifli
yer almaktad›r. Bundan önceki kap› giriflleriyle ayn› ölçülere sahip olan kap› giriflinin içi,
ayn› nedenlerden dolay› boflalt›lmam›flt›r. Kuzey yönünde yer alan her üç odan›n faz-
la büyük olmad›¤› san›lmaktad›r. Bu odalarda ileriki y›llarda yap›lacak kaz› çal›flmalar›
sonucunda, hangi amaçla kullan›ld›klar› anlafl›lacakt›r. 
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KÜÇÜK BULUNTULAR
2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda bazalt ve kumtafl›ndan yap›lm›fl çok say›da ezgi

kab› ve ö¤ütme tafllar› ile küçük çömlekler ortaya ç›kar›lm›flt›r. Daha önceki y›llarda ol-
du¤u gibi, 2004 y›l›nda da ortaya ç›kar›lan küçük çömlek ve testiciklerin say›s› oldukça
fazlad›r. Bunlar›n büyük bir k›sm› daha önceki yay›nlarda tan›t›ld›¤›ndan, biz özellikle
konservasyonu yap›lan çeflitli metal eflya ile keramik rhytonu tan›tmay› uygun bulduk.

Rhyton  
Salonun y›k›lan bat› duvar› önünde k›r›k parçalar halinde bulunan ryhton olduk-

ça ilginçtir. K›rm›z› astarl› rhyton parçalar›, Araflt›rma Merkezi’nin tam teflekküllü labo-
ratuvar›nda tümlenmifl ve bunun bir bo¤aya ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r (Çizim: 3), (Resim:
5). Bo¤an›n eksik olan boynuz ve ayak k›s›mlar›, özgün biçimi ile uyum sa¤layacak bi-
çimde tamamlanm›flt›r. Kutsal flarab› ak›tacak delik k›sm›, bafl›n hemen arkas›ndad›r.
Oldukça özenli yap›lan ryhtonun, M.Ö. 7. yüzy›la ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Demir Duvar Halkas›  
11 No.lu büyük salon ile 12 No.lu odada bulunan demir duvar halkalar›, oksitlen-

meden dolay› afl›r› bir flekilde tahribata u¤ram›flt›r. Ancak 11 No.lu büyük salonda bu-
lunan duvar halkas› üzerinde yap›lan konservasyon çal›flmalar› ile eser kurtar›lm›flt›r.
Ortalama 56 cm. uzunlu¤unda tek parça demirden dövülerek yap›lan duvar halkas›n›n
bafl k›sm›, 13 cm. çap›nda dairesel bir biçime sahiptir (Çizim: 4), (Resim: 6). Duvara
çak›lan iki parça hâlindeki k›s›m ise 16 cm. uzunlu¤undad›r. Daire k›sm›n›n kesiti yu-
varlak, duvara çak›lan k›sm›n kesiti ise dikdörtgen biçimlidir. Duvara çak›lan k›sm›n
mafla gibi iki parçadan oluflmas›, duvara sa¤lam bir flekilde çak›lmas›na ve ç›kmama-
s›na neden olmaktad›r. fiu anda 430 gr. a¤›rl›¤›nda olan duvar halkas›n›n, ilk yap›ld›¤›
s›radaki a¤›rl›¤›n›n 540 gr.dan fazla oldu¤u san›lmaktad›r. Demirden yap›lm›fl benzer
biçimli duvar halkalar›, 19. yüzy›l›n sonunda Alman bilim adamlar› taraf›ndan Toprak-
kale’de (Rusahinili) yap›lan arkeolojik kaz›larda da ortaya ç›kar›lm›flt›r2. 

Çivi Yaz›l› Bronz Kap› Halkalar›
10 No.lu ana koridorda bulunan çivi yaz›l› bronz kap› halkalar›, Yukar› Anzaf Ka-

lesi’ndeki çeflitli mimarî yap›lar›n Kral Menua’dan sonra gelen di¤er Urartu krallar› ta-
raf›ndan da kesintisiz bir flekilde infla edildi¤ini göstermesi aç›s›ndan çok büyük bir
önem tafl›maktad›r. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi koridorlara aç›lan ahflap kap›lar ile tavan› tafl›yan
ahflap malzemenin kaleye yap›lan ‹skit sald›r›s› s›ras›nda fliddetli bir flekilde yanmas›
yüzünden, odalarda bulunan tüm eflya ve silâhlar fliddetli bir flekilde yanarak tahribata
u¤ram›flt›r. Yang›n›n fliddetinden kerpiç duvarlar tu¤lalaflt›¤› gibi, ahflap kap›lardaki
bronz halkalar da tahribata u¤ram›flt›r. ‹ki adet oldu¤u san›lan büyük bronz kap› hal-
kas›n›n biri parçalara ayr›lm›fl ve ergiyerek sap k›sm›na yap›flm›flt›r. Oldukça fazla ok-
sitlenen bronz kap› halkalar› üzerinde laboratuarda yap›lan çal›flmalar sonucunda,
eserler kurtar›lm›flt›r3.  

2 R.B. Wartke, Toprakkale, Untersuchungen zu den Metallobjekten im Vorderasiatischen Museum zu Berlin, Berlin
1990, 120, lev. 36. 

3 Oldukça fazla oksitlenen bronz kap› halkalar›n›n konservasyonu, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l›
“Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi” laboratuvar›nda yap›lm›flt›r. Özenli ve titiz çal›flmalar›ndan dolay›
Konservatör Vedat Evren Belli, Tuba Akar, U¤ur Tunal›, Hidayet Bak›rc› ve Gökçen Tokgönül’e çok teflekkür ederiz.
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I No.lu K›r›k Bronz Kap› Halkas›: Env. No: YAK 2004.10.11.
Di¤er sa¤lam kap› halkas›na k›yasla daha büyük ve a¤›r olan bu kap› halkas›n›n

di¤er parças› ergiyerek tahribata u¤ram›flt›r (Çizim: 5), (Resim: 7). Mevcut sap k›s-
m›n›n uzunlu¤u 15 cm., halkan›n çap› da 14 cm.dir. Ortalama 2.5 cm. çap›nda bronz-
dan masiv olarak dökülen halkan›n flu andaki mevcut a¤›rl›¤› 2.302 kg.d›r. Kum ya da
balmumu kal›pta dökülen bronz halkan›n kesiti, yuvarlakt›r. Halkan›n ilk yap›ld›¤›
s›rada tüm parçalar› ile birlikte toplam a¤›rl›¤›n›n 3.400 kg.dan fazla oldu¤u san›lmak-
tad›r. Halkan›n d›fl k›sm›na, 1.2 cm. geniflli¤inde çizilen iki çizginin aras›nda, çivi yaz›s›
bulunmaktad›r. 

II No.lu Sa¤lam Bronz Kap› Halkas›: Env. No: YAK 2004.10.12. 
‹ki ayr› parçadan oluflan kap› halkas› sa¤lamd›r, yaln›zca ahflap kap› dire¤ine

giren parçalardan birinin uç k›sm› kopmufltur. Di¤er halka gibi bronzdan masif döküm
tekni¤i ile yap›lan bu halka biraz daha küçüktür (Çizim: 6), (Resim: 8). 33 cm. uzun-
lu¤unda olan halkan›n toplam a¤›rl›¤› 2.804 kg.d›r. ‹lk yap›ld›¤› zaman a¤›rl›¤›n›n 2.900
kg. oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Halkan›n büyük olan› 12 cm. çap›nda, bunun uç k›sm›ndaki
küçük halka ise 6 cm. çap›ndad›r. Küçük halkan›n içine geçen ve ahflap kap› dire¤ine
çak›lan k›s›m ise, yine bronzdan dövme tekni¤i ile yap›lm›flt›r. Ortalama 64 cm. uzun-
lu¤unda tek parça bronzdan dövülerek yap›lan parçan›n orta k›sm› yuvarlak, di¤er
k›s›mlar› ise dikdörtgen kesitlidir. Küçük halkan›n ahflap kap› dire¤ine giren k›s›m-
lar›n›n uçlar› ise sivriltilmifltir. Büyük ve küçük halkan›n d›fl çevre geniflli¤i üzerinde çivi
yaz›s› bulunmaktad›r. Ancak bu halka daha fazla oksitlendi¤i için, çivi yaz›s› daha çok
bozulmufltur. 

Bronzdan yap›lm›fl benzer biçimli iki kap› halkas›, 1899 y›l›nda Toprakkale
(Rusahinili) kaz›s›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r4. Ancak her iki kap› halkas› üzerinde de çivi
yaz›s› bulunmamaktad›r5. Karmir – Blur ve Armavir kaz›lar›nda da benzer biçimli bronz
kap› halkalar› bulunmufltur6. Karmir – Blur kaz›lar›nda bulunan üç bronz halkas›ndan
biri üzerindeki çivi yaz›s›ndan, halkan›n Teiflebaini URU kentinde Argiflti o¤lu Rusa’n›n
silâh evine ait oldu¤unu ö¤renmekteyiz7. 

Yukar› Anzaf Kalesi’nde bulunan II. Sarduri’ye ait çivi yaz›l› bronz kap› halkas›,
bugüne de¤in ortaya ç›kar›lan çivi yaz›l› bronz halkalar›n›n en eski örne¤ini oluflturmak-
tad›r. Tanr› Haldi’ye ait tap›nak duvar›nda bulunan infla yaz›t›nda da aç›kça belirtildi¤i
gibi, Yukar› Anzaf Kalesi Kral Menua taraf›ndan kurulmufltur. II. Sarduri’ye ait çivi yaz›l›
bronz halkalar›n›n Anzaf Kalesi’nde bulunmas›, bizim için sürpriz de¤ildir, çünkü
bugüne de¤in ortaya ç›kard›¤›m›z iki kil tabletin yan› s›ra, 21 adet çivi yaz›l› bronz efl-
ya ve silâh, Kral ‹flpuini’den II. Rusa’ya kadar geçen krallara aittir. Daha önce de s›k
s›k belirtti¤imiz gibi, baflkent Tuflpa’ya çok yak›n olan Anzaf Kalesi, ayn› zamanda kralî
yönetim merkezi olarak ifllev görmüfltür. Özellikle Van Bölgesi’nde baflkent Tuflpa dahil
olmak üzere baflka bir örne¤ine rastlanmayan Kral II. Argiflti’ye ait çok say›da çivi yaz›l›
bronz silâh ve inflaat›n›n Anzaf Kalesi’nde bulunmas›, bu görüflümüzü desteklemek-
tedir8.
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4 C. F. Lehmann- Haupt, Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, Berlin 1907, 102 vd., fig.
73- 74.; C. F. Lehmann- Haupt, Armenien einst und jetzt II/ 2, Berlin 1931, 544.

5 R. B. Wartke, Toprakkale, Berlin 1990, 85.
6 B. B. Piotrivski, Karmir- Blur I, Leningrad 1950, 20 vd., fig. 3, 37, 58.;  B. B. Piotrovski, Karmir- Blur, Leningrad 1955,

95, fig. 56.
7 B. B. Piotrovski, Karmir- Blur, Leningrad 1970, Nr. 25.; F. W. König, Handbuch der chaldischen Inschriften, AfO,

Beiheft 8, Graz 1955- 57, Nr. 130 A., lev. 98.
8 O. Belli, “Bronze Quivers with Cuneiform Inscriptions from Van- Upper Anzaf Fortress”, A View from the Highlands,

Archaeological Studies in Honour of Charles Burney, Ancient Near Eastern Studies 12, (ed. A. Sagona), Melbourne
2004, 283 vd.; O Belli, “Yukar› Anzaf Kalesi’nde Bulunan Urartu Kral› II. Argiflti’ye Ait Çivi Yaz›l› Bronz Adak Kalkan›-
Urartian King Argishti’s (II) Bronze Votive Shield with Cuneiform Inscriptions from Upper Anzaf Fortress”, Hayat
Erkanal Arma¤an›, Homer Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, (bask›da).; O Belli, Tarih Boyunca Van, Van Gölü Çevresi
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, Celisa Bas›mevi, ‹stanbul 2005, 176 vd.
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Harita 1: Afla¤› ve Yukar› Anzaf Kaleleri ve yak›n çevresi

Çizim 1:Yukar› Anzaf kalesi ve Afla¤› 
Kent’in topografik plan› 
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Çizim 2: Depo odalar›n›n genel plan›

Çizim 3: Rython’un önden ve yandan görünümü 
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Çizim 4: Demir duvar halkas› Çizim 5: Kral II. Sarduri taraf›ndan 
yapt›r›lan silah deposunun 
bronz kap› halkas›

Çizim 6: Kral II. Sarduri taraf›ndan yapt›r›lan silah deposunun bronz kap› halkas›
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Resim 1: Büyük salon do¤udan

Resim 2: Ana koridorun genel görünümü, güneyden

Resim 3: 12 No.lu oda, güneyden
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Resim 4: 13 No.lu koridorun genel görünümü, bat›dan

Resim 5: Onar›lan rython
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Resim 6: Demir duvar halkas›

Resim 7: Kral II. Sarduri taraf›ndan yapt›r›lan silah deposunun bronz kap›
halkas›

Resim 8: Kral II. Sarduri taraf›ndan yapt›r›lan silah deposunun bronz 
kap› halkas›



2004 YILI VAN-YONCATEPE KALES‹ 
VE NEKROPOLÜ KAZISI

Oktay BELL‹*
Mete TOZKOPARAN

Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kaz›lar›, 02 A¤ustos – 05 Eylül 2004 tarihlerinde
gerçeklefltirilmifltir. Van Müze Müdür Vekili Mete Tozkoparan’›n (M.A.) baflkanl›¤› ve
benim de bilimsel sorumlulu¤um alt›nda yürütülen Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü ka-
z›s›na Arafl. Gör. ‹lknur Zeynep Konuralp (M.A.), Arafl. Gör. ‹smail Ayman (M.A.), Je-
ofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Jeomorfolog Doç. Dr. Hüseyin Tu-
ro¤lu, Jeomorfolog Arafl. Gör. Hasan Özdemir (M.A.), Mimar Yrd. Doç. Dr. fiehabettin
Öztürk, Arkeozoolog Doç. Dr. Vedat Onar, Arkeozoolog Yrd. Doç. Dr. Altan Armutak,
Arafl. Gör. Cenk Demirk›ran (M.A.), Arafl. Gör. Nilgün Sevinç, Arkeolog Gülsen Gedi-
ko¤lu, Sanat Tarihçisi Gökmen Aksüzek, Güzin Sühran Belli, yüksek lisans ö¤rencisi
Desinatör Nihal Ayy›ld›z ile Türkiye’nin çeflitli üniversitelerine ba¤l› fakültelerin Arkeolo-
ji, Protohistorya, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›’na ait toplam
14 lisans ö¤rencisi kat›lm›flt›r1. Kaz›da ortaya ç›kar›lan ahflap, çanak çömlek, kemik ve
çeflitli metallerden yap›lm›fl eflya, âlet ve silâhlar›n onar›m ve konservasyon çal›flmala-
r›, Van’da bulunan ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l› “Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi”nin modern ve ça¤dafl laboratuvar›nda Konservatör
Vedat Evren Belli’nin baflkanl›¤›nda Tuba Akar, U¤ur Tunal›, Zeynep Onaran, Gökçen
Tokgönül ve Hidayet Bak›rc›’dan oluflan bir ekip taraf›ndan yap›lm›flt›r. Farkl› bilim dal-
lar›ndan birçok bilim adam›n›n bir araya gelmesiyle disiplinler aras› gerçeklefltirilen
böylesine büyük ve önemli bir çal›flmaya gösterilen yak›n ilgiden dolay›, de¤erli mes-
lektafllar›m ve sevgili ö¤rencilerime çok teflekkür ederim.

2004 y›l› Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kaz› çal›flmalar›, ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü Bilimsel Araflt›rma Projesi Yürütücü Sekreterli¤i ile kendi maddî olanaklar›-
m›z taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Sa¤lanan maddî destekten dolay› Bilimsel Araflt›rma
Projesi Yürütücü Sekreterli¤i’ne çok teflekkür ederiz2. 

Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü, bugünkü modern Van Kenti’nin 9 km. güneydo-
¤usundaki Yukar› Bakraçl› (eski Yedikilise) Köyü’nün 1.5 km. güneybat›s›nda yer al-
maktad›r (Harita: 1). Kalenin do¤usunu yar›m ay biçiminde çevreleyen Varak (2800 m.)
ve Erek da¤lar› (3200 m.) do¤udan esen sert rüzgârlar› önlemekte ve daha ›l›man bir
iklim sa¤lamaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nin en zengin su kaynaklar›na sahip olan
Varak ve Erek da¤lar›, ayn› zamanda Van Bölgesi’nin ulafl›m yönünden en yak›n yay-

* Prof. Dr. Oktay BELLi, ‹stanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459- Beyaz›t- ‹stanbul/ TÜRK‹YE,
e-mail: obelli@istanbul.edu.tr.
Mete TOZKOPARAN (M.A.), Müze Müdür Vekili, Van/TÜRK‹YE.

1 2004 Y›l› Van- Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kaz› çal›flmalar›na lisans ö¤rencisi olarak ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Eskiça¤ Tarihi ve Tafl›nabilir Kültür
Varl›klar› Koruma ve Onar›m Bölümü ö¤rencilerinden Heval Bafl›büyük, Nihal Ak›ll›, Ifl›k Aycin, Ayflegül K›d›k, Ayhan
Yard›mc›el, Gökçe Kaan Demirk›ran, Tuba Akar, U¤ur Tunal›, Zeynep Onaran, Gökçen Tokgönül, Hidayet Bak›rc›,
‹stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal› ö¤rencilerinden Kerem Ulusoy, ‹lker C. Özmen ve
Bursa Uluda¤ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö¤rencilerinden Mehmet Emre Özdo¤an
kat›lm›fllard›r. Çok büyük baflar› ile çal›flan sevgili ö¤rencilerime bir kez daha içtenlikle teflekkür ederim. 

2 Proje No: 193/ 29042004.
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lalar›na da sahiptir. Su kaynaklar›n›n yan› s›ra, zengin otlak ve da¤ çay›rlar›na sahip
Erek Da¤› ve yak›n çevresi, yaz mevsiminde onbinlerce küçükbafl hayvan› ile göç eden
yar› göçebe topluluklar taraf›ndan yaylak olarak kullan›lmaktad›r. Varak ve Erek da¤la-
r›n›n hemen bat› ete¤inde yer alan Yoncatepe Kalesi, zengin su kaynaklar› ve otlaklar›-
na sahip Kefliflgöl Yaylas›’na giden yolu denetim alt›nda tutmaktad›r. Kale bu ifllevini
Urartu Krall›¤›’n›n y›k›l›fl›na de¤in sürdürmüfltür.

Kalenin 700- 800 m. kuzeyinde ise, flimdilik Van Bölgesi’nin en eski sulama tesi-
si olan Harabe Baraj› bulunmaktad›r. Do¤uda Varak Da¤› eteklerinden ç›kan zengin su
kaynaklar›n›n önü, t›pk› büyük bir havuz gibi birbiri ard› s›ra barajlar ile kesilmifltir. Kö-
yün içinde ve hemen bat› ete¤inde bulunan Bakraçl› barajlar›n›n içi dolmas›na ve duvar-
lar› tahribata u¤ramas›na karfl›n, Harabe Baraj›’n›n gövde duvar› günümüze de¤in sa¤-
lam bir flekilde varl›¤›n› korumufltur. 4- 5 m. geniflli¤inde, 2 m. yüksekli¤inde ve 80 m.
uzunlu¤undaki baraj duvar›, arazinin e¤imli olan bat› kesimini kapatmaktad›r. Baraj du-
var›, kumtafl› bloklardan yap›lm›flt›r. Ancak ne yaz›k ki yüzlerce y›ldan beri sular›n tafl›-
m›fl oldu¤u kal›n toprak tabakas›, baraj›n içini doldurmufltur. Günümüzde baraj›n içi tar-
la olarak kullan›lmaktad›r. Bat› yüzde ve duvar›n ortas›nda bulunan 35 cm. x 35 cm. bü-
yüklü¤ündeki savak k›sm›, bugüne de¤in bulunan Urartu barajlar›ndaki savaklar›n en
küçü¤ünü oluflturmaktad›r. Bat› yönüne do¤ru ak›t›lan sular, tar›m alanlar›n›n, sebze ve
meyve bahçelerinin su gereksinmesini karfl›lamaktad›r.

Bas›k bir tepe görünümünde olan Yoncatepe Kalesi’nin en yüksek kesiminde ak-
ropol, bunun kuzeydo¤u ete¤inde sivil yerleflim alan› ve kuzey ete¤inde de nekropol
alan› bulunmaktad›r (Çizim: 1). Erken Demir Ça¤›na ait di¤er kale ve yerleflim merkez-
lerinde oldu¤u gibi, Yoncatepe’de sivil yerleflim merkezi ile nekropol alan› neredeyse iç
içedir. Deniz seviyesinden 2050 m. yüksekli¤inde olan akropol alan›, flimdilik Türkiye’nin
en yüksek rak›ml› kaz› alan›n› oluflturmaktad›r. Akropolün güneyi dik ve derin bir uçu-
rum ile sonuçlanmaktad›r. Güneydo¤udan bat› yönüne do¤ru akan Doni Çay›, araziyi
genifl ve derin bir flekilde oymufltur. Akropolün kuzey kesimi de dik olmas›na karfl›n, ku-
zeydo¤u ve kuzeybat› yönlerine do¤ru teraslar halinde alçalmaktad›r.

Yoncatepe Kalesi’nin ne zaman kuruldu¤unu flimdilik kesin olarak bilemiyoruz.
Ancak akropolün hemen kuzey ete¤inde bulunan nekropol alan›ndaki birçok mezar, M.
Ö. I. biny›l›n bafllar›ndan beri kullan›lm›flt›r. Kale, M. Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›nda Do¤u Ana-
dolu Bölgesi’ne kuzeyden ve do¤udan bir çekirge sürüsü gibi giren ‹skitler taraf›ndan di-
¤er Urartu kaleleri ile birlikte yak›l›p y›k›lm›flt›r. Bu korkunç y›k›m ve ya¤madan can›n›
zor kurtaran halk, tafl›nabilir eflya ve silâhlar›yla birlikte Erek Da¤›’na s›¤›nm›flt›r3.

SARAY YERLEfiMES‹
Yoncatepe yerleflmesinin akropol kesiminde yer alan saray kompleksi, flimdilik

do¤u ve bat› olmak üzere iki ana bölümden oluflmaktad›r4. Saray yerlefliminin ana gi-
rifli, kuzeydo¤u kesimdendir. Kuzey kesimde sivil yerleflim merkezi ile nekropol ala-
n›n›n güneybat› eteklerinden fazla dik olmayan bir e¤imle saraya do¤ru uzanan eski yol
kal›nt›s›, üstü aç›k olan orta avluya ulaflmaktad›r. Hatta avludan bat›daki odalar toplu-
lu¤una geçit veren 2.80 m. geniflli¤indeki kap› giriflinin do¤usu, çok hafif bir rampa flek-
linde sal tafllarla döflenmifltir (Çizim: 2).  Kuzeydo¤u kesimden saraya girildi¤inde, söz
konusu üstü aç›k avlu ile karfl›lafl›lmakta ve de bu avludan kompleksin do¤u ve bat› bö-
lümlerine geçilebilmektedir 5(Çizim: 3).
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3 O. Belli, “Yoncatepe Kalesi’nde Bulunan Konik Biçimli Bronz Kalkan Ç›k›nt›lar› (Umbolar›)”, Coflkun Özgünel
Arma¤an›, (ed. E. Öztepe), Homer Yay›nevi, ‹stanbul 2006, (bask›da). 

4 Akropoldeki saray yerleflmesinin zemin kat plan›n› büyük bir baflar› ile çizen de¤erli meslektafl›m Yrd. Doç. Dr. fieha-
bettin Öztürk’e ve çok büyük özveriyle çal›flan Arafl. Gör. ‹smail Ayman (M.A.) ve ‹lknur Zeynep Konuralp’e (M.A.)
içtenlikle teflekkür etmeyi zevkli bir görev sayar›m.

5 O. Belli, Tarih Boyunca Van, Van Gölü Çevresi Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, Celisa Bas›mevi,
‹stanbul 2005. 



Orta Avlu
Orta Avlu’nun taban›n›n s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›ld›¤› gözlemlenmifltir. Avlunun

bat› duvar›n›n kuzeybat› köflesinde, sal tafllar›ndan yap›lm›fl bir seki bulunmaktad›r.
Ancak bu sekinin yer yer tahribata u¤rad›¤› görülmüfltür. Ayr›ca köreltilen kap›n›n ku-
zeydo¤usunda, tafl duvar›n büyük kaya parçalar›n›n üzerinden geçirildi¤i görülmekte-
dir6. Kaya parçalar›n›n görülen do¤u yüzündeki ç›k›nt›lar, murç ve keskiler ile büyük bir
özenle düzeltilmifltir, öyle ki kaya parças› sanki ifllenmifl bir tafl blo¤u gibi görünmekte-
dir.  Avlunun kuzey k›sm› ise, topra¤›n dik ve e¤imli arazide kuzey yönüne do¤ru ak›p
gitmesi sonucunda tahribata u¤ram›flt›r.  

Avlunun bat› duvar›n›n orta kesiminde yer alan ve Büyük Salon’a geçifl sa¤lad›-
¤› anlafl›lan kap› girifli köreltilmifl ve 2.80 m. geniflli¤indeki bu giriflin önünde sal taflla-
r›ndan yap›lm›fl bir rampan›n varl›¤› saptanm›flt›r. Avlu içerisinde, bat›daki Büyük Sa-
lon’un do¤u duvar›n›n 10 m. do¤usuna denk düflen kesimde, kuzey- güney do¤rultu-
sunda uzanan bir duvar ortaya ç›kar›lm›flt›r. fiimdilik toplam 28 m. uzunlu¤unda olan
bu duvar›n geniflli¤i 1.60 m.dir. ‹ri tafllardan oldukça sa¤lam olarak yap›lan duvar›n yal-
n›zca kuzey bölümü arazinin dik ve e¤imli olmas› yüzünden ak›p gitmifltir. Örne¤in du-
var›n güney ucunda kal›n duvarl› küçük bir oda bulunmas›na karfl›n, kuzey ucundaki
duvarlar›n tahribata u¤ramas› yüzünden herhangi bir odan›n olup olmad›¤› belli olma-
maktad›r. Ayr›ca duvar›n bat› yüzünde, yani hücre planl› odalar›n hemen güneyinde,
yer yer tahribata u¤ram›fl olmas›na karfl›n, sal tafllardan yap›lm›fl bir sekiye rastlanm›fl-
t›r. Bu duvar›n bat› k›sm›na, kuzeye do¤ru yan yana üç küçük oda yap›lm›flt›r.  

Do¤u duvar›na bitiflik olarak yan yana yap›lan üç küçük oda, plan ve tasar›m yö-
nünden bat›da yer alan ve ‘Büyük Depo’ olarak adland›r›lan mekândaki üç küçük oda-
ya benzemektedir. Ancak Büyük Depo Odas›’n›n ve içindeki üç küçük odan›n üstü ka-
pal› olmas›na karfl›n, buradaki odalar›n üstünün kapal› olup olmad›¤›n› flimdilik bilemi-
yorsak da, üzerlerinin kapal› oldu¤u san›lmaktad›r. 

Üzeri aç›k oldu¤u san›lan avlunun do¤usunu kapatan 28 m. uzunlu¤undaki du-
vardan do¤u yönüne do¤ru geçit veren herhangi bir kap› geçifline flimdilik rastlanma-
m›flt›r. Bu duruma göre do¤udaki odalara geçiflin kuzey ve güney kesimden oldu¤u sa-
n›lmaktad›r. Örne¤in avlu duvar›n›n hemen do¤usunda yer alan alandaki odalar toplu-
lu¤una, kuzey yönünde geçit veren 1.10 m. geniflli¤indeki kap› bofllu¤u, giriflin kuzey
yönünden yap›ld›¤›n› göstermektedir.  

SARAYIN DO⁄U BÖLÜMÜ
Üstü aç›k avlunun do¤usunu 28 m. uzunlu¤unda bir duvar kapatm›fl durumda-

d›r, bu kesimden do¤u bölüme do¤ru herhangi bir geçifl bulunamam›flt›r, bu yüzden de
avludan, saray›n do¤u bölümüne geçiflin, kuzey ve güney kesimlerden yap›ld›¤› düflü-
nülmektedir. Saray›n do¤u bölümünde kuzey- güney do¤rultusunda oldukça ilginç
mimarî özellikler gösteren ve içerisinde odalar toplulu¤unu bar›nd›ran genifl bir mekân
yer almaktad›r. 

Bu alandaki odalar›n hemen güneyde bulunan› küçük say›labilecek, ortalama
3.35 m. x 3.40 m. büyüklü¤ünde, hücre tipinde ve kare plan göstermektedir. Arazinin
güney ve do¤u yönüne do¤ru oldukça e¤imli ve dik olmas› yüzünden, odan›n tafl du-
varlar› kal›n yap›lm›flt›r. Buna karfl›n odan›n bat›, do¤u ve özellikle güney tafl duvarla-
r›n›n büyük bir bölümü y›k›larak, tafllar afla¤›ya sürüklenmifltir. Hatta odan›n do¤usun-
daki e¤imin çok dik olmas› yüzünden, odan›n önündeki kuzeydo¤u bölümündeki arazi-
nin çöküntü k›sm›nda, do¤u yönüne do¤ru 1.80 m. x 2.60 m. büyüklü¤ündeki bir alana,
tafllardan güçlü bir blokaj yap›larak, oda duvarlar›n›n akmas› önlenmifltir.  

Oda duvarlar› cas harc› ile s›vanm›fl ve bunun üzeri de kahverengi bir boya ile
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badana edilmifltir. Taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lan odan›n 1.20 m. geniflli¤inde ve
1.65 m. derinli¤indeki kap› girifli, do¤u yönünde bulunmaktad›r. Tek kanatl› oldu¤u an-
lafl›lan kap›n›n içeriye do¤ru aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ahflaptan yap›lan kap› kiriflleri ile
kap› kanad› ve tavan örtüsünün ç›kan yang›n sonucunda yanmas› yüzünden, içerde
kal›n bir kül ve kömür tabakas› oluflmufltur. Odan›n güneydo¤u köflesinde, taban üze-
rinde orta büyüklükte iki depolama kab› in situ olarak bulunmufltur. K›r›lan depolama
kaplar›n›n da gösterdi¤i gibi, bu odan›n da ayn› zamanda yiyeceklerin depolanmas› için
kullan›ld›¤› san›lmaktad›r. 

Bu odan›n hemen kuzeydo¤usunda ve 28 m. uzunlu¤undaki avlu duvar›n›n do-
¤u yüzüne yap›lan oda hem daha büyük, hem de mimarî yönden çok ilginçtir. Saray
yap›lar›n›n do¤u bölümündeki k›sm›nda yer alan bu odan›n 9.70 m. uzunlu¤undaki ba-
t› duvar›, avlu duvar›n›n do¤u yüzünü oluflturmaktad›r ve tafl duvar›n yüksekli¤i 1.60-
1.90 m. aras›nda de¤iflmektedir. Ancak bu ilginç odan›n do¤u duvar› tümüyle y›k›lm›fl-
t›r. Hatta do¤u yönüne do¤ru e¤imin çok dik olmas› yüzünden, oda taban›n›n bir k›sm›
da ak›p gitmifltir. Ayr›ca bu odan›n 3- 3.5 m. do¤usunda yer alan bir baflka oda duva-
r›n›n tafllar›n›n büyük bir k›sm› da y›k›lm›flt›r. Odan›n taban› s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›l-
m›flt›r. Ahflap çat› örtüsü ile birlikte kap›n›n fliddetli bir flekilde yanmas› sonucunda, oda
taban›nda kal›n bir kül ve kömür tabakas› birikmifltir. Tafl duvarlar üzerine yine cas har-
c› uygulanm›fl ve bunun üzeri de yine kahverengi bir boya ile badana edilmifltir.

Bu önemli odan›n girifli kuzey kesimde olup orta avlu ve ana girifl kap›s› ile ya-
k›n iliflki içindedir. 1.40 m. geniflli¤inde ve 1.90 m. derinli¤inde olan kap› girifli, di¤er ka-
p› girifllerinde oldu¤u gibi büyük bir özenle yap›lm›flt›r. Tek kanatl› oldu¤u anlafl›lan ka-
p› içeriye do¤ru aç›lmaktad›r. Kap› giriflinin hemen güneyinde ve ayn› hizada, do¤u-
bat› do¤rultusunda uzanan havuza benzer bir yap› yap›lm›flt›r. Ortalama 1.80 m. X 6
m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösteren havuz, odan›n kuzey duvar›ndan 30 cm.
uzakl›ktad›r. Yani havuz, kuzey duvar›na bitiflik olarak yap›lmam›fl, arada 30 cm. ge-
niflli¤inde bir seki b›rak›lm›flt›r. Havuzun 40- 45 cm. yüksekli¤indeki yan duvarlar›, kü-
çük sal tafllar›ndan çok özenli bir flekilde örülmüfltür. Taban› sal tafllar›ndan döfleli olan
havuzun e¤iminin do¤u yönüne do¤ru oldu¤u görülmektedir, ancak havuzun do¤u
ucunda herhangi bir kanal bulunmamaktad›r. Havuzun içine ise bat› yüzünden, yani
dar olan k›s›mdan bir basamak ile inilmektedir (Çizim: 4). Havuzun içinde çok say›da
at iskeletine ait kemikler ortaya ç›kar›lm›flt›r7.  

Odan›n ortas›nda ve taban›n üzerinde ise 1.38 m. x 1.40 m. büyüklü¤ünde kare
planl› bir sunak bulunmaktad›r. Çok küçük bir havuza benzeyen sunak,  15 cm. genifl-
li¤inde, 30 cm. yüksekli¤inde dört adet dikdörtgen biçimdeki kalker tafl›n›n birleflmesin-
den oluflmaktad›r. Tafllar›n çok büyük bir özenle ifllendi¤i ve düzeltildi¤i görülmektedir.
Yak›n çevrede kalker yataklar›n›n olmad›¤›n› göz önüne alacak olursak, sunak tafllar›-
n›n Van Bölgesi’ndeki kalker yataklar›ndan getirildi¤i anlafl›lmaktad›r. Suna¤›n içinde
k›r›k kâse, tabak ve çömlek parçalar› in situ olarak bulunmaktad›r. Alan›n kuzeyinde yer
alan uzun havuz; orta kesimdeki sunak ile suna¤›n çevresinde, taban üzerinde in situ
durumda bulunan ve yiyecek ile ilgili oldu¤u düflünülen çömleklerin, bu mekân›n olas›-
l›kla libasyon amaçl› kullan›lm›fl olabilece¤ini düflündürmektedir.  

SARAYIN BATI BÖLÜMÜ
Saray kompleksine kuzeydo¤udan girildi¤inde, saray›n bat› bölümünde karfl›m›-

za öncelikle Büyük Salon olarak adland›r›lan mekân ç›kmaktad›r.

Büyük Salon
Orta Avlu’nun bat›s›nda ve Küçük Salon’un do¤usunda yer alan Büyük Salon,

yaklafl›k olarak 10.20 m. x 16.20 m. büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan göstermektedir.
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Bu büyük alan›n kuzeydo¤u köflesinde, 2.60 m. x 2 m. ölçülerinde küçük bir oda yer al-
maktad›r; ayr›ca odan›n 1.10 m. geniflli¤inde ve 1.60 m. derinli¤indeki kap› aç›kl›¤› ba-
t›s›nda yer alan Küçük Salon’a aç›lmaktad›r.

Üstü kapal› olan Büyük Salon’un taban› t›pk› yandaki Küçük Salon’un taban› gi-
bi yass› kum tafllar›yla döflenmifltir. Büyük bir özenle döflenen taban döflemesinde, du-
varlar›n kenarlar›na herhangi bir seki yap›lmam›flt›r. Taban döflemesinde, çok önemli
çöküntü, k›r›k ve kaymalar›n görülmemesi, kalenin tahribinden sonra bölgede s›k s›k
oluflan depremden etkilenmedi¤ini göstermektedir. 

Avlunun döfleme tafllar›n›n aras›nda karbonlaflm›fl mercimek taneleri bulunmufl-
tur.   Ayr›ca, salonun kuzeydo¤u köflesinde, k›r›lan çanak çömlek parçalar›, tabanda
sanki keramikten yap›lm›fl döflemeyi and›r›r nitelikte, y›k›lan tafl duvarlar›n alt›nda ka-
larak, tabana yap›flm›flt›r.  

Salonun kuzeybat› köflesinde, salonun do¤u- bat› do¤rultusunda uzanan kuzey
duvar›na bitiflik durumda ve tafltan çamur harçla yap›lm›fl, üst kata ç›kan basamaklar-
dan oluflan bir merdiven ortaya ç›kar›lm›flt›r. 1.35 m. geniflli¤inde, 37 cm. derinli¤inde
ve yaklafl›k 20 cm. yüksekli¤inde olan basamaklar do¤u yönüne do¤ru inmektedir. Mer-
divenin bitifli¤indeki duvar do¤u–bat› do¤rultusunda 8.10 m. uzanmakta ve bir kap›
aç›kl›¤› ile son bulmaktad›r. Kuzeydo¤uda yer alan küçük oda, ayn› zamanda kuzey yö-
nüne geçit vermektedir. Bu kesimden kuzeye do¤ru devam edildi¤inde, Kuzeydo¤u
Depo Odas› ile karfl›lafl›lmaktad›r. 

Kuzeydo¤u Depo Odas› 
Büyük Salon’un kuzeyinde yer alan do¤u- bat› do¤rultusundaki duvar›n, do¤u-

sundaki kap› aç›kl›¤›ndan, saray›n Kuzeydo¤u Depo Odas›’na geçifl sa¤lanmaktad›r.
Ortalama 5 m. x 9.30 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plan gösteren bu Kuzeydo¤u Depo
Odas›’n›n kuzeybat›s›nda bir destek ç›k›nt›s› bulunmaktad›r (Çizim: 5). Kuzey yönüne
do¤ru arazi dik ve e¤imli oldu¤u için, kal›n destek duvarlar›yla güçlendirilmifltir.

Odan›n tafl duvar yüksekli¤i, 1 - 2.10 m. aras›nda de¤iflmektedir. Di¤er odalar-
daki sa¤lam kalm›fl tafl duvar yüksekliklerinin de gösterdi¤i gibi, bu odadaki duvar yük-
sekli¤inin 3.5 m.den fazla olmas› gerekmektedir. Di¤er odalar gibi, bu odan›n tafl du-
varlar› da s›val› ve badanal›d›r. Kalkerin ö¤ütülmesi ile yap›lan ve bölgede “cas harc›”
olarak adland›r›lan harc›n, nemi alan bir özelli¤e sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Depo
odas›n›n sa¤lam kalm›fl duvarlar› üzerinde en küçük bir pencere aç›kl›¤› görülmemek-
tedir. Asl›nda bu durum akropoldeki tüm bodrum katlar› için de geçerlidir. Ayd›nlanma-
n›n kandiller ile yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.    

Bu depo odas›n›n 1.5 m. geniflli¤indeki kap› girifli, güneydeki taban› sal tafl dö-
fleli Büyük Salon’a aç›lmaktad›r. Tümüyle çeflitli yiyecek ve içeceklerin depo edildi¤i bu
odan›n girifl kap›s› önündeki güney bofllu¤u k›sm›na da çeflitli büyüklükte erzak kapla-
r› yerlefltirilmifltir. Girifl kap›s›ndan sonra, do¤u duvar› önünde 20 cm. yüksekli¤inde ve
ortalama 70 cm. derinli¤inde kerpiç bloklardan yap›lm›fl bir seki bulunmaktad›r. Bu oda-
da ç›kan fliddetli yang›n yüzünden sekinin kerpiçleri tu¤lalaflm›flt›r. Sekinin üzerine her-
hangi bir depolama kab› konmam›fl, yaln›zca giriflin do¤usu ve sekinin güneydo¤u kö-
flesine bir adet depolama kab› konmufltur. Sekinin kuzeybat›s›nda küçük bir alan ise
taban sal tafllar› ile döflenmifltir. Ancak bu depo odas›n›n taban›, s›k›flt›r›lm›fl kilden ya-
p›lm›flt›r. 

Depo odas›n›n bat› duvar›na 2 m. x 2.30 m. derinli¤inde bir nifl yap›lm›flt›r. Niflin
oldu¤u bu bölüme, tabandan 35 cm. yüksekli¤inde bir seki üzerine yerlefltirilen çeflitli
büyüklükte küpler yerlefltirilmifltir. Dairesel ve oval biçimli dört küpün içine un kondu¤u
san›lmaktad›r. Ortalama 1 m. çap›nda olan küplerin yüksekli¤i de 80 cm. ile 1 m. ara-
s›nda de¤iflmektedir. Günümüzde Bakraçl› köy evlerindeki depolarda da benzer biçim-
li küpler içinde un saklanmaktad›r. Çuvallardan çok daha kullan›fll› olan küplere fareler
zarar veremedi¤i gibi, unlar is, duman ya da nemden de etkilenmemektedir. Ayr›ca
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odan›n güneydo¤u ve kuzeybat› köflesi ile di¤er depolama kaplar› yan›na da 4 adet da-
ha un küpü konmufltur. Küplerin alt› ve çevresinin ›s›y› belirli bir düzeyde tutmas› için
kal›n bir tabaka hâlinde küçük ponza tafllar›yla desteklenmifltir. 

Kuzeydo¤u depo odas› olarak adland›rd›¤›m›z bu odan›n güney, bat› ve kuzey
duvarlar›na yak›n yere toplam 29 adet depolama kab› yerlefltirilmifltir. Çeflitli büyüklük-
te olan depolama kaplar›n›n yan yana çok düzenli olarak yerlefltirildi¤i görülmektedir.
Kaplar›n e¤ilmemesi ve düflmemesi için, yanlar›na dikey olarak yass› sal tafllar› kon-
mufltur. Ayr›ca depolama kaplar›n›n alt› ve çevresinin yine ›s›y› belirli bir düzeyde tut-
mas› için küçük ponza tafllar›yla desteklendi¤i görülmüfltür. Yaln›zca odan›n orta k›s-
m›, insanlar›n bu kaplara çeflitli yiyecek koymas› veya almas› için bofl b›rak›lm›flt›r. De-
polama kaplar›n›n ço¤unlukla a¤›z k›s›mlar›, duvarlar›n ve tavan›n çökmesi yüzünden
k›r›lm›flt›r. Bir depolama kab› üzerinde ise y›lan ve bafl› kabartma tekni¤iyle baflar›l›
olarak yap›lm›flt›r. fiimdilik tek örnek olan bu kap üzerindeki y›lan figürünün dinsel ve-
ya baflka bir anlam›n›n olup olmad›¤›n› bilemiyoruz.  Depolama kaplar›n›n içinde, a¤›z-
lar›na kadar dolu bir flekilde bu¤day ve di¤er bakliyat türleri bulunmaktad›r. Bir kap için-
de ise bulgur bulunmaktad›r. Bulgurun küçük ve ince olarak çekildi¤i görülmüfltür. Bu¤-
day ve di¤er bakliyat türleri kalenin y›k›lmas› ve tahrip edilmesinden sonra karbonlafl-
m›flt›r. Akropolün di¤er odalar›nda oldu¤u gibi, burada da büyük miktarda bulgur ve
bu¤day›n bulunmas›, kaleye düzenlenen sald›r›n›n, ekinlerin tarlalardan biçildi¤i, sap-
lar›ndan ayr›ld›¤› ve depolara konuldu¤u Eylül ay›n›n ikinci yar›s›nda yap›ld›¤› san›l-
maktad›r. Bu sald›r›n›n, Van Bölgesi’nde di¤er Urartu kalelerini yerle bir eden ‹skit or-
dusu taraf›ndan yap›ld›¤›n›, akropolün eteklerinde bulunan tunçtan yap›lm›fl ‹skit ok uç-
lar› da kan›tlamaktad›r8.

Kuzeydo¤u Depo Odas›’nda amorf durumda, demirden yap›lm›fl ok ve karg› uç-
lar› ile topuz bafllar› da ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n yukar›dan, ikinci kattan düfltü¤ü
san›lmaktad›r. Oval ve elips biçimli topuz bafllar›n›n ortas›ndan, a¤aç sap geçmekte-
dir. Baz› topuz bafllar›n›n üzerinde, a¤aç sapa perçinlenen çiviler de in situ olarak bu-
lunmufltur. Topuz bafllar›ndan biri di¤erlerinden farkl›d›r, her iki uç k›sm› boru biçimin-
de ç›k›nt›l›d›r. Demirden dövme tekni¤i ile yap›lan topuz bafllar›, oksitlenmeden dolay›
yer yer afl›nm›flt›r. Benzer topuz bafllar›ndan biri, kuzeyde yer alan saray›n nekropol
alan›ndaki M5 mezar›nda da ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹lk kez akropoldeki odalar ile mezar
buluntular› aras›nda bir paralellik sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca benzer biçimli topuz bafllar›, Er-
ken Demir Ça¤›’na ait Ernis – Evditepe Nekropolü’nde de bulunmufltur. ‹lginçtir ki bu-
güne de¤in Urartu kalelerinde veya nekropollerinde benzer biçimli demirden yap›lm›fl
topuz bafllar›na henüz rastlanmam›flt›r. 

Bat›da yer alan Büyük Depo Odas›’n›n bat› duvar›n›n ortas›, 4 m.lik bir kap› aç›k-
l›¤› ile bat› yönündeki odalar toplulu¤una aç›lmaktad›r. Bat›dan bu odaya iki basamak-
la inilmektedir.  fiimdilik saray yerleflmesindeki odalar›n en genifl kap› giriflini oluflturan
bu alanda yapt›¤›m›z kaz› çal›flmalar›nda, her iki duvarda da herhangi bir kap›n›n ol-
mad›¤› anlafl›lm›flt›r. Kap› derinli¤i 2.70 m.dir. Kap› bofllu¤u duvarlar›n›n kuzeyinde ve
güneyinde duvarlar›n içine kare biçimli ikiflerden toplam dört nifl yap›lm›flt›r. Tabandan
2.5 m. yüksekli¤inde olan nifller   55 cm. x 55 cm. yüksekli¤inde ve 25 cm. derinli¤in-
dedir. Dikdörtgen biçimli nifllere çeflitli eflyalar›n kondu¤u san›lmaktad›r. Kap› bofllu¤u-
nun 1.20 m. bat›s›na, 2.30 m. geniflli¤inde ve 7.60 m. uzunlu¤unda an›tsal bir duvar
yap›lm›flt›r. ‹ri tafllardan özenli bir flekilde örülen duvar, oldukça sa¤lam bir flekilde in-
fla edilmifltir.  Bu duvar›n kuzeyinde ve güneyinde 1.20 m. geniflli¤inde ve 1.80 m. de-
rinli¤indeki boflluk, ayn› zamanda kuzeyde ve güneyde bulunan odalara girifli sa¤la-
maktad›r. 

Güneydeki odaya girifli sa¤layan duvar›n üzerinde tek kanatl› oldu¤u anlafl›lan
kap›n›n eflik alt› ve yan ba¤lant› yerleri görülmektedir. Ancak ç›kan yang›nda kap› di-
rekleri ve ahflap kap› kanad› yanm›flt›r. Ayr›ca bu duvar›n bat›s›na bitiflik olarak 2.60
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m. geniflli¤inde ve 18 m. uzunlu¤unda an›tsal bir duvar daha örülmüfltür. Duvar›n üze-
rindeki tafllar, ne yaz›k ki 1995’li y›llarda kaleden tafl çeken insanlar taraf›ndan tahrip
edilmifltir. Bu iki an›tsal duvar, bat› yönüne do¤ru dik ve e¤imli bir flekilde uzanan ara-
zide yap›lan odalar toplulu¤unu sa¤lam bir platform olarak güçlendirdi¤i gibi, özellikle
bat›dan fliddetli bir flekilde esen sert ve so¤uk rüzgârlar› da önlemektedir.  

Kuzeybat› Depo Odas›
Kuzeybat› Depo Odas›, 3.90 m. x 4.15 m. büyüklü¤ünde kare bir plan göster-

mektedir. Odan›n kuzey duvar›n›n, tafl temel üzerine kerpiç duvar ile örüldü¤ü görül-
mektedir. Kerpiç duvar›n üzerine cas harc› ile s›va yap›lm›fl ve bunun üzerine de aç›k
kahverengi bir badana çekilmifltir. Akropoldeki birinci kat› oluflturan odalar›n duvarlar›
hep tafltan örülmüfl iken, ilk kez burada ilk kat› oluflturan odan›n duvar› kerpiçten ya-
p›lm›flt›r. ‹lk kat› oluflturan di¤er odalarda oldu¤u gibi, bu odan›n duvarlar›nda da pen-
cere bofllu¤u görülmemektedir. Odan›n bat›, kuzey ve do¤u duvarlar› önüne tabandan
25 cm. yüksekli¤inde ve 70- 90 cm. derinli¤inde kerpiçten bir seki yap›lm›flt›r. Odan›n
yaln›zca güneye aç›lan kap› girifli ve orta k›sm› bofl b›rak›lm›flt›r. Kap›n›n kuzey k›sm›
ile odan›n ortas›n›n bofl b›rak›lmas›n›n nedeni, görevli insanlar›n bu kaplar›n içine çe-
flitli yiyecek ve içecek gibi g›da maddelerini b›rakmalar› veya almalar› içindir. Sekilerin
üzerine yan yana ikifler s›ra depolama kaplar› b›rak›lm›flt›r. Ortaya ç›kard›¤›m›z depo-
lama kaplar›n›n say›s› flimdilik 19 adet ise de, bunlar›n say›s›n›n 28’den fazla olmas›
gerekmektedir. Zira odan›n kuzeybat› köflesindeki duvarlar› kaleden tafl çeken insan-
lar taraf›ndan tahrip edildi¤i için, buradaki kaplar da tahrip edilmifltir. Kaplar›n hemen
hepsi, oldukça kal›n bir ponza tafl› tabakas› içine gömülmüfltür. Di¤er silo odas›n›n için-
deki depolama kaplar›n›n çevresinde oldu¤u gibi, küçük ponza tafllar› ›s›y› belirli bir dü-
zeyde tutmas› için konmufltur. Duvarlar›n ve üstteki ikinci kat›n çökmesi sonucunda,
kaplar›n a¤›z ve gövde k›s›mlar› k›r›lm›flt›r. Buradaki depolama kaplar›n›n içinde her-
hangi bir bakliyat türünün bulunmay›fl›, kaplara flarap ya da susam ya¤› gibi s›v› yiye-
cek ve içeceklerin konulabilece¤ini de göstermektedir.

Depo odas›n›n taban› ise s›k›flt›r›lm›fl kilden yap›lm›flt›r. Ayr›ca ikinci kat›n çök-
mesi sonucunda, çok say›da tabak ve kâse depolama kaplar›n›n üzerine düflmüfltür.
60’dan fazla oldu¤u san›lan tabak ve kâselerin büyük bir k›sm› da,  taban›n üzerine
düflmüfltür. Tabak ve kâselerin büyük bir k›sm› ilk düfltü¤ü biçimde birbirinin üstüne ge-
lecek flekilde ortaya ç›kar›lm›flt›r. Düflme sonucunda tabak ve kâselerin çok büyük bir
k›sm› k›r›larak parçalara ayr›lm›flt›r.   

Bu odada ikinci kattan düfltü¤ü anlafl›lan bronzdan yap›lm›fl çok say›da bronz
kemer tokas›, çekiç bafll› demir balta, bronz kaplama levhalar› ve özellikle çeflitli bü-
yüklükte kalkan umbolar› bulunmufltur. Çekiç bafll› demir balta ve bronz kalkan umbo-
lar›n›n da gösterdi¤i gibi, ikinci kat›n akropolün çok önemli bir silâh deposu olarak ifllev
görmüfltür9.  

Konik Biçimli Bronz Kalkan Ç›k›nt›lar› (Umbolar›)
Konik biçimli bronz kalkan ç›k›nt›lar› (umbolar›), di¤er metal eflya ve silâhlar gi-

bi önce akropolde ç›kan yang›ndan, daha sonra da nemden afl›r› bir flekilde etkilene-
rek oksitlenmifltir. Bronz kalkan umbolar›na önce, Van’da bulunan “Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi”nin tam donan›ml› modern laboratuvar›nda, daha son-
ra da ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l› Tafl›nabilir Kültür Varl›klar›n› Ko-
ruma ve Onar›m Bölümü’nün laboratuvar›nda konservasyon çal›flmalar› yap›lm›fl ve bi-
lim dünyas›na kazand›r›lmas› sa¤lanm›flt›r10.

9 O. Belli – V. Onar – ‹. Z. Konuralp – ‹. Ayman, “Yoncatepe Kalesi’nde Bulunan Kemik Ok Uçlar›”, Arkeoloji ve Sanat
Dergisi 120, ‹stanbul 2005 (bask›da). 

10 Bronz kalkan ç›k›nt›lar› üzerinde büyük bir özveriyle çal›flan ve bu de¤erli eserleri gelece¤e kazand›ran Konservatör
Vedat Evren Belli, Tuba Akar, Hidayet Bak›rc›, Gökçen Tokgönül ve U¤ur Tunal›’ya yürekten teflekkür etmeyi zevkli
bir görev sayar›m.
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Tek parça bronz levhan›n dövülmesi ile yap›lan konik biçimli kalkan ç›k›nt›lar›n›n
oldukça sade yap›ld›klar› görülmektedir; üzerlerinde herhangi bir bezeme motifi veya
çivi yaz›s› bulunmamaktad›r11. Kalkan ç›k›nt›lar› iki farkl› büyüklü¤e sahiptir; üç tanesi
daha büyük ve tam konik biçimli, alt› tanesi ise biraz daha küçük ve bas›k bir biçime
sahiptir. Büyük ve konik biçimli kalkan ç›k›nt›lar›n›n genifllikleri ortalama 21.5 cm.- 23.6
cm. aras›nda, yükseklikleri de 7.5 cm. ile 8.5 cm. aras›nda de¤iflmektedir (Çizim: 6),
(Resim: 1). Bronz kalkan ç›k›nt›lar›n›n kal›nl›klar› da, ortalama 0.3 cm.dir. Büyük ve ko-
nik biçimli kalkan ç›k›nt›lar›n›n kenarlar›, daha küçük olanlar›n aksine, düz bir biçimde
sona ermektedir, yani kenar geniflli¤i bulunmamaktad›r. Her üç kalkan ç›k›nt›s›n›n da
kenarlar›nda, karfl›l›kl› olarak dört adet perçin çivisi bulunmaktad›r, ancak perçin çivile-
rinin tam simetrik olmad›¤› görülmektedir. Perçin çivilerinin kabara biçimli bafll›¤› um-
bonun üzerinde olmas›na karfl›n, çivilerin uçlar› oksitlenerek k›r›lm›flt›r. Bu perçin çivi-
leri ile bronz umbo, sö¤üt dallar›ndan örüldü¤ü san›lan ya da deri ile yap›lan kalkan›n
ortas›na sa¤lam bir flekilde tutturulmaktayd›. Akropoldeki saray yap›lar›nda ç›kan yan-
g›n sonucunda sö¤üt dallar›ndan örülen kalkan, yan›p çürümesine karfl›n, bronz umbo-
lar günümüze de¤in varl›¤›n› korumufltur. 

Bas›k bir görünüme sahip di¤er alt› adet kalkan ç›k›nt›s›n›n genifllikleri de 11.2
cm. ile 12.9 cm. aras›nda; yükseklikleri de 2.5 cm. ile 3.2 cm. aras›nda de¤iflmektedir
(Çizim: 7), (Resim: 2). Umbolar›n kal›nl›klar› da, 1.5 mm.- 2 mm. aras›nda de¤iflmek-
tedir. Bunlar›n çeperlerinin konik biçimli büyük kalkan ç›k›nt›lar›n›n çeperlerine k›yasla
biraz daha ince olduklar› görülmektedir. Yayvan bir görünüme sahip olan kalkan ç›k›n-
t›lar›n›n hemen hepsinin kenar›nda 1 cm. ile 1.5 cm. aras›nda de¤iflen bir genifllik bu-
lunmaktad›r. Büyük olan kalkan ç›k›nt›lar›n›n aksine, bunlar›n çevre geniflli¤i üzerinde
yaln›zca iki adet perçin çivisi bulunmaktad›r. Oysa konik biçimli büyük kalkan ç›k›nt›la-
r›n›n kenar›nda genifllik yoktur. Ayr›ca bu perçin çivileri sayesinde bronz umbo, sö¤üt
dallar›ndan örüldü¤ü san›lan ya da meflin ile yap›lan kalkan›n kenarlar›na dekoratif
amaçla tutturulmufl olmal›d›r. Saray›n Kuzeybat› Depo Odas›’nda di¤er çanak çömlek,
eflya ve özellikle demirden yap›lm›fl çekiç bafll› demir balta ile birlikte bulunan bronz
umbolar›n, M.Ö. 7. yüzy›la ait olduklar› anlafl›lmaktad›r. 

Benzer biçimli bronz kalkan ç›k›nt›lar›, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yer alan Urar-
tu kale ve gömütlüklerinde halk›n yapt›¤› kaçak kaz›larda da ele geçirilmifltir. Bunlar›n
büyük bir k›sm› Van Müzesi’nin deposunda bulunmakta, büyük bir k›sm› da Avrupa’n›n
çeflitli müzelerinde sergilenmektedir12. Ayr›ca Aras Irma¤›’n›n kuzeyinde yer alan Kar-
mir – Blur (Teiflebai URU) kaz›lar›nda da benzer biçimli bronz kalkan umbolar›, sö¤üt
dallar›ndan örülen kalkanlar›n üzerinde in situ olarak ortaya ç›kar›lm›flt›r13. Sö¤üt dal-
lar›ndan yap›lan kalkan çürümesine karfl›n, bronz umbolar oksitlenerek günümüze de-
¤in ulaflabilmifltir. Hatta konik biçimli kalkan ç›k›nt›s›n›n ikisinin kenar›nda ise, çivi ya-
z›s› bulunmaktad›r. Silâh deposuna ait oldu¤unu bildiren tek sat›rl›k çivi yaz›s›, Urartu
Kral› I. Argiflti (M.Ö. 786- 764) ve o¤lu II. Sarduri’ye (M.Ö. 764 – 735) aittir14.  

Sö¤üt dallar›ndan örülen kalkanlara perçin çivileri ile tutturulan demir veya bronz-
dan yap›lm›fl konik biçimli ç›k›nt›lar, dekoratif görünümün yan› s›ra, kalkanlara çok bü-
yük bir sa¤laml›k da kazand›rmaktayd›15. Bu yüzden bu tür kalkanlar törenlerden çok,
savafllarda yayg›n olarak kullan›lm›fl olmal›yd›. Bronz kemerler üzerindeki resim sana-
t›nda, benzer biçimli kalkanlar yandan baflar›l› bir flekilde betimlenmifltir. 
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11 Konik biçimli bronz kalkan ç›k›nt›lar›n› ve çekiç bafll› demir baltalar› büyük bir özenle çizen Nihal Ayy›ld›z’a, titiz ve
özverili çal›flmalar›ndan dolay› çok teflekkür ederim.

12 Vanden Berghe – L. D. Meyer, Urartu, een vergeten cultuur uit het bergland Armenie, Gent 1983, res. 28.; R. Merhav,
“Shields”, Urartu. A Metalworking Center in the First Millenium B. C. E., (ed. R. Merhav), Jerusalem 1991, 139, res. 21. 

13 R. D. Barnett – W. Watson, “Russian Excavations in Armenia”, Iraq 14, 1952, 132 – 137. 
14 B. B. Piotrovski, Karmir – Blur II, Erivan 1952, 34.; B. B. Piotrovski, Karmir – Blur, Moskova 1970, res. 42 – 43.; U.

Seidl, Bronzekunst Urartus, Mainz 2004, 88, res. 53. 
15 O. Belli, “Yoncatepe Kalesi’nde Bulunan Konik Biçimli Bronz Kalkan Ç›k›nt›lar› (Umbolar›)”, Coflkun Özgünel

Arma¤an›, (ed. E. Öztepe), Homer Yay›nevi, ‹stanbul 2006 (bask›da). 



Üzerinde konik biçimli bronz ç›k›nt›lar›n bulundu¤u Urartu kalkanlar›n›n en eski
örne¤i, Yukar› Anzaf Kalesi’nde ortaya ç›kar›lan bronz kalkan parças› üzerindeki ilginç
resim sahnesinde görülmektedir. Kalkan›n sa¤ taraf›nda Assur Ordusu’nun büyük bir
yenilgiye u¤rat›lmas› betimlenirken, sol tarafta da bir s›ra düzen içinde Urartu tanr›lar›
pefl pefle betimlenmifltir. Hayvanlar üzerinde ayakta betimlenen Urartu tanr›lar›n›n bir-
ço¤u, arkaya do¤ru uzatt›klar› sa¤ eliyle çeflitli silâhlar›, ileriye do¤ru uzatt›¤› sol eliyle
de üzerinde üç konik ç›k›nt›n›n bulundu¤u bir kalkan› tafl›maktad›rlar16 (Çizim: 8).  fiim-
dilik benzerine rastlanmayan bu ilginç sahne, Urartu sanat›na ve özellikle dinine çok
büyük bir yenilik kazand›rmaktad›r.

Demir Baltalar
Ortalama 26 cm. uzunlu¤unda ve 7.5 cm. geniflli¤inde olan demir balta, yang›n-

dan ve nemden etkilendi¤i için, oksitlenmifltir. Baltan›n çekiç k›sm›, 4 cm. x 4 cm.
büyüklü¤ünde kare biçime sahiptir (Çizim: 9), (Resim: 3). Yang›n s›ras›nda baltan›n ah-
flaptan yap›lan sap›, tümüyle yok olmufltur. Yoncatepe Nekropolü ve saray odalar›nda
bulunan di¤er metal eflya ve silâhlar gibi, demirden yap›lan baltan›n da önce Van Böl-
gesi Tarih ve Arkeoloji Araflt›rma Merkezi’nin laboratuvar›nda, daha sonra da ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ba¤l› Tafl›nabilir Kültür Varl›klar›n› Koruma ve
Onar›m Bölümü’nün laboratuvar›nda konservasyon çal›flmalar› yap›lm›flt›r. 

Tek parça demirden dövme tekni¤i ile yap›lan baltan›n mevcut a¤›rl›¤›, 1986
gr.d›r, ancak ilk yap›ld›¤› s›radaki a¤›rl›¤›n›n daha fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ör-
ne¤in 2002 y›l›nda yine sarayda bulunan demir baltadan 492 gr. daha a¤›rd›r. Ayn›
büyüklükte olan ilk demir balta, biçim olarak da di¤er baltan›n benzerini oluflturmaktad›r
(Çizim: 10), (Resim: 4). ‹lk kez Yoncatepe Kalesi’nde iki adet çekiç bafll› demir balta
bulunmufltur. 

Çekiç bafll› demir baltalar›n görünümleri oldukça ilginçtir, çünkü bunlar çekiç ile
baltan›n birleflmesinden oluflmufltur. Urartu demir baltalar›n›n ilk örne¤i, Van Böl-
gesi’nde Erken Demir Ça¤›’na ait nekropollerde yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lm›flt›r17.
Bulunan baltalar›n karakteristik özelli¤i, çekiç bafll› ve namlu k›s›mlar›n›n genifl ol-
malar›d›r. Ernis-Evditepe nekropollerinde ortaya ç›kar›lan demir balta, di¤erlerine
k›yasla çok daha küçüktür. 10.5 cm. uzunlu¤unda olan balta, 210 gr. a¤›rl›¤›nda olup
en hafif baltay› oluflturmaktad›r18. Bu hâliyle Erken Demir Ça¤ baltalar› sembolik an-
lamda kullan›lan törensel baltalar grubuna girmektedir. Baltalar›n hafif ve namlu k›s›m-
lar›n›n genifl olmas›, Tunç Ça¤› baltalar› ile yüzeysel de olsa bir benzerlik göstermesine
karfl›n, çekiç bafll› olmalar› ile önemli bir ayr›ml›l›k göstermektedir.    

Adilcevaz, Toprakkale, Patnos, Yukar› Anzaf ve Yoncatepe Kalesi’nde bulunan
Urartu baltalar›n›n hemen hepsi M. Ö. 7. yüzy›la aittir. Bunlar aras›nda yaln›zca Yon-
catepe Kalesi’nde iki adet demirden yap›lm›fl çekiç bafll› demir balta ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r. I¤d›r nekropolleri ile Kayal›dere’de bulunan demir baltalar k›r›k parçalar hâlinde ol-
du¤u için hem biçimleri, hem de hangi yüzy›la ait olduklar› kesin olarak belli olmamak-
tad›r. Erken Demir Ça¤› baltalar› gibi Urartu baltalar› da çekiç bafll›d›r, ancak namlu
k›s›mlar› genifl de¤il, dar ve uzundur. Urartu baltalar›n›n Erken Demir Ça¤› baltalar›n-
dan ayr›lan ikinci önemli özelli¤i, daha büyük ve a¤›r olmalar›d›r. Ortalama 19–26 cm.
uzunlu¤unda olan baltalar›n a¤›rl›klar› da, 750 gr. ile 2000 gr. aras›nda de¤iflmektedir.
26 cm. uzunlu¤unda ve 1986 gr. a¤›rl›¤›nda olan Yoncatepe baltas›, en büyük ve a¤›r
baltay› oluflturmaktad›r. ‹skit demir baltalar› bu baltaya daha çok benzemektedir. Bun-
dan da önemlisi, ‹skit demir baltalar› Urartu çekiç bafll› demir baltalar›n›n etkisi ile gelifl-
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16 O. Belli, The Anzaf Fortresses and the Gods of Urartu, Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, res. 22 – 24, 26
– 30. 

17 O. Belli, “An Early Iron Age Cemetery in the Van Region: Ernis – Evditepe”, Istanbul University’s Contributions to
Archaeology in Turkey (1932 – 2000), (ed. O. Belli), ‹stanbul 2001, 148, res. 10. 

18 O. Belli, “Çekiç Bafll› Urartu Demir Baltalar›”, Prof. Dr. Afif Erzen’e Arma¤an, Anadolu Araflt›rmalar› 14, ‹stanbul 1996,
163. 



mifltir. Bu özellikler Urartu baltalar›n›n gerçek anlamda savafl baltas› oldu¤unu göster-
mektedir.

Bronz kemerler üzerindeki ilginç resim sahnelerinde, balta tafl›yan savaflç›lar
betimlenmifltir. Karmir Blur kaz›s›nda bulunan bronzdan döküm tekni¤i ile yap›lm›fl bir
figür sa¤ elinde topuz, sol elinde ise balta tutmaktad›r. Ancak bu sahnelerin en eskisi
ve en ilgincini, Yukar› Anzaf Kalesi’nde Tanr› Haldi Tap›na¤›’n›n bat›s›nda bulunan
bronz kalkan parças› üzerindeki resimler yans›tmaktad›r. Birbiri pefli s›ra savafla giden
Urartu tanr›lar›, çeflitli silâhlar tafl›maktad›r. Van Gölü’nün Kuzeydo¤u Bölgesi’nin yerel
tanr›s› olan ve Urartu tanr›lar listesinde 6. s›rada yer alan Tanr› Ua, ileriye do¤ru uzat-
t›¤› sol elinde kalkan, arkada havaya kald›rd›¤› sa¤ eliyle de bir baltay› sap›ndan tut-
maktad›r19. ‹lginçtir ki bu balta, çekiç bafll› baltalara çok benzemektedir. Urartu tanr›lar›
aras›nda balta tafl›yan bu ilginç sahnenin benzerine flimdiye kadar rastlanmam›flt›r.
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19 O. Belli, The Anzaf Fortresses and the Gods of Urartu, Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, 52, res. 23.
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Harita 1: Yoncatepe Kalesi ve yak›n çevresi

Çizim 1: Yoncatepe’nin topografik plan›
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Çizim 2: Akropoldeki saray yerleflmesinin plân›

Çizim 3: Akropoldeki saray›n zemin kat restitüsyonu
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Çizim 4: Saray›n do¤usundaki 
odan›n kesitleri

Çizim 5: Kuzeydo¤u depo odas›n›n plan ve kesiti
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Çizim 7: Bas›k biçimli bronz kalkan umbolar›

Çizim 6: Konik biçimli bronz kalkan umbolar›
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Çizim 9: Çekiç bafll› demir  baltan›n üstten  ve yandan görünümü

Çizim 10: Çekiç bafll› demir  baltan›n üstten  ve yandan görünümü
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Resim 1: Konik biçimli bronz kalkan ç›k›nt›lar›

Resim 2: Bas›k biçimli bronz kalkan ç›k›nt›lar›
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Resim 3: Çekiç bafll› demir balta

Resim 4: Çekiç bafll› demir balta
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Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö¤rencileri kat›lm›fllard›r. Desteklerinden do-
lay› Kültür ve Turizm Bakanl›¤›-Dösimm, Atatürk Üniversitesi Araflt›rma Fonu, Erzincan
Valili¤i ile ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’ne, ayr›ca Bakanl›k temsilcili¤imizi yapan ‹s-
tanbul Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’nden Arkeolog Say›n Tarkan Özal’a teflekkür ede-
rim. Alt›ntepe kaz›lar›n›n 2004 y›l› program›nda geçen y›l bafllat›lan tap›nak ve kilise
alanlar›n›n d›fl›nda Apadana ve çevresi de çal›flma kapsam›na al›nm›flt›r.

1. Tap›nak çal›flmalar›: Tap›na¤›n onar›m çal›flmalar›na 2003 sezonunda bafl-
lanm›fl olup öncelikle sella k›sm›n›n temizlenerek zeminin düzlefltirilmesi ve iç duvar
tafllar›n›n dizilmesi gerçeklefltirilmiflti (Resim: 1). Bunun d›fl›nda, tap›nak duvarlar›n›n
d›fl kenar ve köflelerinde, temel seviyesine kadar inilerek temel-duvar ba¤lant›lar› ince-
lendi. Tap›na¤›n dört köflesinde yer alan temel tafllar›n›n üzerinde aç›lm›fl olan daire-
sel oyuklar tespit edilmiflti. Bu oyuklar içinde bulunan ve çaplar› yaklafl›k 8 cm. olan
bronz döküm madalyonlar (temel plakalar›), örneklerini daha önceden  Toprakkale Ta-
p›na¤› ve Van Kalesi Saray Yap›s›’nda gördü¤ümüz, önemli buluntulard›. Ayr›ca, 2003
sezonunda toplam 3 s›ra olmas› gereken ve ço¤u etrafa da¤›lm›fl, özellikle güney ön
cephe ve k›smen yan cephelere ait, Urartu’nun tipik tafl iflçili¤inin en güzel örneklerin-
den olan düzgün bazalt bloklar›n ilk s›ras› ve tap›nak giriflindeki eflik ve basamak tafl-
lar› yerlerine yerlefltirilmiflti.

2004 döneminde, Atatürk Üniversitesi Araflt›rma Fonu’nca sat›n al›nan  hidrolikli
calaska sayesinde, 2. ve 3. s›raya ait bloklar›n yerlefltirilifli de büyük ölçüde tamamlan-
m›flt›r (Resim: 2). Tap›nak tafllar› defineciler taraf›ndan y›k›l›p da¤›t›ld›¤› için, çal›flma-
lar Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün Alt›ntepe-I kitab›ndaki foto¤raflar dikkate al›narak sürdü-
rülmüfltür. Defineci tahribatlar›n›n yan› s›ra, bölgede s›k s›k yaflanan büyük depremle-
rin etkisi, özellikle tap›na¤›n kuzey arka cephesinde net biçimde izlenmekteydi (Resim:
3). Yer yer 15-20 cm. kadar d›fla do¤ru kayan bu tafllar da bu y›lki çal›flmalarda onar›l-
m›flt›r. Ancak tap›na¤a ait baz› tafllar›n baflka yerlere tafl›nd›¤› bu onar›m ve ölçümler
s›ras›nda anlafl›lm›flt›r. Yap›n›n do¤u yan cephesine ait ilk s›ra tafllardan baz›lar›n›n
orijinal olmad›¤› saptanm›fl, hatta bu tafllar›n do¤rudan temel tafllar›na oturmad›¤› tes-
pit edilmifltir. Tap›na¤›n di¤er köflelerindeki rizalitler 4.30 m. oldu¤u hâlde bu k›s›m 3.85
m., yani 45 cm. k›sad›r. Planlara da bu flekilde yans›t›lan fark›n, önceki (?) bir onar›m
s›ras›nda olufltu¤u temel tafl›na kadar aç›lan küçük bir açmayla saptanabilmifltir (Re-
sim: 4).

* Doç.Dr. Mehmet KARAOSMANO⁄LU, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Erzurum/TÜRK‹YE. mkaraos@atauni .edu.tr
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2.Kilise çal›flmalar›: Tepenin do¤u ete¤inde yer alan kilisenin kaz›lar›na 2003 se-
zonunda bafllanm›fl, bu dönemde iç mekân› tamamen aç›lm›flt›. Kilisenin zeminini kap-
layan ve Do¤u Anadolu için tek örnek olan zemin mozaiklerinde, bitkisel ve geometrik
motiflerle bunlar aras›ndaki çerçevelerde iflli çeflitli hayvanlar ve av sahnesi görülmek-
tedir. 2004 dönemi çal›flmalar›nda, mozaiklerin üzerindeki geçici koruyucu örtü de¤ifl-
tirilerek jeo-tekstil kaplanm›flt›r (Resim: 5). Gerek mozaikler gerekse duvarlar üzerinde
yer yer korunmufl olan geometrik boyal› duvar s›valar›, yap›n›n kiliseye çevrilmeden
önce 2 x 4 sütunlu bir Roma dönemi yap›s› oldu¤unu gösterir (Çizim: 1). Bu görüflümü-
zün di¤er bir kan›t› da taban mozaiklerinin kilisenin apsis platformunun alt›na do¤ru de-
vam ediyor olmas›, apsisinin mozaiklerin üzerine sonradan ilâve edildi¤inin kesinlik ka-
zanmas›d›r (Resim: 6). Yamaca infla edilen kilisenin bat› duvar› burada oluflabilecek
bask› da göz önünde bulundurularak payandalarla desteklenmifltir. Son olarak, kili-
senin d›fl çevresinde yap›lan kaz› çal›flmalar›nda, iliflkili yap› gruplar›n›n olmad›¤› sap-
tanm›flt›r. Gerek yap› duvarlar›n›n gerekse ziyaretçilerin güvenli¤i dikkate al›narak kili-
senin etraf› dikenli tellerle çevrilmifltir.

Önümüzdeki kaz› dönemlerinde, hem tarihsel ve kültürel hem de turistik önemi
nedeniyle, söz konusu yap› ve taban mozaiklerinin gerekli finans kaynaklar› araflt›r›la-
rak korunma ve sergilenmesine yönelik bir yap› ve örtü sistemiyle kapat›lmas› amaç-
lanmaktad›r.

3.Apadana (Kabul Salonu) çal›flmalar›: Kaz›lar›na ilk olarak 2004 döneminde
bafllad›¤›m›z Apadana, gerek konumu gerekse ifllevi aç›s›ndan dikkat çekici bir yap›-
d›r. Di¤er Urartu merkezlerinde örne¤ine az rastlanan yap›n›n özellikle avluya bakan
do¤u duvar d›fl cephesindeki tafl iflçili¤i ve tekni¤indeki farkl›l›klar, Apadana’n›n en az
iki evreli bir yap› olabilece¤i olas›l›¤›n› düflündürmüfltür. Bu amaçla, öncelikle bu duvar
önünde temizlik çal›flmalar› yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. Apadana’n›n, tap›na¤›n güney do¤u av-
lu duvar›n› k›smen kapatan kuzeydo¤u köflesindeki kaz› çal›flmalar› devam ettikçe,
Apadana iç zeminin alt›nda farkl› yap› evrelerinin kan›tlar› da ortaya ç›kmaya bafllam›fl-
t›r. Bu k›s›mda do¤u duvar›n›n kuzey kesiminin zikzak çizerek bat›ya do¤ru ilerledi¤i
tespit edilmifltir (Resim: 7-8).

Di¤er yandan, Apadana’n›n içinde, zeminin hemen alt›nda, büyük boyutlu bir ya-
p›ya ait harçl› temel kal›nt›lar›yla karfl›lafl›lm›flt›r. Temel kal›nt›lar› izlenerek yap›lan ge-
niflletme ve açma çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kar›lan 14x10 m. boyutlar›ndaki me-
kân›n içinden az say›da Bizans Dönemi seramik parçalar› ç›kar›lm›flt›r. Yer yer inebil-
di¤imiz daha derin seviyelerde, Apadana do¤u duvar›ndan 90°’lik aç›yla bat›ya do¤ru
zikzak yaparak uzayan duvar›n devam› görünümündeki erken dönem duvar›, Apada-
na’n›n ilk yap›m evresinin Urartu dönemine ait olabilece¤i olas›l›¤›n› güçlendirmifltir.
Buna göre, T. Özgüç baflkanl›¤›ndaki kaz›larda ç›kar›lan duvar resimleri Apadana’n›n
ilk evresine aitti ve Apadana ikinci evrede geniflletildi¤inde Tap›nak ifllevini çoktan yi-
tirmiflti. Ayr›ca, zeminin alt›nda kalan ilk evre duvar›n›n üstüne ikinci evrede bir s›ra sü-
tun altl›¤› yerlefltirilmiflti. Apadana’n›n kronolojisinin daha iyi anlafl›labilmesi ve yorum-
lanabilmesi için, önümüzdeki kaz› sezonlar›nda çal›flmalara devam edilmesi planlan-
maktad›r (Çizim: 2).

4.Harita ve plan çal›flmalar›: Tap›nak, kilise ve Apadana çal›flmalar›n›n bafllat›-
lamamas› dolay›s›yla, zaman› de¤erlendirmek ad›na tepe genelinde yap›lan genel te-
mizlik ve ölçüm çal›flmalar› yap›lar›n konumlan›fl› ve ifllevi konusunda önemli fikirler
vermifltir. Uzman bir ekip eflli¤inde gerçeklefltirilen total-station ölçüm çal›flmalar›nda,
hem tepenin fizikî durumu hem de toprak üstündeki yap›lar›n planlar› ayr›nt›l› biçimde
kaydedilmifltir. Daha önceki kal›nt›lar›n yan› s›ra son iki sezonda çal›fl›lan tap›nak,
kilise ve Apadana’n›n kaz› ve onar›mlardan sonraki durumlar› da plana aktar›lm›flt›r
(Çizim: 3).

‹lk dönem kaz›lar›na ait yay›nlarda tam olarak yer almayan yap› gruplar›, bu öl-
çüm çal›flmalar›yla kent alan› içinde yerini alm›flt›r. Özellikle yap›lar› çevreleyen sur
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duvarlar›n›n plana aktar›lmas›, kent dokusunu ka¤›t üzerinde büyük ölçüde tamam-
lam›flt›r. Çeflitli yap›m evreleri bar›nd›ran sur duvarlar›n›n baz› k›s›mlarda de¤ifltirilip
geniflletilerek, baz› k›s›mlarda da aynen korunarak geç dönemlerde de kullan›ld›¤› sap-
tanm›flt›r. Sur duvarlar›n›n kentin kuzeybat›s›nda kalan bölümünde gözlenen
kanalizasyon ç›k›fl›, 2003 kaz› sezonunda çal›fl›lan Urartu Dönemi kale kap›s› alt›ndaki
at›k su tahliye sistemiyle ayn› tekni¤e sahiptir.

Bunun d›fl›nda, yine ölçüm ve temizlik çal›flmalar› s›ras›nda gözlemlenen di¤er bir
yap›, kale kap›s›n›n kuzeyindeki zemini tafl döfleli ve dört sütunla desteklenen revakl›
dikdörtgen bir yap›ya ait kal›nt›d›r. Ayr›ca bu yap› içinde, büyük bir kaba ait üzerinde
bo¤a bafl› protomu bulunan k›rm›z› hamurlu seramik parças› bulunmufltur (Resim: 9). 

5.Küçük buluntular:  2004 dönemi kaz› evi çal›flmalar›, a¤›rl›kl› olarak son iki
sezon çal›flmalar›nda elde edilen çok say›da seramik buluntunun çizim, envanter ve
foto¤raflama çal›flmalar›na yönelik olmufltur. Arkeoloji Bölümü ö¤rencilerinden oluflan
çizim ekibi taraf›ndan çal›fl›lan seramik ve az say›da cam buluntular, önümüzdeki
dönem çal›flmalar›nda da de¤erlendirilmek üzere Erzincan Arkeoloji Müzesi depolar›n-
da korunmaktad›r.
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PANAZTEPE 2004 YILI KAZILARI

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

2004 y›l›, Panaztepe kaz›lar›, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Döner Sermaye ‹flletmele-
ri Merkez Müdürlü¤ü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, TÜB‹TAK, Türk Ta-
rih Kurumu ve Institute for Aegean Prehistory (INSTAP-New York)’nin maddî ve mane-
vî deste¤i ile sürdürülmüfltür. Bu vesileyle tüm ilgililere buradan flükranlar›m›z› sunar›z.

‹zmir ‹li, Menemen ‹lçesi, Maltepe beldesinin 4 km. do¤usunda bulunan Panaz-
tepe’de 2004 y›l›nda iki farkl› alanda çal›fl›lm›flt›r1. Her iki alanda tepenin do¤u yama-
c›nda, “Liman Kent” olarak tan›mlanan bölgede bulunmaktad›r (Plan: 1).

Bu bölgeler taraf›m›zdan “2. Elektrik Dire¤i” ve “Su Kayna¤›” olarak tan›mlanm›flt›r.

I. ‹K‹NC‹ ELEKTR‹K D‹RE⁄‹ KAZI ÇALIfiMALARI
Bu kaz› alan›nda ilk olarak 1990-1991 y›llar›nda çal›fl›lm›flt›r2. Bu bölgede çal›fl-

malara Bat› Anadolu Geç Tunç Dönemi stratigrafisinin sa¤lam bir temele oturtulmas›
ve Panaztepe Bat› Mezarl›k Alan›’n›n kronolojik problemlerinin çözülmesi amac›yla ye-
niden bafllanm›flt›r. Böylece Bat› Mezarl›¤›’n›n ortaya koydu¤u materyal kültür ile ilgili
olan yerleflmenin ayd›nlat›lmas›yla kültürel kimlik konusuna tarihsel bir boyut da kazan-
d›r›labilecektir. Bu alanda 1990-91 y›llar›nda 90 m2 ve 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› sonu-
cunda ise 230 m2 olmak üzere toplam 320 m2’lik bir kaz› alan› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ya-
p›lan bu çal›flmalarda daha önce tespit edilen 4 kültür tabakas›nda da araflt›rmalara
devam edilmifltir.

I.1. M.S. 19. Yüzy›l Osmanl› Dönemi
Osmanl› Dönemine ait olan birinci kültür tabakas› 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda

da tespit edilmifltir. Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü Arfliv kay›tlar›nda3, 16. yüzy›l son-

* Prof. Dr. Arma¤an ERKANAL-ÖKTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR06800
Beytepe-Ankara/TÜRK‹YE.
Yrd. Doç. Dr. Nazl› ÇINARDALI-KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
TR06800 Beytepe-Ankara/TÜRK‹YE.

1 2004 Panaztepe Kaz› Kurulu Üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyeleri Prof. Dr. Arma¤an
Erkanal-Öktü, Yrd. Doç. Dr. Nazl› Ç›nardal›-Karaaslan, A.Ü. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal; H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araflt›rma Görevlileri Dr. Neyir
Kolankaya-Bostanc›, Aysel Baynal-El Tayep, Kadir Böyükulusoy, Engin Ay›tkan; Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi Araflt›rma Görevlisi Dr. P›nar Gözlük; Yüzüncü Y›l Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araflt›rma
Görevlisi Nevin fiimflek; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans ö¤rencileri Zülfikâr Akyüz, Mehmet
Sar›kaya, Gökçen fieker, Mehmet Kaya Yaylal›; H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans ö¤rencileri Mehmet
Emin Ar›c›, Gülsüm Çoflkur, M. Gökçe Dede, Berna Demirk›ran, Sevilay Hac›bekiro¤ullar›. ‹zmir Arkeoloji
Müzesi’nden Arkeolog Musa Ülker kaz› çal›flmalar›na T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkili uzman› olarak kat›lm›flt›r. 

2 A.Erkanal, “1990 Panaztepe Kaz›s› Sonuçlar›” XIII. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›.I s.447-449 Ankara 1992; a.y. “1991
Panaztepe Kaz›s› Sonuçlar›” XI. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I. s. 495-497, Ankara 1993.

3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Arflivi, Manisa Tahrir Defteri, No. 115.; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Arfliv
Müracaat Defterleri.
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lar›nda bu bölge sadece tar›msal bir iflletme olarak “Panaz Mezraas›” olarak tan›mlan-
maktad›r. Günümüzden yaklafl›k yüzy›l önce ise burada Panaz Köyü’nün kuruldu¤u
belirtilmektedir4. Yapt›¤›m›z çal›flmalarda bu tabakaya ait saptanan mimarî unsurlar
aras›nda 19. yüzy›la tarihlendirilen tipik bir köy evi tespit edilmifltir (Resim: 1). Söz ko-
nusu yap› 5,72-5,13 m. kodlar› aras›nda saptanm›flt›r. Evin korunan iki duvar›ndan bi-
ri olan kuzeydo¤u-güneybat› istikametinde uzanmaktad›r. Bu duvar›n tafllar› üzerinde
az bir alanda korunan s›vas› beyaz badanal›d›r.

Her iki duvar›n etraf›nda, yap›ya ait döküntü tafllar tespit edilmifltir. Toplama tafl-
lardan yap›lan her iki duvar›n kenarlar›nda iri ve daha düzgün olanlar› kullan›lm›fl, bun-
lar›n aralar› daha küçük tafllarla doldurulmufltur. Duvar inflaat›nda ayr›ca çamur harç
kullan›lm›flt›r. 

Toplanan seramik örnekler aras›nda çeflitli s›rl› parçalar›n›n yan›nda, yap›ya ait
olan ve “çingene kiremidi” olarak tan›mlanan parçalar da ele geçirilmifltir. Ayr›ca yivli
profilli ve amorf parçalar› ile yeflil ve sar› s›rl› seramik örneklerine de rastlanm›flt›r. Bu
yap› do¤rudan yüzey ve yüzey-alt› topra¤› ile ba¤lant›l›d›r. 

Osmanl› Dönemine ait olan bu tabakada oldukça da¤›n›k vaziyette yine ayn› ka-
rakterde bir yap›ya ait birtak›m tafllar, 4,91- 4,50 m. kodlar› aras›nda tespit edilmifltir.
Söz konusu bu bölgede biri piflmifl topraktan bir di¤eri ise tafltan yap›lm›fl iki pipo ve
çeflitli s›rl› seramik parçalar› ele geçirilmifltir. 

Ayr›ca yine bu tabakaya ait buluntular aras›nda 18. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile 19.
yüzy›l›n ilk yar›s›na verilebilen karakteristik Çanakkale ifli s›rl› bir tabak5 da bulunmak-
tad›r (Resim: 2).

I. 2. Geç Roma-Bizans Dönemi     
1990-91 y›llar›nda Geç Roma-Bizans Dönemine ait kal›nt›lar 4,02-3,96 m. kod-

lar›nda saptanan yaklafl›k 0,10 m. kal›nl›¤›ndaki döflemenin devam›nda Osmanl› yap›-
s›n›n bat› ve kuzeyinde izlenmifltir. Kuzey kesimde aç›¤a ç›kar›lan döflemenin üzerin-
de pithos ve çat› kiremidi parçalar›, piflmifl toprak a¤›rl›klar ve çeflitli hayvan kemikleri
ele geçirilmifltir. Söz konusu Osmanl› yap›s›n›n bat› kesiminde kuzeybat›-güneydo¤u
istikametinde 5,62-4,90 m. kodlar› aras›nda bir duvar parças› ve buna ba¤l› bir döfle-
me saptanm›flt›r (Resim: 3). Buradan ele geçirilen Geç Roma–Bizans Dönemlerine ta-
rihlendirilen s›rl› ve s›rs›z seramik parçalar›, bol miktarda kulp örne¤i ve bir pithos dip
parças›n›n yan› s›ra 2 adet Bizans Dönemine ait sikke ele geçirilmifltir. Bu konudaki de-
¤erlendirme çal›flmalar› sürmektedir. 

I. 3. Arkaik Dönem
1990-1991 y›llar›nda s›n›rl› kal›nt›lar yard›m›yla saptanan arkaik tabakaya ait iz-

lere 2004 y›l›nda rastlanmam›flt›r6.

I. 4. Geometrik Dönem
1990-91 y›llar›nda yap›lan çal›flmalar s›ras›nda Geç Geometrik Döneme ait çe-

flitli seramik parçalar›n›n aç›¤a ç›kar›ld›¤› bölgede da¤›n›k mimarî izler saptanm›flt›r.
2004 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda bu döneme ait herhangi bir mimarî oluflum saptanma-
m›flt›r. Ancak 3,27-3,06 m. kodlar› aras›nda Geç Tunç Ça¤› yap› katlar›n› deldi¤i anla-
fl›lan ve içi tafl ve az miktarda deniz kabu¤u içeren bir çukurla ba¤lant›l› olarak Geç Ge-
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ometrik Döneme ait seramik parçalar› ele geçirilmifltir. Burada bulunan parçalar aras›n-
da gövdesinin büyük bir k›sm› korunmufl bir örne¤in yan› s›ra, baz› a¤›z kenar› parça-
lar› ve yanm›fl seramik parçalar› tespit edilmifltir. 

I. 5. Geç Tunç Ça¤›
Panaztepe’nin do¤u yamac›nda yürütülen kaz›lar sonucunda elde edilen bulgu-

lar›n en önemlisi flüphesiz Geç Tunç Ça¤›na tarihlendirilen ve 2004 y›l›nda 3 evre ha-
linde inceleme olana¤› buldu¤umuz tabakalard›r. Bunlar yer yer jeolojik bir tabaka ola-
rak yorumlad›¤›m›z alüvyal bir dolgunun alt›nda kald›klar› için günümüze kilitli tabaka-
lar halinde ulaflm›flt›r7.

I. 5. 1. Geç Tunç Ça¤› 1. Yap› Kat›
Geç Tunç Ça¤›n›n 1. Yap› Kat› 2004 y›l›nda bat›da ve kuzeyde olmak üzere iki

farkl› alanda 3,55-2,49 m. kodlar›nda parçalar halinde koruna gelmifl mimarî kal›nt›lar-
la saptanm›flt›r (Plan: 2; Resim: 4). 

Bu kal›nt›lardan bir tanesi kuzey kesimde sadece çok küçük bir k›sm› aç›¤a ç›-
kar›lan 2.12 m. kal›nl›¤›nda kuzeybat›-güneydo¤u yönünde geliflme gösteren kal›n bir
duvardan oluflmaktad›r. Bu duvar›n kuzeybat› kesimi yüksek gerilim hatt›n› tafl›yan
elektrik dire¤inin alt›na do¤ru devam etti¤i için araflt›r›lamam›flt›r. Bu duvar›n iç kesimi
tafl dolguyla güçlendirilmifltir. Bu duvar›n güneydo¤u kesimindeki tafllar da¤›lm›fl ve do-
lay›s›yla bat›ya do¤ru k›smen de olsa kaym›flt›r. Sözü edilen bu duvara olas›l›kla daha
sonra eklenen ve ayn› yönde geliflen 0,67-0,70 m. geniflli¤inde, 5,20 m. uzunlu¤unda
baflka bir duvar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Her iki duvar›n birleflti¤i ve kal›n duvar›n tafllar›n›n
da¤›ld›¤› bölgede ayr›ca tafl örgü bir ifllik (?) bulunmufltur. Söz konusu bu kal›n duva-
r›n güney kesiminde nehir yata¤›ndan topland›¤› anlafl›lan iri çak›l tafllar› ile yap›lm›fl
ve çok az miktar› korunmufl bir döfleme parças› tespit edilmifltir. Kal›n duvar›n gerçek
fonksiyonunun ne oldu¤u ileride yap›lacak çal›flmalar sonucunda netlik kazanacakt›r.
Ancak 2. elektrik dire¤inin buradaki varl›¤› kaz›n›n bu bölgede geniflletilmesine engel
olmaktad›r.

Duvar›n kuzeyinde ve do¤usunda k›smen korunmufl yass› tafllarla kaplanm›fl bir
taban saptanm›fl olup bu taban üzerinde çok say›da seramik parças› in situ ele geçiril-
mifltir.

Bu evre ile iliflkili olarak iki adet intramural bebek gömüsüne mutfak kaplar› içe-
risinde rastlanm›flt›r. Bunlardan birisi (DÇ Mezar›) (Resim: 5-6) ikinci duvar›n güney ta-
raf›nda duvar dibinde, di¤eri (DD Mezar›) (Resim: 6) ise birinci duvardan yaklafl›k 0,80
m. kuzeyde ele geçirilmifltir. 

Ayn› yap› evresine verilen bir baflka mimarî kal›nt›ya güneybat›da rastlanm›flt›r.
Burada k›smen korunmufl bir yap›n›n küçük bir mekân› (3 nolu Mekân) ve buna ba¤l›
geliflen baz› duvar kal›nt›lar› saptanm›flt›r (Plan: 2; Resim: 7). Bu mekânda ele geçiri-
len el yap›m› iri boy maflrapa formunda bir kap (Resim: 6) 2004 y›l› buluntular› aras›n-
da önemli bir yer iflgal etmektedir. Ayr›ca Panaztepe Mezarl›k alan›ndan bilinen ve or-
ta boy pithos grubu içerisinde yer alan örneklerin benzerleri de bu alanda tespit edil-
mifltir.

Söz konusu tabakada yürüttü¤ümüz çal›flmalar ve ele geçirilen seramik örnekle-
re dayanarak yap›lan ön de¤erlendirmeler sonucunda, bu tabakan›n daha geç bir dö-
nemde k›smen tahrip edildi¤i görülmektedir. Aç›¤a ç›kar›lan baz› çukur alanlar›n mimarî
ile ba¤lant›l› tafl ve ifllevini yitirmifl çeflitli seramik art›klar› ile dolduruldu¤u tespit edil-
mifltir. Daha önce de de¤inildi¤i gibi Geç Geometrik parçalar›n8 yan› s›ra Troya VI. ta-
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bakas›n›n erken ve orta evreleri ile paralellik kurulabilecek seramikler de aç›¤a ç›kar›l-
m›flt›r. Bu alanda saptanan yap› kat› göreceli olarak Troya VIIb2 Dönemine (Geç Hel-
las IIIC’nin orta ve geç evreleri) bugün için tarihlendirilebilir. 

Bu bölgede önümüzdeki y›llarda yap›lacak olan kaz›lar›n bat›ya do¤ru geniflletil-
mesi ile bir mekân› 2004 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lan yap›n›n di¤er k›s›mlar›n›n da ortaya ç›-
kar›lmas› mümkün olabilecektir. Bu ba¤lamda Bat› Anadolu için oldu¤u kadar Ege ve
Akdeniz kültürleri için de son derece önemli olan Geç Tunç Ça¤›n›n son evrelerinin
araflt›r›lmas› genifl bir alanda izlenebilecek ve yeni bilgilere ulafl›labilecektir.

I. 5. 2. Geç Tunç Ça¤› 2. Yap› Kat› 
Geç Tunç Ça¤›n›n 2. yap› kat› ilk olarak 1990-91 y›llar›nda tespit edilmifltir9. Bu

kat yass› tafllarla döfleli bir avludan oluflmaktad›r (Plan: 3; Resim: 3). Konu ile ilgili ola-
rak k›sa bir hat›rlatma yapacak olursak, bu kat daha önceden ele geçirilen boyal› bir
Myken parças›na dayanarak Geç Hellas IIIA Dönemine tarihlendirilmifltir. Söz konusu
avlunun kuzeybat› kesiminde aç›¤a ç›kar›lan bir kuyu10 ve onunla iliflkili olan ahflap ç›k-
r›k kolu ile ilgili olarak dendrokronoloji çal›flmalar› da yap›lm›flt›r11. Bu çal›flman›n so-
nucuna güvenilmifl olmas›na ra¤men çok kesin bir veriye henüz ulafl›lamam›flt›r. 

Yine ayn› y›l yap›lan çal›flmalarda bu avlunun bat›s›nda bir mekâna ait çeflitli du-
var kal›nt›lar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r12. Bu flekliyle yap› çok mekânl›, avlulu plan gösteren
bir kimlik kazanm›flt›r (Plan: 3; Resim: 8).

2004 y›l› çal›flmalar›ndan elde edilen yeni bilgi, bulgu ve stratigrafik de¤erlendir-
meler sonucunda bu yap› kat›n›n Troya VIIb1 (Geç Hellas IIIC) Döneminin erken evre-
sine tarihlendirilmesi gere¤i ortaya konmufltur. Söz konusu yap› kat›nda ele geçirilen
serami¤in daha çok depolamaya yönelik kaplardan olufltu¤u anlafl›lmaktad›r. Bunlar
aras›nda genifl a¤›z kenarl› kraterler13 ve yonca a¤›zl› kal›n cidarl› iri boy testi parçala-
r› önemli bir grup oluflturmaktad›r. Çok say›da ele geçirilen pithos parçalar› da bu ka-
n›y› do¤rular niteliktedir. Ayr›ca derin ve s›¤ çanaklar ile tabak parçalar› da ele geçiril-
mifltir14. Özellikle seramikle ilgili de¤erlendirme çal›flmalar›na a¤›rl›k verilerek yap›n›n
anlam ve önemi üzerine çal›flmalar sürdürülmektedir.

I. 5. 3. Geç Tunç Ça¤› 3. Yap› Kat›
2004 y›l› Panaztepe kaz›s›n›n en önemli neticeleri 3. yap› kat›nda yürütülen ça-

l›flmalar sonucunda ortaya konmufltur (Plan: 4; Resim: 8-9). 
Yüzeyden yaklafl›k 3.58 m. derinlikte alüvyal dolgunun alt›nda steril bir jeolojik

katmanla adeta kilitlenmifl olarak Geç Tunç Ça¤›n›n 3. yap› kat›na ulafl›lm›flt›r. Söz ko-
nusu tabakan›n en alt seviyesinde tespit edilen bu yap› kat› 2004 y›l›nda 7 mekân› sap-
tanabilen büyük bir yap› kompleksi ile temsil edilmektedir. Bu çok özel durum gerek Pa-
naztepe’nin kendi iç kronolojisi, gerekse Bat› Anadolu kronolojisinin sa¤lam bir temele
oturtulmas› aç›s›ndan kesin bir dayanak oluflturacak niteliktedir. 
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14 Benzer örnekler için bkz., A.Schachner, Die Graue Minysche Keramik unter Besonderer Berücksichtigung
Kleinasiens, München 1992, s.12, Taf.2,Tab.2d/Typ.I 1f (yay›nlanmam›fl doktora tezi ).



1991 y›l›nda Geç Tunç Ça¤›’n›n 2. yap› kat›nda avlulu yap›n›n avlu k›sm›n›n al-
t›nda belirlenen kuzeybat›-güneydo¤u yönünde geliflen bir duvar söz konusu bu yap›
ile ba¤lant›l›d›r. 2004 y›l›nda bulunan di¤er duvarlar› ve aç›lan mekânlar› ile bu yap›n›n
kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultusunda infla edildi¤i aç›kl›k kazanm›flt›r (Plan: 4). S›n›rla-
r› henüz saptanamayan yap›n›n aç›lan k›sm›n›n oturdu¤u alan korundu¤u kadar› ile
175 m2 dir. 

Yap›n›n 1., 2., 4., 6. ve 7. mekânlar›n›n nas›l kapand›¤›, dolay›s›yla da mekân
boyutlar› henüz belirlenememifltir (Plan: 4). Sadece daha küçük olan 3. ve 5. mekân-
lar›n duvarlar›n›n birbirleriyle birleflmeleri saptanabildi¤i için de¤erlendirilmeleri müm-
kün olmufltur. Buna göre söz konusu mekânlar 8.12 ve 11.25 m2 lik alanlar› kaplamak-
tad›r. 1., 3., 4., ve 5. mekânlar›n korunan taban parçalar› levha tafllarla muntazam bir
flekilde kaplanm›fl, daha sonra aralar› m›c›rla doldurularak s›vanm›flt›r. 5. mekân›n gü-
neydo¤u köflesine taban alt›na kaba hamurlu bir çömlek yerlefltirilmifltir. Hemen hemen
tüm mekânlarda seramik buluntulara rastlanm›flt›r. Seramik mal gruplar› aras›nda
krem, devetüyü ve tonlar›nda, k›rm›z› ve tonlar›nda, gri ve tonlar›nda astarl› örnekler
ço¤unluktad›r. “Gold-Ware” olarak an›lan mal grubuna ait bir kapa¤›n yak›n benzerleri
Panaztepe Bat› Mezarl›k alan›nda gerek “Gold Ware” gerekse “Silver Ware” olarak kar-
fl›m›za ç›km›flt›r. Bu yap› kat›nda ayr›ca ele geçirilen Geç Myken Döneminin karakte-
ristik formlar›ndan derin bir kâseye15 ait boyal› örnekler bulunmufltur. Bu örnekler Tro-
ya VI. tabakas›n›n geç evresi – VIIa tabakas› (Geç Hellas IIIB) ile göreceli olarak iliflki-
lendirilebilir. Troya A6016, A6317 ve A7218 bu ba¤lant›lar›n kurulmas›nda önemli bir rol
oynamaktad›r. Ayr›ca buradan elde edilen buluntular aras›nda bronz bir b›çak, a¤›rflak-
lar ve bir tafl balta say›labilir.

Panaztepe Geç Tunç Ça¤›n›n ayr›nt›l› bir biçimde araflt›r›lmaya baflland›¤› bu
bölgede söz konusu yap› katlar›n›n daha detayl› bir biçimde araflt›r›lmas› ve daha es-
ki tabakalar›n›n aç›¤a ç›kart›lmas› önümüzdeki y›llarda mümkün olacakt›r. Ne yaz›k ki
bu bölgede çal›flmak 3,5-4 m.lik dolgu ve yüksek gerilim hatt› gibi engelleyici unsurlar
nedeniyle çok zor koflullarda gerçeklefltirilebilecektir.

II. SU KAYNA⁄I KAZI ÇALIfiMALARI
Panaztepe’nin do¤u yamac›nda önceki y›llarda yap›lan yüzey araflt›rmalar› s›ra-

s›nda birtak›m ma¤ara oluflumlar› tespit edilmifltir (Resim: 10). Bu oluflumlardan biri “2.
Elektrik Dire¤i” olarak tan›mlad›¤›m›z bölgede tepenin do¤u yamac›nda bulunmaktad›r.
17,45-13,53 kodlar› aras›nda toplam 85 m2 lik bir alanda yürütülen çal›flmalar sonucun-
da burada kurumufl bir su kayna¤› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

Yan yana iki iri bloktan oluflan ana kayan›n aras›nda biri do¤al yatay bir di¤eri
yapay dikey karakterde olmak üzere iki oyuk tespit edilmifltir (Resim: 10-11). Bunlar-
dan dikey olan› insan eliyle ifllenerek oluflturulmufltur. Bu alan çeflitli dönemlerde kul-
lan›larak kar›flt›r›lm›fl, hatta günümüzde hayvan bar›na¤› olarak da kullan›lm›flt›r. Ge-
rek bitki örtüsü nedeniyle gerekse yamaç topra¤›n›n akmas› sonucunda kayan›n üzeri
ve etraf› toprak ve çal›lar ile kaplanm›flt›r. 

Yap›lan temizlik çal›flmalar› sonucunda daha net bir flekilde belirlenen yatay ya-
r›k içinde bir su kayna¤›n›n oldu¤una dair  birtak›m do¤al izler saptanm›flt›r. Ayn› flekil-
de bu kayna¤›n yatay do¤rultuda kaynayarak kayan›n dikey bölümüne do¤ru akt›¤› ve
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burada bulunan bir çukur alanda birikti¤i anlafl›lmaktad›r. 0,32 x 0,37 m. ölçülerinde ka-
baca ifllenerek oluflturulan yaklafl›k kare görünümlü bu aç›kl›k dikey yar›¤›n iç k›sm›n›
oluflturmaktad›r.

Söz konusu bu dikey yar›¤›n ifllendi¤i k›sa bir koridor ve bir aç›kl›k âdeta d›fla
aç›lan bir kap› görünümündedir. Burada d›fla do¤ru daralan bu koridor, p›narda biriken
suyun al›nmas› ve d›fla do¤ru suyun akmas›n› kolaylaflt›rmas› amac›yla düzeltilerek ifl-
lenmifltir.

Yap›lan çal›flmalarda gerek yatay gerekse dikey bölümde bol miktarda Mollusca
yumuflakçalar grubundan Gastropoda s›n›f›na ait tatl› su minareleri bulunmufltur. Ayr›-
ca bunlar›n yan› s›ra su tafl›maya ve içmeye yönelik çeflitli kap parçalar› yar›¤›n içinde
ve etraf›nda yo¤un olarak ele geçirilmifltir. 

Suyun kaynad›¤› ve akt›¤› bölümün yani p›nar›n ön k›sm›nda, çeflitli boyutlarda
yumru tafllardan oluflan bir döfleme infla edilmifltir. K›smen korunan bu döfleme ifllevi
aç›s›ndan önem tafl›r. 

Söz konusu döfleme üzerinde bol miktarda çeflitli kap parçalar›n›n yan› s›ra ça-
t› kiremitlerine de rastlanm›flt›r. Buradan M.Ö. 2. biny›l›n ikinci yar›s›na, Geometrik, Ro-
ma, Bizans, Beylikler ve Osmanl› dönemlerine ait çeflitli seramik örnekleri ele geçiril-
mifltir. Bu seramikler aras›nda yine su tafl›maya ve içmeye yönelik seramik kap form-
lar› yo¤un olarak bulunmufltur. Bu durum p›nar›n uzun süren bir kullan›m sürecinin ol-
du¤unu ortaya koymas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Ayr›ca seramik örneklerinin ya-
n› s›ra piflmifl toprak bir a¤›rl›k ve Osmanl› Dönemine ait k›smen korunmufl bronz bir
sikke parças› da ele geçirilen di¤er buluntular aras›ndad›r. 

SONUÇ
1. 2004 y›l› Panaztepe kaz› çal›flmalar›, Panaztepe’nin do¤u kesiminde yer alan

“Liman Kent” yerleflmesinin iki farkl› bölgesinde yürütülmüfltür. 7 mekân› aç›¤a ç›kart›-
lan Geç Tunç Ça¤› yap› kompleksi kilitli bir tabaka olarak günümüze ulaflt›¤› için, Bat›
Anadolu arkeolojisinin en önemli sorunlar›ndan birinin çözümlenmesine ve Panaztepe
stratigrafisinin oluflturulmas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r.

2. Kaz› çal›flmalar›n›n bir di¤er aflamas› ise önemli bir su kayna¤›n›n tespit edil-
di¤i bölgede yürütülmüfltür. Panaztepe’nin bir ada yerleflmesi oldu¤u düflünülürse bu-
na ba¤l› olarak içme ve kullanma suyu ihtiyac›n›n ne kadar önemli bir boyutta oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Söz konusu kayna¤›n öncelikle ada sakinleri taraf›ndan daha sonraki
aflamada ise bölgenin karasallaflmas› sonucu yerleflenler taraf›ndan uzun süren bir
kullan›m gördü¤ü saptanm›flt›r. 

1991 y›l› çal›flmalar›nda saptanan Geç Tunç Ça¤› 2. yap› kat›nda karfl›m›za
ç›kan kuyu ve 2004 y›l› çal›flmalar›nda tespit edilen su kayna¤› kentin içme suyu kay-
naklar› konusunda önemli bir sonuca ulaflmam›z› sa¤lam›flt›r.
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Plan: 4
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Resim 1: PZ’04 G›››/39, I.tabaka

Resim 2: PZ’04/-72-

Resim 3: PZ’04 G›››/39-38, H››› /39



202

Resim 4: PZ’04 ⁄›››/39-H››› /38

Resim 5: PZ’04 DÇ Çömlek mezar›

Resim 6: PZ’04 /54-53-55
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Resim 7: PZ’04 ⁄›››/39,V. tabaka 3. yap› kat›,5-4-3 No.lu
mekânlar

Resim 9: PZ’04 ⁄››› H›››/39,7 mekânl› yap›

Resim 8: PZ’04 ⁄›››/39-38, ⁄››› /39-38
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Resim 10: PZ’04 Su P›nar›

Resim 11: PZ’04 Su P›nar›



BURGAZ KAZILARI 2004 YILI ÇALIfiMALARI

Numan TUNA*
Nadire ATICI

‹lham SAKARYA

1993 y›l›ndan beri yürütülmekte olan Burgaz ören yerindeki kaz› çal›flmalar›
2004 y›l› kampanyas› Prof.Dr. Numan Tuna baflkanl›¤›ndaki bilim heyeti taraf›ndan 25
Temmuz – 18 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir. Burgaz kaz›lar› 2004 y›l› kampan-
yas› için gerekli malî kaynak O.D.T.Ü. TAÇDAM ve BAP Projesi kapsam›nda Orta Do-
¤u Teknik Üniversitesi Rektörlü¤ü ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, DÖS‹MM tara-
f›ndan karfl›lanm›flt›r.

2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda Prof.Dr. Numan Tuna baflkanl›¤›ndaki bilim heye-
tine T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ad›na yetkili uzman olarak Samsun Müze Müdür-
lü¤ü’nden Arkeolog U¤ur Terzio¤lu, O.D.T.Ü. TAÇDAM’dan Arafl.Gör. Nadire At›c›,
Arafl.Gör. ‹lham Sakarya, O.D.T.Ü. Yerleflim Arkeolojisi Program›’ndan Arafl.Gör. Elif
Koparal, Arafl.Gör. Volkan Demirciler, Seda Uçan (arkeolog), Canan Canbek (arke-
olog), Burak Belge (flehir planc›s›), Zeynep Çi¤dem Uysal (mimar), Rukiye Eryaflar
(restoratör), Derya fian (konservatör), Bengü Aykaç (konservatör) ile O.D.T.Ü. Yerle-
flim Arkeolojisi Program›’ndan Üveys Ekfli, Emine Sökmen, Tarih Bölümü’nden Meriç
Türker Öztürk; Trakya, ‹stanbul ve Mimar Sinan üniversiteleri arkeoloji bölümleri ö¤ren-
cilerinden Müjde ‹skeçe, Dilara Çiçek, Memetcan Biber, Ceren Çilingir kat›lm›fllard›r.
Arkeo-jeofizik çal›flmalar› Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç.Dr. Mahmut Drahor yöne-
timinde Arafl.Gör. Meriç A. Berge ve yüksek lisans ö¤rencisi Özgür Kurtulmufl taraf›n-
dan gerçeklefltirilmifltir. Kaz› çal›flmalar› de¤iflen sürelerde ortalama 20 iflçi ile yürütül-
müfltür. 

2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, Burgaz yerlefliminin konut ve sokak dokular›n›n ve
katmanlaflmas›n›n daha net anlafl›lmas›na yönelik olarak üç sektörde yaklafl›k 450
m2lik bir alanda yürütülmüfltür (Bk: Harita1). Özellikle Klasik Ça¤ yerleflim kat› hakk›n-
daki bilgilerimizi geniflletmek için afla¤›da belirtilen alanlarda kaz›lar yap›lm›flt›r:

i) SE sektöründe 2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda ortaya ç›kar›lan do¤u-bat› do¤rul-
tulu caddenin güneyinde bulunan konutlar›n ve 1998 y›l› çal›flmalar›nda görülen ve bu
caddeye aç›lan soka¤›n devam›n›n anlafl›lmas›na yönelik olarak, 5.4.A, 5.4.B, 6.4.A,
6.4.B, 5.5.C, 5.5.D, 6.5.C, 6.5.D, 7.4.A, 6.3.B ve 6.3.D plan karelerinde;

ii) Akropol alandaki yerleflim evrelerini anlamak amac› ile, 13.16.B, 13.16.A,
13.17.C,  19.9.A , 19.9.B, 14.12.B , 14.12.C, 15.12.A, 8.19.B, 8.19.A, 8.20.C ve 8.20.D
plankarelerinde;

iii) Bir di¤er çal›flma alan› olan NE sektöründe ise, sektörün kuzeydo¤usundaki

* Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De¤erlerini Araflt›rma Merkezi (TAÇDAM)
06531 Ankara/TÜRK‹YE.
Nadire ATICI, arkeolog, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De¤erlerini Araflt›rma Merkezi (TAÇDAM)
06531 Ankara/TÜRK‹YE.
‹lham SAKARYA, arkeolog ,Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De¤erlerini Araflt›rma Merkezi (TAÇDAM)
06531 Ankara/TÜRK‹YE.
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yap›lar›n ortaya ç›kar›lmas› ve daha önceki y›llarda ortaya ç›kar›lan kuzeydo¤u-güney-
bat› do¤rultulu caddenin do¤usundaki yap›lanmay› anlamak amac›yla 6.8.A, 6.7.D,
6.7.A, 6.5.C, 6.5.D plan karelerinde çal›fl›lm›flt›r.

NE Sektörü Çal›flmalar›
Daha önceki y›llarda aç›lan 5.8.B ve 5.7.C açmalar›nda bir k›sm› ortaya ç›kar›-

lan NE sektörünün kuzeydo¤usunda yer alan evin iç mekânlar›n›n anlafl›lmas›na yöne-
lik olarak 6.8.A, 6.7.D ve 6.7.A açmalar›nda çal›fl›lm›flt›r (Harita 2).

NE.6.8.A Açmas›: Çal›flmalarda 5. seviye ile beraber  daha önce 5.7.C açmas›n-
da görülen kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu D245 duvar›n›n devam›na ulafl›lm›flt›r. Aç-
man›n do¤u taraf›nda ise bu duvara paralel olarak uzanan tek s›ra bir duvar ortaya ç›-
kar›ld› (D256). 220 cm. olarak uzanan ve düzgün bir flekilde kesilen bu duvar›n muh-
temelen bir seki oldu¤u düflünüldü. D256 duvar›n›n ilk baflta 50 cm.lik bir iç mekân du-
var› olarak infla edildikten sonra ‹.Ö. 4.yy. bafl›nda do¤u taraf›n›n iptal edilerek taban-
la (F04-13) örtülüp bir seki duvar› fleklinde kullan›m gördü¤ü ve bu kullan›m›n ‹.Ö. 4.
yy. boyunca devam etti¤i anlafl›lm›flt›r.

D245 ile D256 duvarlar› aras›nda, duvar dolgular›n› anlamak amac› ile yürütülen
çal›flmalarda iki duvar›n da ‹.Ö. 5. yy. bafllar›nda fakat farkl› teknikte infla edildikleri gö-
rülmüfltür. D245 duvar›n›n Horosanl› bir dolguya oturdu¤u gözlenirken, D256 duvar›n›n
oturaca¤› zemin için önce deniz kumu ve çak›l döflenmifl, onun üzerine çok sert bir Ho-
rosan dolgu yap›lm›fl ve duvar bu sert dolguya oturtulmufltur. 

NE.6.7.D Açmas›:  Bu açmada yürütülen çal›flmalarda açman›n güneybat› köfle-
sinde, daha önce 5.7.C açmas›nda ortaya ç›kan D247 duvar›n›n devam› güneydo¤u-
kuzeybat› do¤rultulu olarak görülmüfltür. Yine güneybat› tarafta bu duvara dik gelip ku-
zeydo¤u-güneybat› do¤rultulu devam eden küçük tafllardan örülmüfl bir baflka iç
mekân duvar› (D258) ortaya ç›kar›lm›flt›r. Açman›n kuzeydo¤usunda D247 duvar›na
paralel uzanan, 6.8.A açmas›nda da devam› görülen D259 duvar›na ulafl›lm›fl ve du-
var›n yer yer kesintiye u¤rad›¤› saptanm›flt›r. Duvar›n kesintiye u¤rayan bölümleri
mekânlar aras›nda geçifli sa¤lamak amac› ile yap›lm›fl olmal›d›r.  D258 duvar›n›n ke-
sintiye u¤rad›¤› yer ile D259 duvar› aras›ndaki 80 cm.lik aç›kl›k ise girifl olarak b›rak›l-
m›fl olmal›d›r (Resim: 1).

Açman›n kuzeybat› taraf›nda D258, D259 ve D247 duvarlar› aras›nda kalan kü-
çük mekânda yürütülen çal›flmalarda kuzeybat› köflede D245 duvar›n›n devam› ortaya
ç›kar›lm›fl bu dört duvar›n s›n›rlad›¤› alanda ‹.Ö.4 yy. sonuna ait killi-çak›ll› az Horosan-
l› bir tabana (F04-09) ulafl›lm›flt›r. 

Açman›n ortas›ndan do¤usuna kadar olan alanda D247, D258 ve D259 duvar-
lar› aras›nda kalan mekânda yap›lan çal›flmalarda ise F04-09 taban› ile ayn› özellikte-
ki F04-10 taban› ortaya ç›kar›lm›flt›r; bu alan›n bir ön oda oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

D259 duvar›n›n kesintiye u¤rad›¤› bölümlerde yap›lan çal›flmalarda ise, taban
alt›ndan duvar tafllar›n›n devam›na ulafl›lm›fl, böylece duvar›n ‹.Ö. 4. yy. sonunda ba-
z› k›s›mlar›n›n iptal edilip mekânlar aras›nda geçifller sa¤land›¤› anlafl›lm›flt›r. Duvar›n
yüksek kalan k›s›mlar› ise muhtemelen paye olarak kullan›lm›flt›r.

NE.6.7.A Açmas›: Bu açmada yürütülen çal›flmalarda, 4. seviyede, açman›n gü-
neyinde, daha önce 6.6.D ve 5.5. açmalar›nda da görülen Hellenistik Döneme tarihle-
nen D114 ve D115  duvarlar›na ait tafllara ulafl›lm›flt›r. Açman›n kuzeyinde 6.7.D aç-
mas›ndan uzanan D247 duvar›n›n devam› ortaya ç›karken, açman›n güneybat›s›nda
D72 parsel duvar›n›n devam› D115 Hellenistik duvar›na yaslan›r bir flekilde görülmüfl-
tür. D247, D72 ve D115 duvarlar› aras›nda kalan mekânda yürütülen çal›flmalarda D72
ve D247 duvarlar›na yaslanan Horosanl›-çak›ll› bir taban (F04-11) ortaya ç›kar›lm›flt›r;
bu taban üzerinden, özellikle kuzeybat› bölümde yo¤un piflirme kab› parçalar›na rast-
lanm›flt›r. 
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Sonuç olarak; 6.8.A, 6.7.D ve 6.7.A açmalar›nda yürütülen çal›flmalarda ayn›
plana sahip üç ayr› mekân ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 1). Daha önceki y›llarda aç›lan
5.8.B açmas›nda görülen kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu D136 duvar›n›n parsel du-
var› oldu¤u, 5.7.C açmas›nda ortaya ç›kan D245 duvar›n›n ise bir iç mekân duvar› ol-
du¤u düflünülmüfltü. Fakat D245, D136 ve D246 duvarlar› ile s›n›rlanan mekândan
2004 y›l› kaz› sezonunda ortaya ç›kar›lan mekânlar›n hiçbirine bir geçifl bulunamad›¤›
için D245 duvar›n›n iki yap›y› ay›ran bir parsel duvar› oldu¤u düflünülmektedir. Buna
göre, 2004 y›l›nda ortaya ç›kan 3 mekân›n ayn› plana sahip farkl› yap›lar oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Bu üç yap› da büyük bir ön mekân ve bu mekândan bir girifli bulunan küçük
bir arka odadan oluflmaktad›rlar. Kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu bu yap›lara girifller
muhtemelen cadde yönünden olmal›d›r.

NE.6.5.D Açmas› : Ne sektöründe daha önceki y›llarda aç›lan 5.5.C ve 6.6.D aç-
malar›nda ortaya ç›kar›lan KD-GB do¤rultulu caddenin do¤usundaki yap›laflmay› anla-
mak amac›yla bu açmada çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Çal›flmalar›n 5. seviyesinde açma-
n›n güneydo¤usunda GD-KB do¤rultulu bir duvar (D269) ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu duvar
kuzeybat›ya fazla devam etmeden kesilmektedir. Bu duvara dik gelen ve KD-GB do¤-
rultulu uzanan küçük tafllardan örülmüfl 50 cm. geniflli¤inde bir baflka duvar (D270) gö-
rülmüfl, duvar›n kuzeydo¤uya 80 cm. devam ettikten sonra düzgün bir flekilde kesinti-
ye u¤rad›¤› ve 130 cm.lik bir boflluktan sonra KD’ya do¤ru tekrar devam etti¤i saptan-
m›flt›r. Bu kesinti bir girifl olmal›d›r. D269 ve D270 duvarlar›n›n birleflip köfle yapt›¤› ala-
n›n do¤u taraf›nda iki duvarada yaslanan yar›m yuvarlak, taban› küçük tafl parçalar›y-
la örtülmüfl muhtemelen bir ifllikle iliflkili bir ocak ortaya ç›kar›lm›flt›r; bu ocak çevresin-
den bronz parçac›klar› ele geçirilmifltir.

D269-D270 ve D271 duvar› aras›nda kalan alanda yürütülen çal›flmalarda
‹.Ö.4.yy. sonu horasanl› bir tabana (F04-17) ulafl›lm›flt›r. D270 duvar›ndan sa¤lanan
geçiflin do¤usunda ifllik etraf›nda yap›lan çal›flmalarda küllü ve muhtemelen atefle ma-
ruz kald›¤› için k›z›llaflan topra¤a rastlan›rken iflli¤in hemen do¤usunda in situ bir hâl-
de tam bir cup-kantharos ele geçirilmifltir. ‹.Ö.4.yy. üçüncü çeyre¤ine tarihlenen bu
kantharos ile iflli¤in bu tarihlerde kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

D269 duvar›n›n güneyinde yürütülen çal›flmalarda çok net korunmufl Horasanl›-
killi ‹.Ö.4.yy.ortas› bir taban (F04-18) saptanm›fl, güneydo¤u uçta D169 duvar›n›n he-
men yan›nda ayn› do¤rultuda F04-18 taban› alt›na devam eden bir baflka duvara ait
birkaç tafl görülmüfltür (D275). Bu tafllar do¤rultusunda yürütülen çal›flmalarda bu du-
vara ait euthytheria bloklar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Muhtemelen bir parsel duvar› olan bu
duvara yaslanan ‹.Ö.4.yy. bafl› Horasanl› bir taban (F04-19) görülmüfltür. Duvar muh-
temelen ‹.Ö.4.yy. bafl›ndan sonra iptal edilip üst tafllar› kald›r›ld›ktan sonra 4.yy. orta-
s›nda eutyntheria bloklar›n›n üzeri tabanla örtülmüfltür. 

NE.6.5.C Açmas› : NE.6.5.C açmas›ndaki çal›flmalar, NE.6.5.D açmas› ile ayn›
amaç do¤rultusunda yürütülmüfltür. Açman›n kuzeybat› köflesinde daha önce 6.5.D
açmas›nda görülen D270 duvar›n›n devam› ortaya ç›karken, yine 6.5.D açmas›nda gö-
rülen ve D270 duvar›n› dik kesip bir köfle oluflturan D271 duvar›na ait tafllar gözlenmifl,
bu alandaki tahribattan dolay› bu köfle belirgin olarak görülememifltir. Ayr›ca açman›n
güneydo¤usunda güney kesitten ç›k›p KD-GB do¤rultulu uzanan bir baflka duvar par-
ças› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Açman›n güneybat›s›ndan kuzeydo¤usuna uzanan modern
kanalizasyon sistemine ait borunun dolgular› tahrip etti¤i gözlenmifltir. Borunun do¤u-
sunda kalan alanda yürütülen kaz› çal›flmalar›nda D274 duvar›n›n dibine devam eden
alanda yo¤un seramikli bir dolgu kald›r›lmaya bafllanm›fl ve bu dolgu içinde bronz cü-
ruflar› ve yo¤un kemik parçalar› ele geçirilmifltir.

SE Sektörü Çal›flmalar›
SE.5.4.A Açmas›:  2003 y›l› çal›flmalar›n›n devam› olarak SE.5.4.A açmas›nda-
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ki çal›flmalar›n 6. seviyesinden itibaren açman›n kuzeyinden ilerleyen D229 duvar›n›n
tümü ortaya ç›kar›lm›fl ve duvar›n do¤usunda, açman›n kuzeyinde bulunan tafl döfle-
me ile karfl›lafl›lm›flt›r.  

Döfleme küçük yuvarlak dere tafllar›ndan oluflmaktad›r. Açman›n güneydo¤u kö-
flesinde ise yaklafl›k 40 cm. geniflli¤inde, kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu tafl döfleli
alan› s›n›rlayan bir baflka duvar s›ras› saptanm›flt›r. Sonuç olarak 5.4.A açmas›ndaki
D229 duvar›n›n buradaki evin bat› parsel duvar› oldu¤u ve D219 parsel duvar› ile ya-
p›y› s›n›rland›rd›¤› görülmüfl, tafl döfleli alan›n ise bu yap›ya ait bir kapal› mekân oldu-
¤u anlafl›lm›flt›r.

SE.5.4.B Açmas›: 2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda kuzeyden 3 x 5 m.lik bir k›sm›
aç›lan açmada, 5.4.A açmas›nda görülen D219 duvar›n›n devam› ortaya ç›kar›lm›fl ve
bu duvar› dik kesen D237 duvar› ile bir tafl döflemeye ulafl›lm›flt›. 2004 y›l› çal›flmalar›
açman›n güneyde kalan 2 x 5m.lik k›sm›nda çal›fl›lm›flt›r. Açman›n kuzeydo¤usunda
2003 y›l›nda bulunan D219 ve D237 duvarlar› ile s›n›rlanan killi taban›n devam› ortaya
ç›kar›lm›fl (F04-01), D237 duvar›n›n devam›n›n da bulunmas› ile bu alandaki evin giri-
fli ile ba¤lant›l› olan mekân aç›kl›k kazanm›flt›r. D251 duvar›n›n kuzeybat›s›nda, açma-
n›n kuzeyinde görülen tafl döflemenin devam› yine bu açmada da gözlenmifltir.

SE.6.4.A Açmas›: 2003 y›l› çal›flmalar›nda bu açman›n da kuzeyden 3 x 5 m.lik
bir k›sm› aç›lm›fl, yap›lan çal›flmalarda D219 ve D218 duvarlar›n›n bir dirsek yapt›¤› ve
caddenin bu noktada yön de¤ifltirdi¤i saptanm›flt›. Ayr›ca D219 duvar›nda caddeye aç›-
lan bir girifl eflik tafl›yla birlikte ortaya ç›kar›lm›flt›. 2004 y›l› çal›flmalar›nda açman›n ge-
riye kalan 2 x 5 m.lik k›sm›nda kaz›lar yürütülmüfltür.

6. seviyede kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu 50 cm. geniflli¤inde bir duvar orta-
ya ç›kar›lm›fl (D252) ve duvar›n güneydo¤u k›sm›nda çak›l ve Horasan ile s›k›flt›r›lm›fl
sert bir tabana ulafl›lm›flt›r (F04-3). Bu taban›n alt›ndan 5.4.A açmas›nda D237 duva-
r›n›n do¤usunda bulunan F04-01 taban›n›n devam› olan ve üzerinden  ‹.Ö. 4.yy.›n ikin-
ci yar›s›na tarihlenen seramiklerin ele geçirildi¤i bir baflka taban görülmüfltür. Açman›n
kuzeydo¤u köflesinde yaklafl›k 30-35 cm. geniflli¤inde kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultu-
lu D253 duvar› ve bu duvara bitiflik 48-50 cm. geniflli¤inde bir baflka duvar daha orta-
ya ç›kar›lm›flt›r (D254). Bu duvarlar›n iki evi ay›ran duvarlar oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

SE.6.4.B Açmas›: 2003 y›l›nda açman›n kuzeyinde 3 x 5 m.lik alanda çal›fl›lm›fl
iken, bu y›l güneydeki 2 x 5 m.lik kesimde çal›fl›lm›flt›r. Açman›n güneybat›s›nda D254
ve D253 duvarlar›n›n devamlar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu duvarlar›n do¤usunda 2003 y›-
l› çal›flmalar›nda açman›n kuzeyinde bulunan F03-06 taban›n›n devam› görülmüfltür
(F04-04). Taban üzerinde terminus niteli¤inde arkeolojik buluntular içinde iyi korunmufl
cup-kantharos ele geçirilmifltir (Resim: 2). Güney tarafta kuzeydo¤u-güneybat› do¤rul-
tulu uzanan yaklafl›k 30 cm. geniflli¤inde bir iç mekân duvar› (D255) saptanm›fl, böyle-
ce bu alan›n D95, D254 ve D253 duvarlar› ile s›n›rlanan bir mekân oldu¤u anlafl›lm›fl-
t›r. D255 duvar›n›n açman›n kuzeydo¤usunda güneye do¤ru bir köfle yap›p döndü¤ü
görülmüfl (D260); bu duvarlar›n güneyinde yap›lan çal›flmalarda Horosan, kil, geren
kar›fl›m› bir tabana ulafl›lm›flt›r (F04-05).

Sonuç olarak D95, D254, D61 ve D62 duvarlar› ile s›n›rlanan avlulu konut yap›-
s›na ait mekânlardan  F04-04 taban› ile tan›mlanan alan anlafl›lm›flt›r. Bu evin D254,
D255 ve D221 duvarlar› ile s›n›rlanan bir ön avlusu ya da holü ile birbirine paralel uza-
nan D260 ve D221 duvarlar› ile s›n›rlanan bir koridorunun oldu¤u görülmüfltür. Bu evin
giriflinin ise caddeden oldu¤u düflünülmektedir.

SE.5.5.D Açmas›: 5.4.A ve 5.4.B açmalar›nda bulunan D219 duvar› ile s›n›rla-
nan yap›n›n iç mekânlar›n› daha net anlayabilmek amac›yla bu açmada çal›flmalar yü-
rütülmüfltür. Çal›flmalarda D229 ve D251 duvarlar›n›n devamlar› ve oluflturduklar› kö-
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fle ve tafl döfleme ortaya ç›kar›lm›flt›r. D229 duvar›n›n bat›s›nda duvara paralel olarak
uzanan çat› kiremitleri ve ifllenmifl düzenli tafllardan yap›lm›fl 30-35 cm. geniflli¤inde
yaklafl›k 3 m. uzunlu¤unda bir kanal görülmüfltür. Güney tarafta tahribata u¤ram›fl bir
baflka kanal izine de rastlanm›flt›r. Açman›n bat› taraf›nda ise bir tahrip çukuru kaz›l-
m›flt›r. Çal›flmalar sonucunda D229 duvar›n›n evin bat› parsel duvar› oldu¤u anlafl›l-
m›flt›r.

SE.5.5.C Açmas›: D219 parsel duvar› ile s›n›rlanan mekânlar› ve iliflkilerini anla-
yabilmek amac›yla bu açmadaki çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Açman›n ortas›nda kuzeyba-
t›-güneydo¤u yönünde, D229 duvar›n›n, açman›n kuzeydo¤u köflesinde ise D237 du-
var›n›n devam› ortaya ç›kar›lm›flt›r. D237 duvar›n›n güneyde düzgün köfleli iki blok tafl-
la son bulmufl olmas› bu alan›n  bir girifl oldu¤unu göstermektedir.  

Açman›n güneyine do¤ru D229 duvar› ile köfle yapan ve 6.4.A açmas›ndaki
D252 duvar› ile ayn› do¤rultuda (kuzeydo¤u-güneybat›) olan 48-50 cm. geniflli¤inde bir
duvar (D277) saptanm›fl, duvar›n kuzeye do¤ru 207cm.lik bölümüne ulafl›lamam›flt›r.
Dolay›s›yla D237 duvar›n›n ucundaki iki blok taflla birlikte de¤erlendirildi¤inde, bu alan
D251, D229, 237 ve D277 duvarlar› ile s›n›rlanan kare mekân›n girifli olarak düflünül-
mektedir. Açman›n güneydo¤u köflesinde, D277 ve D229 duvarlar› ile s›n›rlanan, muh-
temelen evin avlusu olan alanda küçük dere tafllar›ndan yap›lm›fl bir döfleme ortaya ç›-
kar›lm›flt›r.

SE.6.5.D Açmas›: 5.5.C açmas› ile bereber çal›fl›lan bu açmada kuzeydo¤u-gü-
neybat› do¤rultulu 35 cm. geniflli¤indeki tafl s›ras›n›n (D262)  135 cm.lik bir kesintiden
sonra güneybat›ya do¤ru 25 cm. olarak uzand›¤› görülmüfltür; bunun mekânlar aras›
geçisi sa¤lad›¤› düflünülmektedir.

6.4.A açmas›ndaki çak›ll›-Horosanl› F04-03 taban›n›n devam›  kuzeyden güne-
ye do¤ru görülmüfl bu taban›n geçifl olabilecek tafllar›n güneyinde de devam etti¤i sap-
tanm›flt›r. Taban alt›ndan bu tafllar›n ba¤lant›lar› aç›¤a ç›kar›lm›fl; böylece tafllar›n ‹.Ö.
4.yy sonunda tabanla kapat›larak sadece 25 cm.lik payeler hâlinde kullan›m gördü¤ü
anlafl›lm›flt›r.

Açman›n bat› taraf›nda tahribata u¤ram›fl bir duvar (D263) ortaya ç›kar›lm›flt›r;
duvar›n kuzeybat›-güneydo¤u yönünde uzan›p 6.4.A açmas›ndaki kuzeydo¤u-güney-
bat› do¤rultulu duvar ile köfle yapt›¤› görülmüfltür. Do¤uda ise 6.4.A açmas›ndan uza-
nan seki fleklindeki D261 duvar›n›n D262 duvar› ile yapt›¤› köfle aç›¤a ç›kar›lm›fl, böy-
lece D252, D261, D262 ve D263 duvarlar› ile s›n›rlanan bir iç mekân saptanm›flt›r.
D262 duvar› güneydo¤u tarafta ise, kuzeybat›-güneydo¤u yönünde uzanan D264 du-
var› ile bir köfle oluflturmaktad›r. D263 ve D264 duvarlar›n›n bat›s›nda daha önce 5.5.C
açmas›nda görülen avluya ait tafl döflemenin devam› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Buna göre,
D229, D277, D263 ve D264 duvarlar› ile s›n›rland›r›lm›fl bir avlu belirlenmifltir.

SE.6.5.C Açmas›: 6.4.B açmas›n›n güneyindeki mekânlar› anlamak ve 6.5.D aç-
mas›nda bulunan mekânlarla iliflkisini kurmak amac›yla 6.5.C açmas›ndaki çal›flmala-
ra bafllanm›fl, 6.5.D açmas›n›n do¤usunda bulunan Horosan ve çak›ll› taban›n açma-
n›n bat›s›nda da devam etti¤i görülmüfltür (F04-14). Bu taban›n güneybat›-kuzeydo¤u
do¤rultulu uzanan D265 duvar›na kadar dayand›¤› anlafl›lm›flt›r. D265 duvar›n›n bat›
yüzündeki beyaz s›valar iyi korunmufl olarak ele geçirilmifltir. Kuzey tarafta bu duvar›
dik kesen kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu D266 duvar› aç›¤a çkar›lm›fl,  F04-14 taba-
n›n›n bu duvara da yasland›¤› gözlenmifltir. Böylece ‹.Ö.4.yy. sonlar›na ait malzeme
içeren, D262, D264, D265 ve D266 duvarlar› ile s›n›rlanan kare bir mekân ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r. 

Açman›n güneydo¤u köflesinde D265 duvar›na paralel olarak uzanan D267 du-
var› ortaya ç›kar›lm›flt›r; duvarlar aras›ndaki 80 cm.lik boflluk peristasis olarak de¤er-
lendirilmifltir. 
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SE.7.4.A Açmas›: 1997 y›l›nda aç›lan 7.4.B açmas› ile 1998 y›l›nda aç›lan 7.4.D
açmas›nda bulunan D95, D61 ve D62 parsel duvarlar› ile s›n›rlanan evin iç mekânlar›-
n› anlamak amac›yla 7.4.A açmas›nda çal›flmalar yürütülmüfl, 7.4.B açmas›nda bulu-
nan D96 duvar›na ve güney tarafta kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu D62 parsel duva-
r›na ulafl›lm›flt›r. D61, D62, D95 ve D96 duvarlar›n›n s›n›rlad›¤› ve girifli muhtemelen
D96 duvar› üzerinden olan evin küçük bir iç mekân›  Horosanl› sert bir taban›yla  orta-
ya ç›kar›lm›flt›r ( F04-24). Açman›n bat›s›nda D96 ve D62 duvarlar›yla s›n›rl› alanda ya-
p›lan çal›flmalarda D62 duvar›na kadar dayanmayan Horosanl›-çak›ll› sert bir tabana
ulafl›lm›flt›r ( F04-22). Taban›n bitti¤i D62 duvar›na paralel olan alanda alt kotta do¤u-
bat› do¤rultulu D278 duvar› görülmüfltür.  Açman›n bat›s›nda bulunan D221 duvar›n›n
da ortaya ç›kmas›yla bu iki duvar›n birleflip bir köfle yapt›¤› anlafl›lm›flt›r. Açman›n gü-
neydo¤u köflesinde 6.5.C açmas›nda bulunan D267 duvar› ve bu duvar› kesen kuzey-
bat›-güneydo¤u do¤rultulu, güney kesitten kuzeye do¤ru yaklafl›k 50 cm. ilerleyen ve
kuzeyde devam› olmayan  D282 duvar› saptanm›flt›r. D282 ve D267 duvarlar› muhte-
melen bu alandaki baflka bir yap›ya aittirler.

SE.6.3.B Açmas›:  2003 y›l› çal›flmalar›nda SE sektöründe ortaya ç›kar›lan cad-
denin kuzeyindeki yap›lanmay› anlamak ve daha önceki y›llarda bir k›sm› ortaya ç›ka-
r›lan kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu tafl döfleli soka¤›n devam›n› görmek amac›yla bu
açmada çal›flmalara bafllanm›flt›r. Açman›n kuzeydo¤u taraf›nda kuzeybat›-güneydo-
¤u do¤rultulu sokak do¤rultusuna paralel, soka¤› s›n›rlayan  D279 duvar›  ve bu duva-
r› dik kesen kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu soka¤›n kuzeyindeki yap›ya ait bir iç
mekân duvar› da (D280) ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Açman›n  güneybat› taraf›nda daha önce 6.4.C açmas›nda ortaya ç›kar›lan ve
ana caddeyi s›n›rlayan kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu D250 duvar›n›n devam› görül-
müfltür. D250 duvar›n›n bat› taraf›nda daha önce 6.3.A açmas›nda görülen Horosanl›
taban›n devam› duvara yaslan›r bir flekilde ortaya ç›kar›lm›flt›r (F04-25). Kuzeybat›-gü-
neydo¤u do¤rultulu sokak do¤rultusunda yürütülen çal›flmalar sonucunda sokak döfle-
mesine ve soka¤a paralel uzanan kanala ulafl›lm›flt›r (Resim: 2). Kanal büyük ve düz-
gün tafllarla s›n›rlan›rken, sokak döflemesinde küçük dere tafllar› kullan›lm›flt›r. Sokak
döflemesi D279 duvar›na kadar yaslanmaktad›r. Açman›n kuzeybat›s›nda tahrip çuku-
rundan dolay› sokak döflemesi ve kanal tafllar›n›n tahribata u¤rad›¤› gözlenmifltir. Ka-
nal içinde yürütülen çal›flmalarda yo¤un çat› kiremiti, kaba kap parçalar› ve iki adet fi-
gürin parças› ele geçirilmifl (Resim: 4) ve çal›flma sonucunda kanal›n yuvarlak dere
tafllar›ndan oluflan ve kuzeybat›dan güneydo¤uya ana caddeye do¤ru bir e¤im göste-
ren taban›na ulafl›lm›flt›r. 

SE.6.3.D Açmas›:  2 x 5 m.lik bat› taraf› daha önceki y›llarda aç›lan bu açmada-
ki çal›flmalar, 6.3.A, 6.2.A ve 6.3.B açmalar› ile iliflkili kalan 3 x 5 m.lik k›sm›n›n kald›-
r›lmas›na yönelik olarak bafllat›lm›flt›r. Açman›n güneyinde yürütülen çal›flmalarda da-
ha önce 6.3.B açmas›nda da devam› görülen D204, soka¤› s›n›rlayan ve 6.3.B açma-
s›ndaki D279 duvar› ile ayn› do¤rultuda olan D281 ve bu duvar› dik kesen kuzeydo¤u-
güneybat› do¤rultulu D283 duvarlar› ve 6.3.B açmas›ndan devam eden soka¤›n ve ka-
nal›n  do¤rultusundaki tafllara  ulafl›lm›flt›r. Kanal içinde yürütülen çal›flmalarda yo¤un
çat› kiremitleri gözlenirken kanal döflemesinin güneydo¤u tarafta orta boy dere taflla-
r›ndan, kuzeybat› taraf›n›n ise iri ve düzgün tafllardan oluflturuldu¤u görülmüfltür. Ka-
nal döflemesi kuzeybat›dan güneydo¤uya, ana caddeye do¤ru, bir e¤im göstermekte-
dir. Açman›n kuzey taraf›nda yürütülen çal›flmalarda ise soka¤›n kuzeyindeki yap›ya ait
iç mekân duvarlar› (D285, D284, D283) ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Akropol Çal›flmalar›
SE.13.16.B Açmas›: Akropol alandaki kaz› çal›flmalar› arkeolojik yap›lanmay›

gösteren arkeo-jeofizik sonuçlar›n›n s›nanmas› amac›yla yürütülmüfltür. Do¤udan ba-
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t›ya e¤imli olan açmadaki çal›flmalarda yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda ana kayaya
ulafl›lm›flt›r; ana kayan›n güneydo¤udan kuzeybat›ya bir e¤im gösterdi¤i saptanm›flt›r.
Açmada, 13.17.C açmas›nda da takip edilen kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu kireçli
döküntülere rastlanm›flt›r. Yaklafl›k 40-45 cm. geniflli¤inde olan bu izlerin ilk baflta ta-
r›msal faaliyetler ile ilgili  pulluk izleri sonucu oldu¤u düflünülmüfltür. Bu kireçli dökün-
tüler 19.9.A, 19.9.B ve 14.12.B açmalar›nda da kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu olarak
daha alt kotlarda görülmüfltür; dolay›s› ile bu izlerin Akropol alan›ndaki aktüel dönemin
katmanlaflmas› ile ilgili olarak da de¤erlendirilebilir.

SE.13.16.A Açmas›: Açmada yürütülen çal›flmalarda 13.16.B ve 13.17.C açma-
lar›nda ortaya ç›kar›lan ana kayan›n do¤udan bat›ya e¤imli devam etti¤i görülmüfltür.
Bu nedenle açman›n sadece kuzeybat› köflesinde çal›flmalar sürdürülmüfltür. Bu alan-
da saptanan güneybat›-kuzeydo¤u do¤rultulu devam eden iki tafl s›ras›n›n anlafl›lma-
s›na yönelik olarak 13.16.D ve 12.16.B açmalar›nda da küçük alanlarda çal›flmalar yü-
rütülmüfltür. Yürütülen çal›flmalar sonucunda birbirine paralel devam eden iki tafl s›ra-
s›n›n iki taraf›n›n da yine tek s›ra tafllarla kapat›ld›¤› gözlenmifltir. 13.17.C açmas›nda-
ki kuyu ile iliflkili olarak söz konusu ö¤enin metal üretimi ile ilgili kullan›lm›fl oldu¤u dü-
flünülmektedir.

SE.13.17.C Açmas›: Açmadaki çal›flmalarda yüzey topra¤›n›n kald›r›lmas›ndan
hemen sonra yine do¤udan bat›ya e¤imli ana kayaya ulafl›lm›flt›r. 13.16.B açmas›nda
görülen yaklafl›k 40-45 cm. geniflli¤indeki kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu kireç dö-
küntülere bu açmada da rastlanm›flt›r. Açman›n güneyinde bir kuyunun a¤›z çemberi-
ni belirleyen tafllar saptanm›flt›r. Bu kuyu içinde derinleflilmifl, dolgu içinde Hellenistik
Döneme ait yo¤un seramik ele geçirilmifltir. Ana kayaya oyularak yap›ld›¤› saptanan
kuyu 3.90 m. derinli¤e, 104 cm. ile 92 cm. aras›nda de¤iflen geniflli¤e sahiptir. Ele ge-
çirilen seramik parçalar›n›n farkl› seviyelerde birleflen parçalar›n›n bulunmas› nedeniy-
le kuyunun Hellenistik Dönemde k›sa bir zaman aral›¤› içinde dolduruldu¤u sonucuna
ulafl›lm›flt›r. 

SE.19.9.A / 19.9.B Açmalar›:  Akropol alan›nda do¤udan bat›ya e¤imli bir baflka
açma olan 19.9.A açmas›nda çal›flmalar genelde açman›n kuzey yar›s›nda yürütül-
müfltür. Herhangi bir mimarî ö¤eye ulafl›lamam›flt›r. Do¤u tarafta jeolojik yap›dan kay-
nakland›¤›n› düflündü¤ümüz,  kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultulu kireçli döküntüler görül-
müfltür. Küçük buluntular›n da ele geçirilmemesi nedeniyle bu açmadaki çal›flmalar
sonland›r›lm›flt›r.

Bitiflikte bulunan 19.9.B açmas›ndaki çal›flmalarda ise, ilk iki seviyeden sonra
küçük buluntu ele geçirilmemifltir. Seramiksiz dolguda derinleflme çal›flmalar› yürütül-
müfl ve güneybat›-kuzeydo¤u do¤rultulu kireçli döküntüler bu alanda da saptanm›flt›r.
Sonuç olarak, yüzeyden 30-35 cm. derinli¤e kadar seramik buluntular ele geçirilirken,
daha afla¤›daki seviyelerde  yaklafl›k 80 cm. derinli¤e kadar hiçbir seramik buluntuya
rastlanmam›flt›r; bu nedenle, görülen kireçli döküntülerin do¤al yap›lanmadan kaynak-
land›¤› düflünülebilir. 

SE.14.12.B / 14.12.C/ 15.12.A Açmalar›: Akropol alan›nda önceki y›llarda
yap›lan arkeo-jeofizik arazi taramalar›nda saptanan anomalileri incelemek ve ana
kayaya kadar olan tabakalanmay› görmek amac›yla 14.12.B açmas›nda çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Çal›flmalar sonucunda bu alanda befl ayr› kültür tabakas› belirlenmifltir.
Herhangi bir mimarî ö¤e ile iliflkilendirilemeyen fakat ele geçirilen küçük buluntulardan
Roma Dönemine ait kültür tabakas›nda çok say›da döfleme tafl› olarak kullan›ld›¤› an-
lafl›lan orta boy çak›l tafl› ve bunlar›n terra cotta benzerleri, yer yer stucco ve harç
döküntü ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu tabaka bir tesviye dolgusu olmaktan ziyade olas›l›kla
Antik Dönemde tahribata u¤ram›fl bir kullan›m düzlemidir.
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Yer yer harç döküntü ve kireç içeren Hellenistik Döneme ait kültür tabakas›nda
da bir mimarî ö¤eye rastlanamazken, beyaz renkli kireçli bir taban saptanm›flt›r. Ancak
engebeli bir görünüm sergileyen bu taban, bir kullan›m düzlemi olmaktan ziyade do¤al
bir tabakan›n üst düzlemi veya yap› faaliyeti ile iliflkili/seramik üretiminde kullan›lan bir
malzemenin at›lmas› sonucu oluflmufl gibi görünmektedir. 

Derinleflilen kuzeydo¤u köflede do¤u ve kuzey kesite yak›n k›s›mlarda tafl ve
seramikle doldurulmufl neredeyse topraks›z çukurlar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu açmalar-
da da üst tabakalarda gene Roma  ve Hellenistik Dönemlere ait kültür tabakalar› kal-
d›r›lm›flt›r. Kaz›lan seramik çöplü¤ü çukurlar›nda neredeyse topra¤›n hiç olmamas› bu
dolgunun tek at›m ile oluflturulup üzerinin kapat›ld›¤›n› düflündürmektedir. Ele geçirilen
malzeme genel olarak ‹.Ö.4.yy. ortalar› ve sonlar›na tarihlendirilmektedir. Ancak, bun-
lar›n yan›nda çok say›da Arkaik Dönem malzemesi de bulunmaktad›r (Resim: 5-6).
Çukurlar›n üst seviyesinde ele geçirilen az say›da Hellenistik Dönem malzemesi,
çukurlar›n gerçekte ‹.Ö. 4.yy. sonlar›nda dolduruldu¤unu, ancak Hellenistik dönemde
alanda yürütülen faaliyetler s›ras›nda bu döneme ait malzemenin kar›flt›¤›n› ortaya
koymaktad›r. 

SE.8.19.B / 8.19.A / 8.20.C ve 8.20.D Açmalar›: Akropol alan›nda önceki y›llar-
da yürütülmüfl olan jeofizik çal›flmalar sonucunda saptanan anomalileri incelemek
amac› ile 8.19.B açmas›nda çal›flmalara bafllanm›flt›r. Yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda
D268, D272, ve D273 numaral› duvarlar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Duvarlar  60 cm. geniflli¤in-
de kuru duvar tekni¤iyle infla edilmifltir. Temellerin  yüzeye yak›n olan ana kaya üzerin-
deki tabakada aç›lan çukurlara yerlefltirildi¤i anlafl›lm›flt›r. D268 duvar› kuzeydo¤u-
güneybat›, D272 kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultulu uzanmaktad›r; D273,  D268
duvar›na paraleldir ve D272 duvar›na dayanmaktad›r.       

8.19.A açmas›n›n güneydo¤u ve 8.20.D açmas›n›n kuzeydo¤u köfleleri ile
8.20.C açmas›n›n kuzey yar›s›nda çal›flmalar yap›lm›flt›r. D268 duvar›n›n uzan›m›
8.19.A açmas›nda ve D272 duvar›n›n ise 8.20.C açmas›nda ortaya ç›kar›ld›. 8.20.D aç-
mas›nda D268 duvar› ile paralel uzanan 40 cm. geniflli¤inde D276 duvar› belirlendi. Bu
duvar›n D268, D272 ve D273 duvarlar›n›n oluflturdu¤u mekânla iliflkisi yoktur. Olas›l›k-
la bu duvar daha erken bir evredeki kullan›mla iliflkilidir. D272 ile D268 duvarlar›n›n
köfle yapt›¤› alanda yatay durumda büyük depolama kaplar›, çat› kiremitleri ve amp-
hora parçalar› ele geçirilirken Roma Dönemi cam parçalar› ile serami¤i bu alan›n söz
konusu dönemle iliflkili bir iç mekân oldu¤u, üzerlerinde bulunan kurflun kenetlerden
tamirat gördükleri anlafl›lan pithoslar ve di¤er depolama kaplar› bu mekân›n bir ifllik ya
da depo olabilece¤ini göstermektedir.

ARKEO- JEOF‹Z‹K ÇALIfiMALAR
2004 y›l› jeofizik çal›flmalar› 2 farkl› sektöründe gerçeklefltirilmifltir (Harita: 3). ‹lk

aflamada, Akropol alan›nda 2002 ve 2003 y›llar›nda yap›lm›fl olan elektrik özdirenç
çal›flmas›n›n tamamlanmas›na yönelik olarak, Do¤u-Bat› yönlü 270 No.lu hattan, Ak-
ropol alan›n›n güney s›n›r›na kadar çal›fl›lm›flt›r. Kuzey – güney yönlü 78 profilde elekt-
rik özdirenç verisi, 496 No.lu hattan bafllayarak 574 No.lu hatta kadar toplanm›flt›r.
Twin Elektrod dizilimi kullan›larak 3  farkl› seviyede (1-2-3 m.), 1 m. örnekleme aral›¤›
yaklafl›k 3600 m2 alan ölçülmüfltür.

Arazi çal›flmas›n›n 2.aflamas›nda ise (480,560); (540,540); (540,500);
(500,500); (480,520) koordinatlar› aras›nda NE (kuzeydo¤u) sektörünün güneybat›s›n-
da kalan alan üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Kuzey – güney yönlü 60 profilde elektrik öz-
direnç verisi, Wenner Elektrod dizilimi kullan›larak 3 farkl› seviyede (1-3-5 m.), 1 m. ör-
nekleme aral›¤› ile 480 – 540 No.lu hatlar aras›nda toplanm›flt›r. ‹kinci aflama sonucun-
da yaklafl›k 2800 m2 lik alan ölçülmüfltür. 

De¤erlendirme aflamas›nda çal›flma sonucu toplanan veriler olas› arkeolojik
yap› kal›nt›lar›n›n belirlenmesine yönelik olarak ifllenecektir. 
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Resim 2: BZ.04.SE.6.4.B7. ‹.Ö. 4.yy. Cup-Kantharos

Resim 1 : BZ.04.NE. Kaz›lan alanlar



217

Resim 3: BZ.04.SE. Do¤u-bat› do¤rultu ana caddeye ba¤lanan kuzeybat›-
güneydo¤u do¤rultulu sokak

Resim 4: BZ.04.SE.6.3 D. ‹.Ö. 4. yy. piflmifl toprak
kad›n figürini
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Resim 5 :BZ.04.SE.14.12. C 5A ‹.Ö.  6.yy. siyah figür kyliks parças›

Resim 6 : BZ.04.SE.14.12.C5A. ‹.Ö. 4.yy. k›rm›z› figür krater parças›



TEPEC‹K Ç‹FTL‹K 2004 YILI ÇALIfiMALARI

Erhan BIÇAKÇI* 
Çiler ALTINB‹LEK 

Erol FAYDALI

Temmuz-Eylül aylar› aras›nda yürütülen Tepecik-Çiftlik kaz› çal›flmalar›nda1 16
I ve 17 I plankarelerinde iki yeni açma aç›lm›fl, 17 J-K açmalar› aras›ndaki araba yolu
kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca eski açmalardan, 16 K açmas›nda derin sondaj d›fl›nda kalan tüm
alan, 17 K açmas›n›n tümünde; 17 J açmas›n›n ca.1/2’lik güney bölümünde çal›flmalar
sürdürülmüfltür. 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda, önümüzdeki y›llarda da sürmesi planla-
nan, 2. Etap kaz›lar› olarak da adland›rabilece¤imiz, yeni bir kaz› program›na bafllan-
m›flt›r2. Bu program›n amac›:

1. Höyük tabakalanmas›n› anlamaya yard›mc› olacak genifl bir açma elde et-
mek; bunun için 16-17/J-K plankarelerinde, açmalar aras›ndaki araba yollar›n›n kald›-
r›larak 18.00x18.00 m. boyutlar›nda bir açma oluflturulmas› planlanm›flt›r. Bugüne ka-
dar elde edilmifl bilgiler ve araba yollar›n›n kald›r›lmas› s›ras›nda profiller yard›m› ile ya-
p›lacak kontrollü kaz› çal›flmalar› ile ‹lk Kalkolitik Dönem ve sonras›ndaki tabakalar›n
iliflkilerinin tespit edilerek tüm höyük için geçerli genel tabakalanmay› oluflturmaya bafl-
lamak amaçlanmaktad›r.

* Doç.Dr. Erhan BIÇAKÇI. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dal›, 34459 Beyaz›t,
‹stanbul/TÜRK‹YE. erhanbicakci@istanbul.edu.tr.
Arafl.Gör. Çiler ALTINB‹LEK. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dal›, 34459 Beyaz›t,
‹stanbul/TÜRK‹YE.
Erol FAYDALI. Ni¤de Müze Müdürlü¤ü, Ni¤de/TÜRK‹YE.

1 Kaz› ekibi, Ni¤de Müze Müdürü Erol Faydal› baflkanl›¤›nda, ‹stanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dal›'ndan
Doç.Dr. Erhan B›çakç›'n›n bilimsel dan›flmanl›¤›nda, Nevflehir Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’ndan Erdal
Yi¤it, ‹stanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dal›’ndan Arafl. Gör. Çiler Alt›nbilek, Arafl.Gör. Semra Y›ld›r›m,
Arkeoloji Bölümü yüksek iisans ö¤rencisi Feray Koçak, lisans ö¤rencileri Nedim Ça¤›n, Selen Nur Çal›flkan, Hale
Eren, Ozan Özbudak Görkem K›z›lkayak, Maltepe Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Bölümü Yüksek
Lisans ö¤rencisi restoratör Bu¤ra Serdaro¤lu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k bölümü lisans ö¤rencileri Seçkin
Bilgin, ‹lhan Düz, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans ö¤rencisi Ayhan Albayrak, foto¤rafç› Görkem
K›z›lkayak, Groningen Üniversitesi’nden Hylke Buitenhuis, ve CNRS’den Rosalia Christidou’dan oluflmufltur.
Tepecik-Çiftlik için bkz.: B›çakç›, E., “Tepecik-Çiftlik Höyü¤ü (Ni¤de) Kaz›s› Ifl›¤›nda Orta Anadolu Tarihöncesi
Kültürleri ile ‹lgili Yeni bir De¤erlendirme”, TÜBA-AR 4, 2001, 25-41. B›çakç›, E. ve E. Faydal›, “Tepecik-Çiftlik 2000
Y›l› Çal›flmalar›”, 23. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 2. Cilt, Ankara, 2002, 29-38. B›çakç›, E., “Tepecik-Çiftlik”, Arkeoatlas
1, 2002, 138-139. B›çakç›, E., “Tepecik-Çiftlik. Un nouveau site en Anatolie centrale”, Dossiers d’Archeologie 281,
2003, 42-47. B›çakç›, E., Ç. Alt›nbilek, E. Faydal›, “Tepecik-Çiftlik 2001 Y›l› Çal›flmalar›” 24. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›
1. Cilt, Ankara, 2003, 397-404. B›çakç›, E., “Tepecik Çiftlik: A new site in central Anatolia (Turkey)”, Architectura 34,
2004, 21-26.

2 2000-2003 y›llar›nda gerçeklefltirilen 1. etap kaz›lar›nda höyük topografyas›n›n tamamlanmas›, höyük kesin
s›n›rlar›n›n tespit edilmesi, ayr›nt›l› yüzey toplamas›, kaz› stratejilerinin belirlenmesi, höyükte bulundu¤u tahmin edilen
dönemlerin tespiti, üst tabakalarda kaz› çal›flmalar› ve bu tabakalarda olabildi¤ince geniflleyerek yerleflme ile ilgili ilk
bilgilerin elde edilmesi gibi arazi çal›flmalar›, bölgede hemen hiç tan›nmayan bu kültürlere ait malzemenin tan›nmas›,
tespiti, analizi, arflivlenmesi gibi çal›flmalar›n yan› s›ra höyü¤ün mülkî durumunun belirlenmesi, sit alan› tescil
çal›flmalar› ve höyü¤ün koruma alt›na al›nmas› gibi farkl› çal›flmalar yap›lm›flt›r. Yine bu dönemde kaz› çal›flmalar› için
gerekli kaz› kamp›n›n inflas› ve donan›mlar›, höyük ulafl›m yolunun yap›lmas› gibi birçok alt yap› çal›flmas› büyük
ölçüde tamamlanm›flt›r.
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2. Eflzamanl› olarak ve önümüzdeki y›llarda bu genifl açman›n bir k›sm›nda,16K
açmas›nda, 2003 y›l›nda bafllam›fl olan alt tabakalar›n ortaya ç›kar›lma çal›flmalar›n›n
sürdürülmesi düflünülmektedir. Bu çal›flmalarda tabakalar aras›ndaki stratigrafik iliflki-
lerin ve alt tabakalarda (dönemlerde) höyük formasyonunun (veya formasyonlar›n›n)
anlafl›lmas› daha ileride yap›lacak çal›flmalar›n biçimlenmesinde önemli rol oynayacak-
t›r.

3. Üst tabaka yerleflme düzenlerinin anlafl›labilmesi için yeni açmalarla kaz›
alanlar›n›n geniflletilmesi.

Yeni Açmalar
16I-17I Açmalar›
Geçmifl y›llarda kaz›lm›fl olan açmalar›n hemen kuzeyinde bu sene aç›lan iki aç-

mada da yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda, kaz› tabakalanmas›nda 1. tabaka olarak ad-
land›r›lan tabakalarda da¤›n›k tafl gruplar›, tafl duvar ve olas›l›kla tafl döfleme parçala-
r› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu tabakalar›n dolgular› az yan›kl›, yer yer küllü, yumuflak alan-
lardan oluflmaktad›r ve çok bozulmufl durumda ele geçirilmifltir. Höyük üst kesimleri,
yak›n zamana kadar yap›larda kullan›lmak üzere tafl almak amac›yla aç›lan çukurlar ta-
raf›ndan ve olas›l›kla Geç Roma-Bizans Döneminde höyü¤ün mezarl›k alan› olarak kul-
lan›lm›fl olmas› nedeniyle bozulmufltur. Bu sene de 16I açmas›nda, söz konusu döne-
me ait bir kad›n gömüsü bulunmufltur. Bebe¤ini do¤ururken öldü¤ü anlafl›lan bu kad›n
bebe¤i ile birlikte gömülmüfltür. Yan›nda bulunmufl olan bir sikke çok bozulmufl durum-
da oldu¤undan, kesin tarihlemesi yap›lamam›flt›r.

Kaz› tabakalanmas›nda 2. tabaka olarak adland›r›lan bir alt tabakada, her iki aç-
mada da genifl alanlarda yan›kl› alanlar ortaya ç›km›flt›r. Bat›da 16I açmas›n›n ortala-
r›ndan bafllay›p do¤uya do¤ru 17I açmas›n›n tümünde, do¤uya do¤ru alçalarak devam
eden gri küllü-yan›kl› alan içerisinde çok miktarda düflük tafl ortaya ç›kar›lm›flt›r. Dev-
rik tafllar aras›nda çok miktarda dik pozisyonda büyük yass› ve uzun tafl›n bulunmufl
olmas› burada büyük bir tahribat›n gerçekleflmifl oldu¤unu düflündürmektedir. Bu tah-
ribat›n ‹lk Kalkolitik Dönem yerleflmelerinin sona ermesine neden olan bir tahribat m›
oldu¤u, yoksa bir sonraki Orta Kalkolitik Döneme mi ait oldu¤u henüz bilinmemektedir3.
Söz konusu tahribat dolgusunun hemen alt›nda, açma güneyinde ortaya ç›kan ‹lk Kal-
kolitik Dönem dolgusunda gövdelerinden ayr›larak kol ve bacak kemikleri üzerine yan
yana yerlefltirilmifl üç kafatas› bulunmufltur (Resim: 6).

16I açmas›n›n bat› yar›s›nda, gri yan›kl› tahribat dolgusunun hemen alt›nda or-
taya ç›kar›lan tafl duvarlardan oluflan yap› kal›nt›lar›n›n ‹lk Kalkolitik Döneme ait olduk-
lar› tespit edilmifltir (Resim: 2). En az iki yap› evresi bulunan ve açman›n kuzeybat› çey-
re¤inde yer alan en üst ‹lk Kalkolitik tabaka yap›s›n›n duvarlar›nda alt s›ralar büyük boy
yass› tafllarla yap›lm›fl, üst s›ralarda ise daha ufak boy tafllar kullan›lm›flt›r. Yap›, plan›
anlafl›labilecek kadar genifl bir alanda aç›lmam›flt›r. Bu yap›n›n alt›nda, güneyinde bir
önceki tabakaya ait oldu¤u anlafl›lan bir baflka yap› kal›nt›s› daha ortaya ç›kar›lm›flt›r.
fiimdilik bir mekân› ortaya ç›kar›lm›fl olan yap›n›n önümüzdeki y›llarda daha genifl bir
alanda ortaya ç›kar›lmas› düflünülmektedir. Bu yap›n›n do¤u kenar›na sonradan eklen-
di¤i anlafl›lan bir mekân›n veya yap›n›n özensiz infla edilmifl güney duvar› korunagel-
mifltir. Bir bahçe duvar› görünümünde, y›¤ma tafllardan oluflan bu duvar burada üzeri
hafif malzemelerle kapat›lm›fl bir aç›k alan yap›s›n›n bulundu¤unu düflündürmektedir.
‹çerisinde bulunmufl olan yontmatafllar ve art›klar›, boynuz kal›nt›lar›, ö¤ütme tafllar›,
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3 Gerek geçmifl y›llarda, özellikle 16-17 J açmalar› gerekse de bu y›l 17J-K açmalar› aras›ndaki araba yolu kald›r›l›rken
‹lk Kalkolitik Dönem tabakalar›n›n (yap›lar›n›n) en üst seviyesinde k›rm›z›, kerpiçli yan›k bir dolgu ve bu dolgu ile
birlikte korunagelmifl duvar ve taban parçalar› bulunmufltur. Yine bu dolgu içerisinde çok miktarda tahribata u¤ram›fl
kap parçalar› ve di¤er buluntular ele geçirilmifltir. Henüz kesin olmamakla birlikte, bu k›rm›z› yan›kl› tahribat
dolgusunun ‹lk Kalkolitik Dönemin sona ermesine neden olan y›k›ma ait oldu¤u tahmin edilmektedir. Yukar›da
bahsedilen, 16-17I açmalar›nda (önceki y›llarda da özellikle 17-18J açmalar›nda) bulunmufl olan ve Orta Kalkolitik
Döneme ait olmas› muhtemel olan gri yan›kl› tahribat dolgusu ile ‹lk Kalkolitik Dönem sonuna ait oldu¤u tahmin edilen
k›rm›z› yan›kl› tahribat dolgusu aras›ndaki stratigrafik ba¤lant› henüz belirgin olarak tespit edilememifltir.



yan›kl› alanlar buras›n›n çok amaçl› kullan›lm›fl bir yar› aç›k alan mekân› oldu¤unu dü-
flündürmektedir.

Eski Açmalar
17/J-K Açmalar›
17J-K açmalar›nda çal›flman›n a¤›rl›¤›n› iki açma aras›nda do¤u bat› yönünde

uzanan araba yolunun (baulk) kald›r›lmas› oluflturmufltur. Bu çal›flma, 16-17/J-K açma-
lar›nda yer alan araba yollar›n›n kald›r›larak dört açman›n birlefltirilmesini ve
18.00x18.00 m. boyutlar›nda büyük bir açma oluflturulmas›n›n ilk aflamas›n› olufltur-
maktad›r.

2.00x8.00 m. boyutlar›ndaki söz konusu araba yolunun bat› yar›s›nda yüzey top-
ra¤›n›n hemen alt›nda k›rm›z› renkli, yan›kl› bir dolguya girilmifltir. Bu dolgunun üst ke-
simlerinden itibaren ortaya ç›kmaya bafllayan düflük tafllar›n, derinlefltikçe bir tafl du-
var›n çevresinde da¤›lm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Kuzey-güney yönünde uzanan bu du-
var, önceki y›llarda 17J açmas›n›n güney yar›s›nda ve 17K açmas›n›n kuzey bitiminde
ortaya ç›kar›lm›fl olan tafl döflemeli yap›n›n (D yap›s›) üzerinde, yap›dan ince bir dol-
guyla ayr›larak uzanmaktad›r. Duvar›n y›k›k tafllar› aras›nda ve her iki yan›nda,do¤u ve
bat›s›nda tümlenebilir birçok çömlek ve  tafl âletler bulunmufltur. Buluntular aras›nda
özellikle iki büyük obsidiyen b›çak dikkati çekmektedir. Bu duvar parças›n›n kuzeybat›-
s›nda, bir k›sm› 2001 y›l› kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan bir baflka duvara ait bir kö-
fle parças› da tümüyle ortaya ç›kar›lm›flt›r. 2001 y›l›nda 17J açmas›n›n güney profilin-
de ortaya ç›kar›lm›fl olan pete¤in de bu evreye ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yanarak y›k›l-
m›fl oldu¤u anlafl›lan bu kal›nt›lar›n D yap›s›n›n son evresine ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

17J-K aras›ndaki araba yolunun kald›r›lmas›yla D yap›s› büyük ölçüde tümüyle
ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 1, 4, 5). Yap›n›n bat› duvar› henüz bulunmam›fl olmakla bir-
likte d›fl boyutlar› 5.50x5.50 m. boyutlar›nda oldu¤u anlafl›lan yap› tek büyük bir
mekândan oluflmaktad›r. Yap›n›n bat› yar›s›nda ca. 2.00x3.50 m. boyutlar›nda bir alan
haricinde yap›n›n tüm iç alan› tafl döfleme ile kaplanm›flt›r. Tafl döfleme üzerinde, ya-
p›n›n güney duvar› ortas›na bitiflik, iki kez yenilenerek kullan›lm›fl bir tand›r, güneydo-
¤u köflesinde ise tek s›ra taflla yap›lm›fl bir bölme duvar›yla ayr›lm›fl bir odac›k bulun-
maktad›r. Bu yap› ö¤elerinin yap›n›n kullan›m sürecinde yap›ya eklenmifl olduklar› an-
lafl›lmaktad›r. Yap›n›n bat›s›nda 2.00x3.50 m. boyutlar›ndaki tafl döflemesiz alanda, et-
raf› tek s›ra tafl ile çevrelenmifl bir ocak kal›nt›s› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Oldukça bozuk du-
rumda ele geçirilmifl bu ocak veya f›r›n ve ile çevresinde önümüzdeki y›l kaz› çal›flma-
lar› sürdürülecektir. Oldukça özenli tafl duvar ve taban iflçili¤i ile infla edilmifl yap›n›n
üst seviyelerinde kerpiç malzeme kullan›lm›fl oldu¤u yap› içerisinden ve üzerinden bu-
lunmufl olan yan›k moloz kal›nt›s›ndan anlafl›labilmektedir.

D yap›s›n›n güneyinde, 2000 y›l› kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan bir yap›n›n (B
yap›s›) kuzey parças›na ait duvarlar kald›r›larak alt›nda bulunan AC yap›s› ortaya ç›-
kar›lm›flt›r. D›fl boyutlar› 2.50x4.00 m.  olan bu tek mekânl› yap›n›n duvarlar› ‹lk Kalko-
litik Dönem yap›lar›ndan tan›d›¤›m›z duvar yap›m tekni¤inden daha farkl› bir teknikle
daha özensiz yap›lm›flt›r. En az iki (olas›l›kla üç) yap› evresinin bulundu¤u anlafl›lan
yap›n›n güneyinde bulunan ca 2.00 m. uzunlu¤undaki duvar parças› yap›n›n eski evre-
sine aittir. Yap›n›n kuzeybat› köflesinde korunagelmifl olan bir parçan›n da yap›n›n son
evresine ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. AC yap›s› içerisinde, yap›n›n do¤u duvar› önünde
üç yaban koyunu boynuzu ele geçirilmifltir. Burada bulunan kap› geçidinin kapat›larak
boynuzlar›n yerlefltirildi¤i anlafl›lmaktad›r. Yap›n›n taban›na henüz ulafl›lmam›flt›r. AC
yap›s›n›n konumu tabakalanman›n anlafl›lmas›na önemli katk›larda bulunmufltur. Yap›-
n›n B yap›s›n›n alt›nda bulunmas›, bat›s›ndaki U yap›s›n›n kuzeybat› köflesine eklene-
rek sonradan yap›lm›fl olmas›, yap›n›n D ve B yap›lar›ndan eski, U yap›s›ndan ise son-
ra yap›lm›fl oldu¤unu göstermektedir.

17K açmas›n›n bat› ve güney kesimlerinde yap›lan profil temizli¤i s›ras›nda 2000
y›l›nda ortaya ç›kar›lm›fl yap› kal›nt›lar›n›n devamlar› bulunmufl ve açman›n bat› biti-
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minde bulunan yap›n›n 16K açmas›nda yer alan U yap›s›n›n do¤u devam› oldu¤u ke-
sinleflmifltir.

16 K Açmas›
Kalkolitik Dönem
16K açmas›nda 2004 y›l› çal›flmalar›, 2003 y›l›nda elde edilen bilgiler do¤urultu-

sunda yürütülmüfltür; buna göre, 2003 y›l› 16K derin açmas›nda tespit edilmifl olan ta-
bakalar›n, derin açmada daha fazla derinleflilmeden, öncelikle açman›n tümünde, da-
ha genifl bir alanda kaz›lmas›na karar verilmifl ve 16K açmas›n›n do¤u yar›s›nda (de-
rin açman›n hemen do¤usunda), 5.00x8.00 m.lik bir alanda kaz› çal›flmalar› yürütül-
müfltür.

Söz konusu alanda yer alan ve üst (geç) yap› evreleri 2003 y›l›nda k›smen kal-
d›r›lm›fl olan ‹lk Kalkolitik Dönemin üst tabakalar›na ait A yap›s›n›n (veya A mekân›n›n)
alt evreleri de bu sene kald›r›larak yap›n›n tüm evreleri tespit edilmifltir. Açman›n gü-
neydo¤u çeyre¤inde yer alan ve ‹lk Kalkolitik Dönemin alt tabakalar›na ait olan di¤er
yap›lar (U ve Y yap›lar›) ile açman›n kuzeydo¤u köflesinde yer alan ve k›smen 16J aç-
mas›nda da devam eden S yap›s›, yeni kaz›lacak olan tabaka ile iliflkilerinin anlafl›la-
bilmesi için yerinde b›rak›lm›flt›r (Resim: 3). ‹lk Kalkolitik Dönemin alt tabakalar›na ait
olan U, F+Y ve S yap›lar›nda yap›lan çal›flmalarda bu yap›larla ilgili bilgiler büyük ölçü-
de ayd›nlat›lm›flt›r. Buna göre, dönemin en alt tabakas›na ait oldu¤u anlafl›lan U yap›-
s›n›n 16K açmas› içerisinde kalan k›sm›n›n kuzey yar›s› da ortaya ç›kar›lm›fl ve bu ya-
p›n›n 17K açmas›n›n bat› bitiminde, 2000 y›l›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan yap›n›n deva-
m› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. D›fl boyutlar› yaklafl›k 4.00(?)x5.00 m. ve taban› kil s›val› bu
yap›n›n tümünün ortaya ç›kar›labilmesi için 16-17/J-K açmalar› aras›nda bulunan ara-
ba yolunun kald›r›lmas› gerekmektedir. ‹lk Kalkolitik Dönemin ikinci tabakas›na ait ol-
du¤u anlafl›lan ve 16K açmas›n›n güneydo¤u köflesinde yer alan F+Y yap›s›na ait ka-
l›nt›lar ilk kez 2003 y›l› kaz›lar›nda ortaya ç›kmaya bafllam›flt›. Yap›n›n, do¤usundaki
17K açmas›ndaki olas› devam› ve kaz› alan›n›n d›fl›nda, güneyinde kald›¤› anlafl›lan
devam› henüz bilinmemekle beraber, yap›da en az iki yap› evresi tespit edilmifltir. Ku-
zey devam›, daha üst tabakalara ait A yap›s› taraf›ndan tahrip edilmifl olan yap›n›n gü-
ney duvar›nda kullan›lm›fl olan farkl› yap›m tekni¤i, ayn› do¤rultuda, do¤usundaki 17K
açmas›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan ve flimdilik “Platform” olarak adland›r›lan karmafl›k
yap›lanma, yerleflmenin bu kesiminden itibaren güneye do¤ru farkl› bir karakterde de-
vam etti¤ini veya burada s›rad›fl› bir yap›lanman›n bulundu¤unu düflündürmektedir.

16/J-K açmalar›n›n birleflti¤i kesimde, 2003 y›l›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan S ya-
p›s›n›n içinde ve güney kenar›nda sürdürülen kaz› çal›flmalar› sonucunda yap›n›n ilk
kez ‹lk Kalkolitik Dönemin ilk tabakas›nda infla edilmifl oldu¤u, yenilemelerle uzun sü-
re kullan›lm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yap›n›n güney duvar› d›fl›nda, 16K açmas›nda ya-
p›lan kaz› çal›flmalar›nda duvar›n do¤udan bat›ya do¤ru alçalan e¤imli bir zemin üze-
rine infla edilmifl ve yaklafl›k 1.00 m. yükseklikte korunmufl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Duva-
r›n üzerinde oturdu¤u e¤imli zemin ‹lk Kalkolitik Dönemin hemen alt›nda yer alan “Ara
Dönem” dolgusunun da üst düzlemini oluflturmaktad›r. 2003 y›l› çal›flmalar›nda yap›
içinde bulunmufl olan duvar parçalar›n›n daha eski bir evreye ait oldu¤u tahmin edil-
mekteydi; bu sene kald›r›lan bu parçalar›n S yap›s› içerisine sonradan, olas›l›kla ‹lk
Kalkolitik Dönemin son evrelerinde eklenmifl olduklar› anlafl›lm›flt›r. S yap›s›n›n içinde
taban seviyesine henüz ulafl›lmam›flt›r.

Ara Dönem
2003 y›l›nda, 16K açmas›n›n bat› yar›s›nda kaz›lm›fl olan 3.00x8.00 m.lik (24 m2)

derin açmada 2003 y›l› raporunda da belirtilmifl oldu¤u gibi, ca. 4.10 m.ye kadar ulafl›l-
m›fl ve ca. 2.00 m.den itibaren ‹lk Kalkolitik Dönem tabakalar›ndan farkl› oldu¤u anla-
fl›lan bir dolguya girilmiflti. Aç›k sar› renkli, milli, steril görünümlü, ca. 0.80 m. kal›nl›k-
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taki bu dolgudan çok az say›da buluntu ele geçirilmiflti. Derin açman›n güney kesimin-
de bu dolguya ait oldu¤u anlafl›lan bir de gömü ortaya ç›kar›lm›flt›. Derin açmada ca.
3.00 m.nin alt›nda ise, Neolitik Döneme ait oldu¤u anlafl›lan, k›rm›z›ms›-kahverengi,
yumuflak, bol yan›kl› bir baflka dolguya ulafl›lm›flt›.

16K açmas›nda bu sene, yukar›da da bahsedildi¤i gibi, derin açma d›fl›nda ka-
lan ca. 5.00x8.00 m.lik bir alanda, 2.00 m. kotunun alt›nda, “Ara Dönem” olarak adlan-
d›rd›¤›m›z dolguda kaz› çal›flmalar› sürdürülmüfltür. 2003 y›l›nda kaz›lan derin açma-
da oldu¤u gibi sar› renkli, milli, steril görünümlü bu dolguda az say›da buluntu ele
geçirilmifltir. Dolgu içerisinde yaklafl›k 2.40 ile 3.50 m. kotlar› aras›nda toplam 6 gömü
ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 7). 2003 y›l›nda bulunmufl olan bir gömü ile birlikte bu alan-
da bulunmufl olan gömü say›s› 7’ye yükselmifltir. Oldukça sa¤lam durumda, farkl› po-
zisyonlarda bulunmufl olan gömülerin baz›lar›n›n yan›nda ufak çömlek, boncuk gibi ölü
hediyeleri bulunmufltur. Tahribata u¤ram›fl bir duvar parças› d›fl›nda baflka bir yap› ka-
l›nt›s›na rastlanmayan bu dolgunun kesin tarihlemesi henüz yap›lamad›¤› için, geçici
olarak “Ara Dönem” olarak adland›r›lm›flt›r. ‹lk Kalkolitik Döneme ait tüm yap› kal›nt›la-
r›n›n bu dolgu üzerinde uzanmas›, dolgu karakterindeki farkl›l›k, sadece gömülerin bu-
lunmufl olmas›, bu dolgunun ‹lk Kalkolitik Dönemden farkl› oldu¤unu düflündürmekte-
dir. Neolitik dönemin sonuna tarihlendirilmesi olas›l›¤› kuvvetli gibi görünen bu dolgu-
nun kesin konumu önümüzdeki y›llarda yap›lacak çal›flmalarla belli olacakt›r.

2004 y›l› çal›flmalar› sonucunda, höyük genel tabakalanmas› daha belirgin hâle
gelmifltir. Buna göre höyük tabakalanmas› flu flekilde özetlenebilir:

Geç Dönem: En üstte, yüzey topra¤›ile kar›fl›k olarak bulunmufl olan birkaç me-
zar ve tafl kümeleri olas›l›kla Geç Roma-Erken Bizans Dönemlerine tarihlenmektedir.

Orta Kalkolitik Dönem: Yer yer yüzey topra¤› ile kar›fl›k olarak bulunan çukurlar
ve genifl alanlarda bulunan gri-yan›kl› alanlar›n olas›l›kla Orta Kalkolitik Döneme ait ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu döneme ait süreklilik gösteren bir dolgu ve yap› kal›nt›s› bu-
lunmam›fl, baz› çukur ve yan›kl› alanlarla birlikte Orta Kalkolitik Dönem çanak çömle¤i
toplanm›flt›r.

‹lk Kalkolitik Dönem:  Yukar›da anlat›lan kar›fl›k tabakan›n hemen alt›nda, yer
yer yo¤un olarak üst tabaka taraf›ndan bozulmufl olan bu dönem, flimdiki bilgilerimize
göre en az 4 tabakadan oluflmaktad›r. Bu döneme ait en üst tabakada yer alan yerlefl-
menin a¤›r bir yang›nla y›k›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu tabakaya ait çok az yap›
kal›nt›s› bulunmufl olmakla birlikte, yan›k dolgular içerisinde çok miktarda in situ bulun-
tu ve buluntu toplulu¤u tespit edilmifltir. Yang›nla tahribata u¤ram›fl üst tabaka alt›nda,
‹lk Kalkolitik Dönemin daha eski tabakalar›nda nispeten daha iyi korunmufl yap› kal›n-
t›lar›, ancak daha az say›da in situ buluntu ele geçirilmifltir. Bu tabakalarda ortaya ç›-
kar›lm›fl olan yap›larda birçok yap› ve tamir evresinin tespit edilmifl olmas› dikkati çek-
mektedir.

‹lk Kalkolitik Dönem Tabakalar›
• A ve D yap›lar›n›n en üst evreleri; k›rm›z› renkli yo¤un yan›kl› dolgu; bol in situ

buluntu.
• A ve D yap›lar›n›n alt (olas›l›kla) üç evresi.
• F ve AC yap›lar›.
• U ve S yap›lar› (S yap›s› üst tabakalarda da kullan›lmaya devam edilmifl).
Ara Dönem: ‹lk Kalkolitik Dönem ile Neolitik Dönem tabakalar› aras›nda uzanan

ve henüz kesin tarihlemesi yap›lamam›fl tabaka.
Neolitik Dönem: 2003 y›l›nda 16K derin açmada, 3.00 m. kotu alt›nda bulunan

dolgu.
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Buluntular
Kalkolitik Dönem tabakalar›nda ele geçirilen buluntular›n ço¤unlu¤unu çanak

çömlek gruplar› ve yontmatafl âletler oluflturmaktad›r. Bu sene yap›lan kaz›larda özel-
likle 17J-K açmalar› aras›ndaki araba yolunda, D yap›s›n›n üzerinde yer alan k›rm›z› ya-
n›kl› dolgu içerisinde çok miktarda buluntu ele geçirilmifltir. Burada bulunmufl olan in si-
tu tümlenebilir kaplar aras›nda, önceki y›llardan bilinmeyen kabartma bezemeli olanla-
r› dikkati çekmektedir (Resim: 8, 9). Yine ayn› bölgede ele geçirilen yontmatafl aletler
aras›nda iki büyük kama ise yap›m tekniklerindeki özen ile dikkati çeker (Resim: 11).

Tepecik-Çiftlik 2004 y›l› çal›flmalar›nda, her sene oldu¤u gibi farkl› buluntu grup-
lar›ndan çok say›da buluntu ele geçirilmifltir. Buluntular›n yaklafl›k % 45’ini kemik âlet-
ler, % 33’ünü tafl âletler (yontmatafl âletler hariç), geri kalan›n› da piflmifl toprak, kil, de-
niz kabu¤u ve bak›r âletler oluflturmaktad›r. Phalanks kemi¤inden yap›lm›fl idoller bu
sene de önceki y›llarda oldu¤u gibi çok say›da bulunmufltur (Resim: 10).

SONUÇ
Tepecik-Çiftlik’te 2004 y›l›nda, önümüzdeki birkaç y›l sürmesi planlanan 2. etap

çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Yukar›da ayr›nt›lar› belirtilmifl olan bu yeni çal›flma progra-
m›nda kaz›lara üç alanda a¤›rl›k verilmifltir; 18.00x18.00 m.lik büyük bir merkezî açma-
n›n oluflturulmas›, yeni açmalarla kaz› alan›n›n geniflletilmesi ve geçen y›l bafllam›fl
olan derin açma çal›flmalar›n›n sürdürülmesi. 2004 y›l› için öngörülen programda, mer-
kez açma oluflturma hariç di¤er konularda istenen hedeflere ulafl›lm›flt›r. Merkez açma
oluflturmak için kald›r›lmas› öngörülen iki araba yolundan 17J-K açmalar› aras›ndaki bir
tanesi kald›r›labilmifl, 16J-K ile 17J-K açmalar› aras›ndaki araba yolu ise bu sene kal-
d›r›lamam›flt›r. Açmalar aras›ndaki tabaka ba¤lant›lar›n›n anlafl›lmas›na yard›mc› ola-
cak bu alanlarda kaz› çal›flmalar›nda tüm ayr›nt›lara dikkat edilmesi kaz› çal›flmalar›-
n›n yavafl ilerlemesine neden olmufltur.

2004 y›l› çal›flmalar› sonucunda özellikle ‹lk Kalkolitik Dönem tabakalanmas› bü-
yük ölçüde belirginleflmifltir. Önümüzdeki y›l yap›lacak çal›flmalarda, höyük merkez
alan›n› oluflturan açmalarda ‹lk Kalkolitik Dönem tabakalanmas›n›n ve tabakalar içeri-
sindeki alt evrelerin tümüyle belirlenebilece¤i anlafl›lmaktad›r.

16K açmas›nda, ‹lk Kalkolitik Dönem alt›nda, flimdilik “Ara Dönem” olarak adlan-
d›r›lan ve çok say›da gömünün ortaya ç›kar›ld›¤› bir dolguda çal›fl›lm›flt›r. Büyük olas›-
l›kla Neolitik Dönem sonlar›na tarihlenebilecek bu dönemin Neolitik ve Kalkolitik Dö-
nemler aras›ndaki ba¤lant›n›n, örne¤in dönemler aras›nda bir kesintinin mi yoksa de-
vaml›l›¤›n m› oldu¤u, bu dolgu yard›m› ile anlafl›labilecek gibi görünmektedir. Ayr›ca,
bu dolguda bulunmufl olan iskeletlerin sa¤lam olarak korunmufl olmas›, pozisyonlar› ve
ilk tespitlere göre fiziksel özellikleri, fizikî antropologlar taraf›ndan kayda de¤er önem-
de buluntular olarak de¤erlendirilmifltir. Söz konusu iskeletler incelenmek üzere Hacet-
tepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne teslim edilmifltir.

2004 y›l› çal›flmalar›ndan elde edilen sonuçlar, 2. etap çal›flmalar›ndan beklenen
sonuçlar›n al›nmas› bak›m›ndan önemli olmufltur; böylece önümüzdeki y›llar için ön-
görülen çal›flma program›na devam edilmesinin do¤ru olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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2004 YILI ÖREN (ADRAMYTTE‹ON ANT‹K KENT‹) 
KAZI ÇALIfiMALARI

Tülin ÇORUHLU*

Bal›kesir ‹li Burhaniye ‹lçesi Ören Mevkii 24-26 pafta, 229 ada 8-9 parsellerde
yer alan sit alan› içerisinde 2001 y›l›ndan beri sürdürülen kaz› çal›flmas›, 2004 kaz› se-
zonu Temmuz-A¤ustos aylar›nda  Bal›kesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürlü¤ü ve Sakar-
ya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün iflbirli¤i ile devam etmifltir1. Projenin malî des-
te¤i Burhaniye Belediyesi taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. 

2002 y›l›nda ortaya ç›kar›lan güney duvar› ve 2003 y›l›nda k›smen aç›lan do¤u
duvar› ile tespit edilen Ortaça¤ yap›s›, 2004 döneminde  kuzey, bat› ve do¤u duvarlar›
ile iç mekân bölünmeleri tespit edilerek, yap›n›n mevcut plan› ç›kar›lm›flt›r. 

‹kisi güney  duvara yak›n ve yap› içinde, biri yap› d›fl›nda kuzeybat› köfleye ya-
k›n  ve di¤eri bat› duvar önünde  olmak üzere, kaz› alan›ndaki toplam dört a¤aca  za-
rar vermeden sürdürülen çal›flmada, tüm alan aralarda 70 cm. yürüme yollar› b›rak›la-
rak, 700x700 cm. karelere bölündü. Yatay olarak bat›dan do¤uya do¤ru  büyük harfler-
le kodlanan açmalar, dikey olarak kuzeyden güneye do¤ru Roma rakamlar› ile numa-
raland›r›ld›. Kaz› çal›flmas› AI, BI, BII,CI, CII, DI, DII, EII açmalar› ile yap›n›n kuzeyba-
t› köflesindeki KI, KII açmalar› ve güneydo¤u köflesinde sondaj amaçl› olarak SI  harfi
ile kodlanan 300x500 cm. boyutlar›ndaki açmalarda sürdürülmüfltür. Çal›flmalar s›ra-
s›nda yap› duvarlar› ile birlikte G kodu verilen ve sonuncusu  GXIV olarak kodlanan 14
adet tu¤la kapakl› gömü ve çok say›da keramik, tu¤la parças›, cam parçalar›, kemik ve
metal parçalar ,  bak›r ve bronz sikkeler ele geçirilmifltir. Alan topra¤› elenerek tahliye
edilmifltir. Daha önce kar›flt›r›lm›fl ve tahrip edilmifl oldu¤u anlafl›lan alanda sabit kül-
tür tabakas› tespit etmek mümkün olmam›flt›r. En üst seviyeden itibaren M.Ö.6.yüzy›l
ile M.S.14.yüzy›llara tarihlenen buluntular ile 19. yüzy›la ait bir metal pul, bir lüle
(2002), 20.yüzy›l bafl›na ait dört adet mauser marka tüfek mermisi kovan› ve 1950’ler-
den sonras›na ait bol miktarda modern at›k ile karfl›lafl›lm›flt›r.

ÖREN K‹L‹SE
Yap›n›n konumu: Kilise kuzeybat› köfleden bafllayarak güneye ve güney do¤u

köfleye do¤ru meyilli bir arazi üzerine oturmaktad›r. Yap›n›n kuzey do¤u köflesi do¤ru-
dan ana kayaya oturmuflken güney duvar› iç k›sm›nda moloz tafl örgülü ve kuzeye
do¤ru uzanan,  Roma Dönemi duvar›n›n üstünde yer almaktad›r. Ayr›ca yap›n›n, için-
de, çevresinde ve temel duvarlar›n›n alt›nda geç Roma ve erken Hristiyanl›k Dönemi-

* Yrd.Doç.Dr.Tülin ÇORUHLU, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü,Adapazar›/TÜRK‹YE.
e-posta: tcoruhlu@sakarya.edu.tr/sanat@sakarya.edu.tr/ytcoruhlu@ttnet.net.tr

1 Sakarya Üniversitesi Rektörlü¤ü’nün himayesinde ve Sanat Tarihi Bölümü’nün bilimsel baflkanl›¤›nda  sürdürülen
Adramytteion antik kenti kaz› çal›flmalar›n›n malî deste¤i mahallî idareler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.  Bu nedenle
baflta Rektörümüz Prof.Dr.Mehmet Durman olmak üzere, Burhaniye Kaymakam› R›za Tütüncü, Belediye Baflkan›
Fikret Akova, Kuv-yi Milliye Müzesi Müdiresi Neriman Özayd›n, kaz› ekibi üyelerimiz Doç.Dr.Yaflar Çoruhlu(MGSÜ),
Yrd.Doç.Dr.Figen Erdo¤du(KKÜ), Ö¤.Gör.H.Cavit Ünal, Ö¤.Gör.Emel Demirgen, Seramik sanatç›s› ve teknik
Ressam Emel Çokhamur, Hüdayin Ertan, Yrd.Doç.Dr. Lüfü fieyban, Sanat Tarihçi Zeynep Demircan, Nafize Tatar,
Arkeolog Erflah Çak›r, N.Murat Güven, Sakarya Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ‹stanbul
Üniversitesi Sanat Tarihi ö¤rencilerine katk›lar› ve özverili çal›flmalar› için teflekkür ediyorum.
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ne ait büyük bir k›sm› tu¤la kapakl›, mezarlar vard›r. 2002 y›l›ndan bu yana, yap›n›n
içinde ve çok yak›n çevresinde tahrip edilmifl 25 kadar gömü tespit edilmifltir. Bunlar-
dan bir k›sm› yap› temellerinin alt›nda yo¤un kireç harc› ile dondurulmufltur2.  Yap›n›n
bat›s›nda yerli kayan›n düzeltilmesi ile oluflturulmufl tafl bir yol belirlenmifltir.

Plan: Yap› do¤ubat› do¤rultusunda uzanan dikdörtgen planl› olup d›fltan d›fla
2230 x 1200 cm. boyutlar›ndad›r.  Duvarlar temel seviyesinde ortaya ç›kar›ld›¤› için,  bu
seviyede yap›n›n kap› ve pencere aç›kl›klar›n› tespit etmek mümkün de¤ildir. Ancak
bat› duvardaki temel üstü izleri ve duvar önündeki muhtemel yol izi giriflin bat› duvar
ortas›ndan ve yaklafl›k 200 cm. oldu¤u düflüncesini ortaya koymaktad›r.Temel duvar›
geniflli¤i tüm duvarlarda  130 cm. olarak belirlenmifltir. Bu geniflli¤in 30 cm. k›sm› te-
mel pabucu olup yap›n›n gövde duvar› geniflli¤i 100 cm.dir3.  Beden duvar› geniflli¤ini
göz önünde bulundurdu¤umuzda narteks 430 x 1000 cm., naos mekân›, apsis derinli-
¤i hariç 1400 x 1300 cm., kuzey pastophorium 370 x 330 cm., ana apsis çap› 540 cm.,
ana apsis derinli¤i 200 cm., yan apsis çap› 220 cm., yan apsis derinli¤i 100 cm. olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Naos mekân› içinde yer alan, örtü sistemi tafl›y›c›lar›n›n kaide-
leri 120 x 160 cm. civar›nda olup yap› duvarlar›nda oldu¤u gibi bunlarda da temel pa-
buç pay› oldu¤u göz önünde bulundurulursa,  güney ve kuzeyde yak›n olduklar› duvar-
lara uzakl›klar› yaklafl›k 200 cm. olmal›d›r. Ayn› flekilde, tafl›y›c›lar›n birbirine uzakl›¤›
kuzey-güney yönünde 520 cm., do¤u bat› yönünde 650 cm. civar›ndad›r. Yani tafl›y›c›-
lar aras›nda do¤ubat› yönünde kareye yak›n dikdörtgen bir alan oluflmaktad›r.  Apsis-
ler içte ve d›flta daire kesiti vermektedir4.  CI açmas› g4,g5,g6 kareleri ile DI açmas›
a5/a6 kareleri aras›nda yer alan moloz tafl ve yo¤un harç ile oluflturulmufl kare planl›
(120 x 120 cm.) temel kal›nt›s› muhtemelen yap› içinde müstakil bir mimarî ö¤enin (at-
lar/kürsü ?) kaide altl›¤›d›r. 

Malzeme ve duvar tekni¤i: Kilisenin infla malzemesi muntazam kesme tafl, mo-
loz tafl, tu¤la ve ba¤lay›c› olarak da k›r›k tu¤la parçac›klar› kar›flt›r›lm›fl kireç harc›d›r.
Ayr›ca temel gergilerinde dörtgen kesitli a¤aç kirifller ve bu kiriflleri harc›n içine çakmak
için kare kesitli demir çiviler kullan›lm›flt›r. Genifl olan temel duvarlar›nda, duvar iç ve
d›fl yüzeyinde görülen tu¤la ve kesme tafll›  örgüye karfl›l›k, duvar›n aras› bol harç ve
moloz tafl ile doldurulmufltur.

Temel seviyesindeki yap›n›n en derin duvar› güney duvard›r ve yap›n›n kuzey
bat› köflesindeki kaya zemine göre ortalama –210 cm. derine inmektedir. Özellikle bu
duvar arazinin en meyilli yerinde oldu¤u için daha sa¤lam infla edilmek üzere büyük
boyutlu kesme tafllarla infla edilirken Roma Dönemine ait birkaç tafl da devflirme ola-
rak kullan›lm›flt›r. Tafl aralar›ndaki derzlerde, dikey tu¤lalar ve yo¤un harç kullan›lm›fl-
t›r. Duvar›n üst seviyesinde ortalama 70 cm. aral›klarla ahflap kirifl yuvalar› vard›r. Du-
var›n do¤u ve bat› köflelerindeki kilit tafllar› dahil olmak üzere büyük boyutlu tafllar›
âdeta yerlerinden çekilmifltir. Bu nedenle duvar yüzeyinde âdeta nifl gibi tafl ve derz  iz-
leri vard›r. 

En teflkilâtl› duvar do¤u duvar›d›r. Bu duvar da kuzeyden güneye meyilli bir ara-
ziye yerlefltirilmifltir. Güneydo¤u köflede ana topra¤a oturan temel duvar, yap›n›n ku-
zeydo¤u köflesindeki kaya zeminden -170 cm. derindedir. Bu noktada yo¤un harç ara-
s›nda moloz tafl ve tu¤la örgü ile bafllayan duvar 75 cm. yükseldikten sonra güney ap-
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2 2002 GI, 2003 GIII, 2004  GII, GIII, GV, GXV gömüleri k›smen yap›n›n temel duvarlar›  alt›nda donmufl harc›n içinde
kalm›fl gömülerdir. Ayr›ca 2002 y›l› GII gömüsünün kafatas›n›n olmamas›, yine 2002 GV gömüsünde bir beden ve iki
kafatas› bulunmas›, 2004 KI açmas›nda aç›k gömü olarak sadece üç kafatas› bulunmas›, bütün gömülerin mezar
tu¤lalar›n›n parçalanm›fl olmas› nekropol alan›n›n özellikle tahrip edilip üzerine kilisenin infla edildi¤i düflüncesini teyit
etmektedir.    

3 BII açmas› g2 karesinde a¤aç kökleri taraf›ndan korunmufl ve naosun bat› duvar›n›n güneybat› köflesine rastlayan
k›s›mda tespit edilen çerçeveli tu¤la teknikli muntazam kesme tafll› duvar parças›, yap›n›n beden duvar kal›nl›¤›n›n
100 cm. oldu¤unu göstermektedir.

4 Bu durumun  Balya-Il›ca  ve Kap›da¤ Yar›madas› Karfl›yaka Beldesi’ndeki kiliselerde oldu¤u gibi Güney Marmara
Bölgesi Ortaça¤ yap›lar›nda ortak bir özellik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 



sis içinde hilâl fleklinde bir temel pabucu  yapmaktad›r. Ayn› pabuç seviye fark›yla 75
cm. yüksekte kuzey apsiste de  görülmektedir. Ana apsiste benzer bir pabucun olup ol-
mad›¤› flimdilik tespit edilmemifltir.  Bu duvarda tu¤la tafl almafl›¤›, çerçeveli tu¤la gibi,
genifl derz aral› duvar örme tekni¤i kullan›lm›flt›r. Tu¤la ve tafl s›ralar› istikrar göster-
memektedir. Ancak bu bölümün temel duvar› olmas›ndan kaynaklan›yor olmal›d›r. Du-
var›n üst seviyesinde, apsis kavisine göre dikey ve yatay olarak, yo¤un harç içine gö-
mülmüfl a¤aç kirifl yuvalar› görülmektedir. Bu duvarda tu¤la boyutlar› 26 x 25 x 3,5 cm.
ile 25 x 20 x 3 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Derz aralar› ise ortalama 3,5 cm.dir.  

Kuzey duvar bat›dan do¤uya do¤ru hafif meyilli zemine oturmufltur. Bu duvar da
köflelerde iri kilit tafllar› ve aralar da tu¤la tafl almafl›¤› olarak örülmüfltür. Duvara ba¤-
l›, biri naosun narteks duvar›na bitiflik (130 x 130 cm.), di¤eri 680 cm. do¤uda ve
pastophorium hücresinin s›n›r›n› belirleyen yerde (120 x 220 cm.) iki adet temel pabu-
cu vard›r.  Bu pabuçlar›n kuzey duvarda  karfl›l›klar› yoktur. Duvar›n üst seviyesinde,
duvar boyunca devam eden, dikey olanlar 40 cm., yatay olanlar 70 cm. ara ile yerlefl-
tirilmifl kirifl yuvalar› bulunmaktad›r. 

Bat› duvar muhtemelen yap›ya giriflin sa¤land›¤› duvard›r. Kuzeyden güneye
do¤ru meyilli bir tabana oturmaktad›r. Duvar örgüsünde olmas› gereken iri tafllar›n sa-
dece derz ve harçta b›rakt›¤› izleri kalm›flt›r. Bu nedenle kap› aç›kl›¤›n› tespit etmek
zordur. Ancak kuzey bat› köfleden bu duvar›n orta k›sm›na do¤ru gelen yol yap›n›n gi-
riflinin burada olabilece¤ine iflaret etmektedir. 

Narteks duvar› da kuzey duvar ile ayn› teknikte infla edilmifltir. Bu duvar›n kuzey
ucu a¤aç kökleri alt›nda kald›¤› için tamamen aç›lamam›flt›r. Ancak a¤aca yak›n yerde
köklerin korudu¤u farkl› duvar örgüsü yap›n›n beden duvarlar›n›n örgü tekni¤ine ›fl›k
tutmaktad›r.  Kirifl sisteminin hemen üstünde bafllayan çerçeveli tu¤la ile oluflturulmufl
muntazam kesme tafl örgülü duvar, kiriflli temel duvar›ndan 30 cm. daha dar ve dola-
y›s› ile 100 cm. olarak devam etmektedir. Bu bölümde duvar yüzeyinde ise s›va izi yok-
tur.

Naos içinde yer alan örtü sistemini tafl›y›c› ayaklar›n temelleri, içine tu¤la parça-
lar› kar›flt›r›lm›fl, moloz tafl ve üzerine bol sulu kireç harc›  dökülerek yap›lm›flt›r. Kire-
cin suyu etraftaki topra¤a da bulaflarak bunu tafllaflt›rm›flt›r.  Bunlar›n üzerleri de du-
varlarda oldu¤u gibi kirifllerle ba¤lanm›flt›r.  Bu dört adet serbest ayak temellerinden
baflka kuzeydo¤udaki tafl›y›c› ayak temelinin bat› taraf›ndaki kaide temeli de moloz tafl
ile yap›lm›fl ancak üzerine kirifl ba¤lanmam›flt›r.

Yap› temelinin k›r›lmadan esnemesini sa¤lamak için temel duvar› içlerine yerlefl-
tirilen kirifllerin dikey olanlar›n›n kesiti 13 x 14 cm., yatay olanlar›n kesiti ise 5 x 6 cm.
olarak tespit  edilmifltir. Kirifllerden duvar boyunca dikey uzananlar alta, duvar› enine
keserek yatay uzananlar ise üste yerlefltirilerek birbirlerine kare kesitli yuvarlak bafll› çi-
vilerle çak›lm›flt›r. Kirifl yuvalar› içinde düflmüfl yada çak›l› olarak, boylar› 18 ile 6 cm.
aras›nda çok say›da demir çivi ele geçirilmifltir5. Bu sistem yap›n›n temelini ba¤lamak-
ta ve yap›n›n aç›l›m›n› önlemektedir.

Öte yandan, kaz› çal›flmalar› s›ras›nda yap›da bir taban tabakas›na rastlanma-
m›flt›r. Ancak temel duvarlar›nda hemen kirifl seviyesinin hizas›nda görülen in situ tafl
ve tu¤la parçalar› naosun bat›dan bafllayarak do¤udaki tafl›y›c› ayaklara kadar tafl kap-
lama tabanl›, apsis önünün ise tu¤la kaplamal› olabilece¤ini düflündürmektedir6. In situ
oldu¤unu düflündü¤ümüz veya topra¤a kar›fl›k olarak buldu¤umuz tafllardan, bütün bir
levha  ele geçirilmemifltir. Taban kaplamas›na ait olabilece¤ini düflündü¤ümüz, bir yü-
zü muntazam sat›hl›, di¤er yüzü az iylenmifl olan tafllar›n renkleri, krem ve aç›k kire-
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5 Bu tarz kiriflli temel ve çiviler Band›rma Karfl›yaka’da 2004 y›l›nda ortaya ç›kar›lan serbest Yunan haç› planl› kilisede
de karfl›m›za ç›km›flt›r. Karfl›yaka örne¤inde oldu¤u gibi,  zemin sa¤laml›¤›na ba¤l› olarak kirifl sistemi  belli yüksek-
liklerde birden fazla tekrarlanabilmektedir.

6 Bal›kesir Balya ‹lçesi’nde bulunan ve 2004 sezonunda kurtarma kaz›s› ile ortaya ç›kar›lan Il›ca Kilisesi de burada
oldu¤u gibi tafl ve tu¤la taban döflemesi ortaya koymaktad›r.



mittir. Mevcut örneklerin yükseklikleri 7 cm. olarak belirlenmifl olup  boyutlar› 30 x 35
cm. den küçük de¤ildir. Ayn› flekilde taban tu¤las› olabilecek parçalar da 6 cm.  yük-
seklikte olup, boyutlar 30 x 35 cm. den küçük olmamal›d›r.

Yap›n›n içte ve d›flta duvarlara yak›n yerlerde ele geçirilen pencere cam› parça-
lar›, pencere aç›kl›klar› konusunda fikir vermektedir, ayr›ca alan topra¤›na kar›fl›k ola-
rak rastlanan kireç harçl› ince ve kal›n s›va tabakalar› ile kiremit rengi, viflne rengi, sa-
r›, krem, mor ve siyah fresk parçalar› yap› içinde freskolar›n da olabilece¤ine iflaret et-
mektedir.

P‹fiM‹fi TOPRAK VE SERAM‹K BULUNTULAR
1. Lâhit tu¤lalar›: Duvar tu¤las›, taban tu¤las› ve çat› tu¤las› olabilecek profil ve-

ren tu¤la parçalar›ndan baflka, GI-GXV aras›nda kodlanan on befl adet tu¤la kapakl›
mezar bulunmufltur. Daha önce tahrip edilmifl olduklar› görülen mezarlardan yedi tane-
si aç›lm›fl, di¤erleri aç›lmam›flt›r. Sadece GVI iskeleti tüm olarak ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Gömülerin tu¤lalar› da parçalanm›fl olarak bulunmufltur. Tu¤lalar› hafif iç bükey ve dik-
dörtgen formda olup iç k›s›mlar›nda çapraz olarak parmak dekoru taramalar, kedi pen-
çesi fleklinde mühür ve su yolu motifleri ile süslenmifltir7. Mezâlar›n iki yan›na karfl›l›k-
l› olarak kapat›lan tu¤lalar›n birleflme yerlerine köfleli profil veren çat› kiremit parçalar›
yerlefltirilmifltir. 2004 sezonunda bütün hâlde lâhit tu¤las› bulunmam›flt›r. 2003 döne-
minde bulunan bir lahit tu¤las›na bakarak, mezar tu¤las› boyutlar›n›n ortalama 35 x 60
x 3 cm. civar›nda oldu¤unu söyleyebiliriz. Tu¤la hamurlar› kiremit k›rm›z›s›, kahve ve
aç›k k›rm›z›, hamur özelli¤i ise flamotlu ve iri gözeneklidir. Çat› tu¤lalar›  daha ince ta-
neli ve k›rm›z›, aç›k kahve rengi hamurludur.

2. Günlük kullan›m eflyalar›: Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda M.Ö 6.yüzy›ldan, M.S 14.
yüzy›la kadar genifl bir döneme yay›lan çok say›da amorf keramik örnekleri ile karfl›la-
fl›lm›flt›r.K›rm›z› hamur, k›rm›z› astar, siyah dekorlu örnekler, gri hamur, siyah astarl›
örnekler, pembe hamur, krem astarl› örnekler, krem hamur, siyah astarl› örnekler, ter-
ra sigillata örnekler, kabartma meander/sivastika bordürleri, inci dizileri, bitkisel dallar-
la süslü örnekler, stamp bask›l› bordürler,siyah veya k›rm›z› astar üzerine beyaz f›rça
dekorlar›, Ortaça¤ öncesi buluntular›nda s›k rastlanan özelliklerdir. Kap formlar› olarak
yüksek halka dipli, genifl ve yayvan gövdeli, genifl ve d›fla k›vr›k kenarl› ve omurgal›
formda çanaklar ile koku flifleleri ve göz yafl› kaplar› da bu grup içindedir. Ar›ca maka-
ral› kulplar, fitilli burgulu kulplar, yass› fitilli kulplar, sivri dipler, ikiz kulplar ile de karfl›-
lafl›lm›flt›r. Keramik kaplar aras›nda tüme yak›n tek buluntu GIV gömüsünden mezar
hediyesi olarak gelmifltir. Bu örnek 2002 y›l›nda GII gömüsünde bulunan mezar hedi-
yesinin bir tekrar›d›r ve müze envanterine al›nm›flt›r. A¤›z k›sm› k›smen, kulpu tama-
men k›r›k olan yonca a¤›zl›, tek kulplu, aç›k yeflil s›rl›   bu s›v› kab›n›n yüksekli¤i 8 cm.
dir. Bünye hamuru aç›k k›rm›z› ve gözeneklidir. S›r krem astar üzerine sürülmüfltür, an-
cak kalitesizdir, yüzeyinde gözenekler oluflmufltur. Bu monokrom kab›n baflar›s›z s›r
uygulamas› ve erken özellik gösteren yonca a¤z› formu, kalitesiz bünye hamuru ile or-
ta Bizans veya biraz daha öncesine tarihlendirilmesi gerekmektedir. Mezar hediyesi
olarak kullan›lmas› da ayr›ca önem tafl›maktad›r. Piflmifl topraktan bir baflka buluntu iki
adet mühürdür. KI açmas›ndan gelen ve 1/4 parças› k›r›larak düflmüfl olan birinci müh-
rün ön k›sm›nda defne dal› fleklinde zafer tac› vard›r; koyu k›rm›z› gözenekli hamurdan
yap›lm›fl mührün üzeri kendi hamur renginde astarl› ve perdahl›d›r. Tutamak sistemi Bi-
zans mühürlerine uygundur ve zafer tac› ise Roma gelene¤idir. Bu nedenle mühür geç
Roma veya erken Bizans mührü olabilir8. ‹kinci mühür ise DII açmas›ndan gelmifltir ve
bir yüzünde, ortas›nda küçük bir benek olan üçgen formunda bir motif bulunmakta-
d›r.Bu grupta bir baflka tüm malzeme 6-7 yüzy›la tarihlenen bir a¤›rflakt›r9. Söz konu-
su örnekler d›fl›ndaki keramik buluntular›  afla¤›daki gibi s›n›flayabiliriz 
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7 Benzer örnekler için bkz., Sait Baflaran, Enez(Ainos) 1999 y›l› Kaz› ve Onar›m Çal›flmalar›, 22.Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s›, C.2, Ankara 2000, s.371-386/ Afif Erzen, 1985 y›l› Enez Kaz›s› Çal›flmalar›, VIII.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›,
C.2, Ankara 1986, s.276-277.

8 G.R.Davidson, ‘The Minor Objects’, Corinth, Vol.XII, New Jersey 1952, p.328, f.2826/2828, plate 99.
9 G.R.Davidson, a.g.m., p.175, f.1218.



a.saklama kaplar›
b.piflirim kaplar›
c.s›rl› tabak ve çanaklar
d.kandiller

Saklama Kaplar› ve s›rs›z çanaklar: Amorf parçalar hâlinde yo¤un olarak ele ge-
çirilenen bu grubun keramikleri a¤›z, boyun, gövde, dip ve kulp özelliklerine göre tas-
nif edilerek çizimlerle formlar› belirlenmeye  çal›fl›lm›flt›r. Sivri dipliler, halka dipliler, düz
dipliler, fliflkin gövdeliler, uzun boyunlular, tek/çift kulplular, dar ve genifl a¤›zl›lar gibi
s›n›fland›r›lm›fllard›r. Bu grup kaplarda krem, aç›k ve k›rm›z› hamur kullan›lm›fl olup er-
ken ve orta Bizans örneklerinin, bazen kab›n bünye renginde, bazen bünye renginden
farkl› olarak krem, k›rm›z›, kahverengi ile astarland›¤› görülmüfltür. Baz› örneklerde ise
Roma taklidi olarak k›rm›z› veya kahverengi astar üzerine perdah yap›lm›flt›r. Söz ko-
nusu kaplar üzerinde âdeta damga gibi vurulmufl eflit kollu haç motifleri ile de karfl›la-
fl›lm›flt›r. Bu grubun son dönem kaplar›nda ise özellikle kap içlerinde astar üzeri s›r
gözlemlenmifltir.

Piflirme kaplar›: Bu grup kap parçalar›  düz dipli genifl ve d›fla hafif aç› ile dik
gövdeli, yatay yivli gövdeli, genifl a¤›z kenarl›, baz›lar› yatay kulplu kaplard›r. Et kal›n-
l›klar› di¤erlerine göre daha kal›n olan bu kaplarda, k›rm›z›, kahverengi, gri hamur kul-
lan›lm›fl ve iç k›s›mlar› kendi rengi ile astarlanm›flt›r, a¤›z çaplar› 25-35 cm. aras›nda
de¤iflmektedir.

S›rl› tabak ve çanaklar: Genel itibar› ile 11. yüzy›l ile 14. yüzy›l aras›na tarihle-
nen s›rl› tabak ve çanaklarda hamur rengi olarak, k›rm›z›, devetüyü, pembe ve krem
renkler kullan›lm›flt›r. K›rm›z› ve pembe hamurlular kal›n cidarl› ve gözeneklidir. Bu
grupta eski y›llara ait buluntulardan farkl› olarak en dikkat çeken örnekler daire kesitli
ve üstten tek kulplu ikiz kaplard›r. ‹ç ve d›fllar› beyaz astar üzerine sar› ve kahve rengi
s›rl› olan bu kaplar›n çaplar› ortalama 8 cm., derinlikleri ise 7,5 cm. civar›ndad›r. Tabak-
lar›n genellikle içleri astarl› ve s›rl›d›r. S›r ve astar kab›n a¤›z k›sm› d›fl›nda da devam
etmektedir. Hamur kal›nl›¤› a¤›zda, gövdede ve dipte farkl›d›r. Genellikle halka dipli,
nadiren düz dipli olan kaplarda, krem ve beyaz renkli  astar ve üzerine transparan ve-
ya yar› transparan aç›k limon sar›s›, koyu sar›, hardal sar›s›, aç›k pastel yeflil, limon kü-
fü gibi renklerde s›r uygulanm›flt›r. S›rl› tabaklar›n içleri kaz›ma (ince-kal›n sgraffito,
champleve), ak›tma s›r, stamp bask› teknikleri ile süslenmifltir10. Süsleme motiflerinde
ise geometrik, bitkisel ve özellikle kufl ve bal›k figürleri ile karfl›lafl›l›r. Bu grup buluntu-
larda, dairesel formlu merkezî kompozisyonlar, bordürler, ve serbest kompozisyonlar
kullan›lm›flt›r. Özellikle serbest kompozisyonlu ve Figürlü keramiklerde ‹slâm sanat› et-
kisi gözlemlenmektedir11.  

Kandiller: Nekropol alan› olmas› dolay›s› ile 2004 çal›flmalar› s›ras›nda çok sa-
y›da kandil parças› ile karfl›lafl›lm›flt›r. Mezar hediyesi olarak, 2001 y›l›nda bir, 2002 y›-
l›nda tüme yak›n bir, 2003 y›l›nda tüme yak›n iki örnek ele geçirilmiflti. Genellikle yu-
varlak ve armudî gövdeli olan kandillerin kulplar› delikli veya deliksizdir. Kulplar yivli
olup gövdeye üstten veya üste yak›n yandan eklenmifltir. Ayn› flekilde atefllikleri de tam
kulp hizas›nda ve karfl› kenardan gövdeye tutturulmufltur. Tabanlar› düz ve baz›lar›n-
da atölye iflareti vard›r. Üst merkezlerindeki  ya¤ ak›tma ve hava deli¤i genellikle orta-
dad›r. Discus çevresi dairesel yivlerle gövdeden ayr›l›r ve gövdenin üst k›sm›na çeflitli
bitkisel ve geometrik motifler ifllenmifltir. Asma dal›, k›vr›k dallar, rozet çiçekler, difl di-
zileri gibi bordürler, stamp veya kabartma tekni¤i ile gövde üstüne, discus çevresini do-
lanacak flekilde yerlefltirilmifltir. Hamurlar› koyu k›rm›z›, pembe, devetüyü, krem, aç›k
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10 T.Çoruhlu, Adramyttion 2001 Kaz›s› Ortaça¤ Buluntular›, VI.Ortaça¤ ve Türk Dönemi Kaz›lar› ve Sanat Tarihi
Araflt›rmalar› Sempozyumu, Kayseri 2002, s.282-286/ Adramyttion/ören 2002 Kaz›s› Otaça¤ Keramik, Cam ve Metal
Buluntular›,25.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, C.2, Ankara 2003, sz.330-333/Lale Do¤er, Kaz›ma Dekorlu Ege-Bizans
Seramikleri, ‹zmir 2002.

11 L.Do¤er, ‹slam sanat› Etkisinde Kufl Figürlü Bizans Seramikleri, Arkeoloji ve Sanat, ‹stanbul 1997, S.77, s.15-17/‹slam
Sanat› Etkisinde Palmet Motifli S›rl› Bizans Seramikleri, Arkeoloji ve Sanat, ‹stanbul 1999, S.88, s.40-43.



kahve rengindedir. Erken döneme ait gri hamurlu örneklerle de karfl›lafl›lm›flt›r. Kandil-
ler genel itibar› ile yöresel ve Efes, Bergama kandilleri formunda olup genel olarak 1-
6.yüzy›llara tarihlenmektedir12. 

3. Figürinler: Roma Dönemine ait çeflitli tanr›ça bafllar›, gövdeleri, Eros bafl› (SI
açmas›) ve tavus kuflu figürini de bu grupta de¤erlendirilir13. ‹çi bofl olarak dökülmüfl
çeflitli Artemis figürinleri ve bunlara ait bafl ve beden parçalar› ile yine ayn› teknikle dö-
külmüfl cepheden ve kuyru¤unu açm›fl bir tavus kuflu (SI açmas›) ile karfl›lafl›lm›flt›. Ar-
kalar› bir yere dayayarak kullanmak veya cepheden seyretmek üzere yap›lm›fl bu hey-
kelciklerin baz›lar›n›n arkalar›nda bir yere asmak için kullan›lan kanca delikleri de bu-
lunmaktad›r. Giyimli ya da bir gö¤sü aç›k olarak tasvir edilmifl figürlerin bafllar› aç›k, ar-
kada topuz, örtülü veya Frig tarz› yüksek bafll›kl›d›r. Saçlar dalgal› ve ortadan ayr›larak
iki yana taranm›flt›r. Strabon’un sözünü etti¤i, Mysia’ya ba¤l› olan Adramytteion yak›n-
lar›nda bir köy olan Astyra’da bulunan Astyrene Artemis kutsal alan›ndan14 yola ç›ka-
rak Adramytteion kentinde de Artemis kültü izleri olabilece¤i görüflünü uyand›rmakta-
d›r. Nekropol alan›nda karfl›lafl›lan yo¤un figürin parçalar› söz konusu kült ile ba¤lant›-
l› olarak aç›klanabilir. Ortalama yükseklikleri 10-12 cm. aras›nda de¤iflen küçük hey-
kelcikler M.Ö.3.yüzy›ldan, Roma Dönemi sonuna kadar geçen süreç içine tarihlenebi-
lirler. 

CAM BULUNTULAR

1. Bilezikler ve Boncuklar
Çal›flmalar s›ras›nda geçen y›llarda oldu¤u gibi çok say›da cam bilezik parças›

ile karfl›lafl›lm›flt›r. Bileziklerde koyu mavi, siyah, k›rm›z›, sar›, kahverengi, opak cam
kullan›lm›flt›r. Çaplar› 5-8 cm., kesit çaplar›  0,6 ile 1,4 mm. aras›nda de¤iflen bilezik-
ler daire, yass› yuvarlak, B ve D fleklinde kesitler vermektedir. Bütün yada tümlenebi-
lecek nitelikte parçalara rastlanmayan bu örneklerde, haddeden çekilen gövde s›k›flt›-
r›lmak sureti ile birbirine yap›flt›r›lm›flt›r. Üzerlerinde kaz›ma motifler, yivler ve cam ipi
sarma spiraller bulunan bu grup buluntular orta ve geç Bizans dönemine tarihlendiril-
mektedir15.  Ayr›ca aç›k mavi, yeflil, opak ve kahve rengi çeflitli çaplarda (2,5 cm.den
küçük) delikli cam boncuklar ile de karfl›lafl›lm›flt›r.

2. Çeflitli fiifle ve Kaplar
Ören 2004 çal›flmalar› s›ras›nda çeflitli kandil, flifle ve çeflitli cam kaplara ait par-

çalarla da yo¤un olarak karfl›lafl›lm›flt›r. Opak, aç›k mavi, koyu mavi, aç›k kahve, koyu
kahve, aç›k yeflil ve koyu yeflil renklerde olan bu cam parçalar› aras›nda Roma
Dönemine ait örnekler olmakla birlikte, ço¤unlu¤u Ortaça¤ camlar› olarak de¤erlendiril-
mifltir. Aç›k üfleme ve kal›ba üfleme teknikleri ile yap›ld›klar› anlafl›lan parçalar aras›n-
da düz dipli halka dipli, daralarak yükselen kademeli halka dipli, fliflkin gövdeli, dikey
ya da spiral yivli gövdeli, bo¤umlu ya da düz boyunlu  kulplu, dik veya d›fla aç›k a¤›zl›
form verecek parçalarla karfl›lafl›lm›flt›r. Süslemelerinde ise basit cam ipi veya kaz›ma
usulü ile yap›lm›fl basit geometrik bezemeler, su yolu bordürleri, özellikle kulplar  üze-

234

12 Shulamit Hadad, Oil Lamps the Third to the Eight Century C.E, at Scythopolis-Bet Shean, Dumbarton Oaks Papers,
N.51 1997, p.152,156,159,f.4,14,19/ Gürol Bar›, Ayd›m ve Milet Müzelerinde Bulunan Red-on-White grubu Kandller,
Arkeoloji ve Sanat, S.97, s.2-21/Nezahat Baydur, Tarsus Donuktafl kaz›s› 1989, XII.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, Ankara
1990, resim.18/19.

13 Benzer mezar hediyesi figürinler için bkn. A.Erzen-S.Baflaran, 1991 Y›l› Enez(Ainos) Kaz›lar› XIV.Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s›, C.II, Ankara 1992, s.205-221,/Fahri Ifl›k, Patara 93, XVI.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, C.II, Ankara 1994,
s.280, res.15 /Manfred Korfmann, Troia 1994 Kaz› Sonuçlar›, XVIII.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 1995, s.291,
res.17.

14 Strabon, Geographika, ‹stanbul 200, s.135.
15 G.R.Davidson, a.g.m., p.263-264, f.2143,2144,2147,2148/Gülgün Köro¤lu, Yumuktepe in the Middle Ages, Mersin-

Yumuktepe a Reappraisal (Congedo Editore 2004), p.130, plate VIII.



rine cam ipi aplike edilerek oluflturulan k›vr›mlar izlenmektedir. Özellikleri göz önünde
bulundurularak benzer örneklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda yo¤unluk 10-12. yüzy›llara ait ol-
mak üzere 1.yüzy›ldan itibaren cam örneklerinin mevcut oldu¤u anlafl›lmaktad›r16. 

3. Pencere Camlar›
Özellikle kilisenin içinde ve d›fl›nda duvar yak›nlar›nda ele geçirilen pencere ca-

m› parçalar›, yap›n›n pencere aç›kl›klar›n›n durumuna da dikkat çekebilir. Saydam,
aç›k yeflil, aç›k mavi, kahverengi parçalar ile karfl›lafl›lm›flt›r. Parçalar üzerindeki daire-
sel izler bunlar›n büyük parçalar halinde üfleme usulü ile fliflirilip düz bir zeminde pres-
lenerek flekillendirildiklerini göstermektedir. Et kal›nl›klar› her bölgede ayn› olmamakla
birlikte ortalama 0,3-0,4 cm. civar›ndad›r.

KEM‹K BULUNTULAR
1. ‹¤neler: 2003 döneminde bütün olarak bulunan kemik i¤nelere benzer k›r›k ke-

mik i¤ne parçalar› kilise içinde ele geçirilmifltir. Boylar› 3,6-4,7 cm. aras›nda olan i¤ne
parçalar›n›n kesitleri yuvarlak ve yass› yuvarlakt›r. Bir fleyleri tutturmak veya iplik geçi-
rilmek üzere kullan›ld›¤› düflünülen bu i¤nelerin geç Bizans Dönemine ait oldu¤u düflü-
nülmektedir17.  

2. Taraklar: iki adet kemik saç tara¤› parças›, 2004 sezonunun  buluntular› ara-
s›da yer almaktad›r.

3. Di¤erleri: Kemik buluntular aras›nda fonksiyonlar› tam tespit edilememifl bafl-
ka ifllenmifl kemik parçalar› da bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda domuz diflleri de bulun-
maktad›r. 

METAL BULUNTULAR
1 Sikkeler: Ören 2004 sikkeleri kuflkusuz tarihlendirme aç›s›ndan önemli bulun-

tu grubunu oluflturmaktad›r. Üzerlerindeki çal›flmalar› henüz sonuçlanmam›fl olan sik-
kelerin Klasik, Helenistik, Roma, Erken Hristiyanl›k, Geç Bizans Dönemine ait sikkeler
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Tamam› bronz ve bak›r olan sikkeler aras›nda 1 adet Klasik
Dönem Atina , 1 adet Adramytteion (M.Ö.6.yüzy›l), 1 adet Roma (M.S.125-128) darb›
Hadrianus , 1 adet Herakleion (313-314) darb› Licinius I,  1 adet Nikomedya (330-335)
darb› Constantinus (324-337), 1 adet Antakya(333)  darb› Constantinus I (324-337),1
adet ‹skenderiye darb› Konstans (333), 1 adet Antakya (347) darb› ve bir adet Niko-
medya (347-48) darb› Constantius (337-361) , 1 adet darb yeri tespit edlmemifl Jovian
(363-364), 1 adet ‹stanbul darb› (364-367) Valens (364-378), 1 adet ‹stanbul (379-395)
darb› Theodosius, 1 adet Kzykos darb› (605-606) Phocas (602-610) ve çukur formlu
bak›r levha hâlinde Geç Bizans Dönemi sikkeleri tespit edilmifltir18. Bunlar genel an-
lamda alan›n elek topra¤›nda, özelde ise gömü topraklar› aras›nda bulunmufltur.

2 Yüzük ve halkalar: Geç Bizans Dönemine ait oldu¤u düflünülen  2,2 cm. ça-
p›nda, D kesitli ve demir üzerine alt›n kaplanm›fl bir evlilik yüzü¤ü elekte ele geçirilmifl-
tir. Ayr›ca Roma Dönemine tarihlenen bronz bir makara (EI açmas›)19 ile çeflitli boylar-
da dört adet küçük demir halkalarla da karfl›lafl›lm›flt›r.

3  Haç parçalar›: Metal buluntular aras›nda ikisi demir biri bronz haç kolu olabi-

16 G.R.Davidson, a.g.m., p.98,107,111-112,114, f.633,684,720,727-728,746,811. 
17 Gülgün Köro¤lu, Yumuktepe in the Middle Ages, Mersin-Yumuktepe a Reappraisal (Congedo Editore 2004), p.119,

plate X:3,4,6.
18 bknz. Sebahat Atlan,Grek Sikkeleri, ‹stanbul 1993, O¤uz Tekin, Antik Nümizmatik ve Anadolu, ‹stanbul 1997, Stefan

Karwiese, Antik Nümizmati¤e Girifl, ‹stanbul 1995, Cecile Morrisson, Nümizmatik, ‹stanbul 2002, Melih Arslan, Roman
Coins, Ankara 1992/Nezahat Baydur, Roma Sikkeleri, ‹stanbul 1998, Kenneth W.Harl, Kaz›larda Bulunan Sikkelerin
Tan›mlanmas› ‹çin Rehber Bizans, ‹stanbul 2002.

19 G.R.Davidson, a.g.m., p.178,f.1275.
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lece¤ini düflündü¤ümüz parçalar da bulunmaktad›r. 11. yüzy›l ve sonras›na ait olabile-
cek olan parçalar20, keramikler üzerindeki haçlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda  Ortodoks haç›
parças› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

4. Çiviler ve kancalar: Kilisenin mütemadî temelindeki kirifl yuvalar› içinde ve ka-
z› topra¤›na kar›fl›k olarak gelen demir çivilerin boylar› 18 ile 6 cm. aras›nda  de¤iflmek-
tedir. Kare kesitli ve dövme tekni¤i ile yap›lm›fl çivilerin bafllar› küre fleklinde olup ça-
k›l›rken yass›laflm›flt›r. Çivilerin uçlar› gövdeden afla¤›ya do¤ru incelerek sivri bir flekil-
de sonuçlanmaktad›r. Benzer örneklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda  çivilerin 10-11. yüzy›llara
ait oldu¤u düflünülmektedir21.  Duvar çivilerden baflka daha küçük boyutlu bronz çivi-
ler, ok ucu olabilecek flekilde ve bir sopan›n ucuna geçirildi¤i anlafl›lan22 sivri uçlu ve
yass› gövdeli bronz parçalar, ayn› flekilde bir sapa geçirilerek kullan›lan ve 12. yüzy›la
tarihlenen a¤ ya da ip örmek için kullan›lan bronz t›¤ (BI açmas›)23 ile kancal› demir çi-
viler bu gruba dahil edilmifltir.

5. Di¤er metal parçalar: Fonksiyonu tespit edilemeyen çeflitli demir ve bronz lev-
ha ve disk fleklinde parçalar ile, küçük bir sand›k kilidi gibi görünen bronz bir çivi ile de
karfl›lafl›lm›flt›r.

TAfi BULUNTULAR
1. Haç : Eflit kollu ve kollar› 1,8 cm. uzunlu¤unda beyaz tafl bir haç ile de karfl›-

lafl›lm›flt›r. Haç›n  üst k›sm›nda asmak için kullan›lan  ip yolu yuvas›n›n bir k›sm› k›r›l-
m›flt›r. DI açmas›nda bulunmufltur. 

2. Mozaik tafllar›: 2001 y›l›nda âdeta inflaat hafriyat› gibi levhalar hâlinde ve top-
ra¤a kar›fl›k olarak açma içinden bulunan mozaik levhalar›nda kullan›lan tafllar›n boyu-
tunda ve renginde, kilise bölgesi topra¤›na kar›flm›fl tafl taneleri ile de karfl›lafl›lm›flt›r.
Ayr›ca kasalarda kaz› deposunda saklanan, yukar›da sözü edilen mozaik levhalar, ge-
ri dönüflümlü olarak alç› kal›plar içine yerlefltirilerek korumaya al›nm›flt›r. Detayl› olarak
incelemeye tabi tutulan 2001 buluntusu mozaik parçalar›ndan yer ve duvar mozaik par-
çalar› oldu¤u tespit edilip her iki kompozisyonun da rekonstrüksiyonu yap›lm›flt›r. Mo-
zaiklerin bir dinî yap›ya ait oldu¤u ve 5.yüzy›la tarihlendirilmesi gerekti¤i kanaatine va-
r›lm›flt›r24. 

3. Di¤er mimarî fragmanlar: Kar›flt›r›lm›fl alan topra¤›nda, profil veren ve çeflitli
ifllenmifl tafl parçalar› da bulunmufltur. Bunlar aras›nda Kozak tafl›ndan yap›lm›fl bir sü-
tuna ait küçük bir parça, lâhit köfle parçalar› ve ne oldu¤u tespit edilemeyen mermer
parçalar ile porfir bir tafl a¤›rflak ile Roma Dönemine ait baflka a¤›rflaklar ile karfl›lafl›l-
m›flt›r (AI,CI,EI açmalar›).

FRESKOLAR
Kilise içindeki açmalarda zaman zaman çok küçük parçalar hâlinde s›va üzerine

fresko art›klar› ile karfl›lafl›lm›flt›r. Ancak SI açmas›nda –70 cm. derinlikten itibaren bafl-
layan, ve topra¤a kar›flm›fl olarak ele geçirilen freskolu levhalar›n harç kal›nl›klar› göz
önünde bulundurularak duvar ve tavan freskolar›na ait parçalar olduklar›na karar veril-
mifltir. Beyaz, krem, sar›, kahve, pembe, k›rm›z›, mor ve siyah renklerin uyguland›¤›
freskolar geometrik panolardan oluflan kompozisyonlar ile serpme dekorlu süslemeler-
den olufltu¤u düflünülmektedir. 2004 sezonunda söz konusu açmadan ç›kar›lan fresko
parçalar› izole edilmifl kasalara doldurularak, kaz› deposuna kald›r›lm›flt›r.  SI açmas›n-
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20 Bkn.G.R.Davidson, a.g.m., p.257,f.2065/ G.Köro¤lu, a.g.e., p.123, plate I/4-4.
21 G.R.Davidson, a.g.m., f.1038’de demir ve dörtgen kesitli, yuvarlak bafll›  ve16 cm.  yüksekli¤indeki çiviler 11-12.

yüzy›llara tarihlenmifltir. 
22 ‹çlerinde ahflap art›klar› tespit edilmifltir.
23 Davidson, a.g.e., f.1225-1226.
24 Mozaik uzman› Dr.Füsun Tülek de bizimle ayn› görüflü paylaflmaktad›r.



da 2005 sezonunda devam eden çal›flmalar sonucunda freskolar›n de¤erlendirilmesi
ile ilgili daha sa¤l›kl› bilgi edinilecektir.

Karfl›laflt›rma ve De¤erlendirme
Ören kaz›s›n›n buluntular›, genel bir gruplama yap›ld›¤›nda özellikle sikkeler ve

kandillerin önemli k›sm›n›n 4-6.yüzy›llara tarihlendi¤i gözlemlenmektedir. Bunlar ise
mezar hediyesi olabilecek nitelikte malzemelerdir. Ayr›ca bunlardan daha erken döne-
me tarihlenen tanr›ça figürinleri de ayn› durumdad›r. Çal›flma alan›m›z zaten bir nekro-
pol alan›d›r ve kilise duvarlar› do¤rudan gömülerin üstüne oturmaktad›r. Di¤er küçük
buluntular aras›nda Orta Bizans Dönemine tarihlenen az say›da örnek olmakla birlikte,
genel anlamda buluntular 10.yüzy›l ve sonras›nda yo¤unlaflmaktad›r. Kaz›  alan›nda
14. yüzy›ldan sonras›na ait bir iz yok gibidir. Yap›n›n kullan›m döneminin 10. yüzy›l ve
sonras› oldu¤u düflünülmektedir. 

Bölgenin Geç Bizans Dönemi ve sonras› tarihçesine bakacak olursak;  antik kay-
naklar›n bir liman› ve tersanesi oldu¤unu bildirdi¤i Adramytteion25 Latinler ile  Laska-
risler aras›ndaki bir savafl sonucunda yap›lan s›n›r anlaflmas›nda 1214’te Latinler’in eli-
ne geçer26. Bu istilâ kentte büyük tahribatlara neden olur. Patrikhane kay›tlar›nda Ed-
remit Körfezi ile Meandre aras›nda Adramyttium’un da aralar›nda bulundu¤u 45 kilise
merkezinden söz edilmektedir27.  Bizans ‹mparatorlu¤u Latin istilâs›n›n sona ermesiy-
le 1261 y›l›ndan itibaren bir çeflit yeniden do¤ufl çabas›na girer. Ancak imparatorlu¤un
Anadolu’daki gücü zay›flam›fl ve VIII.Michail (1259-82) Döneminden itibaren, Bizans
Anadolu’dan kopmaya ve bat›da küçülmeye bafllam›flt›r. II. Andronikos Palaoilogos
(1282-1228) saltanat›n›n ilk y›llar›nda artan Türk yay›l›m›n› art›k engelleyebilecek gücü
kendinde bulam›yordu. Di¤er taraftan Mo¤ollar da Selçuklular› tehdit etmektedir.
Bizans ve Selçuklunun yaflad›¤› s›k›nt›lar› f›rsat bilen çeflitli Türkmen boylar› bat›ya
yöneliyor ve Bizans s›n›rlar›n› zorlayarak uç beylikleri kuruyorlard›28. 

Böyle bir ortamda II. Andronikos  1283 y›l›nda Adramytteion/Edremit’te bir kilise
toplant›s› yapar ve  bu toplant›dan bir süre sonra 1304 y›l›nda sahil kesimi hariç bölge
Türklerin eline geçer29. 1334 Eylül’ünde Karasi Yahfli Bey Edremit Körfezi’nde  Haç-
l›lar’la yapt›¤› deniz savafl›nda büyük kay›plar verir. Ancak Birgi’den gelen Umur Bey’in
yard›m› ile Haçl›lar’›n karaya ç›kmadan geri çekilmesini sa¤larlar30. Böylece Adramyt-
tium Bizans’›n elinden ç›kar ve Türkler, liman›n› kullanmakla birlikte deniz sald›r›lar›na
aç›k olan Adramytteion’un yerine yeni Edremit’i kuzeydo¤uya do¤ru  yaklafl›k 8 km.
içeride olufltururlar. Osmanl› Döneminde ise Roma Dönemi su kemerlerinden dolay›
bölge (Burhaniye ve Ören), 19. yüzy›l ortalar›na kadar  ‘Kemer Edremiti’ ad› ile  an›l›r.

Ören(Adramytteion) Kilisesi’nin  plan ve malzeme aç›s›ndan benzer örneklerle
karfl›laflt›r›lmas›: 884-885 y›llar›nda infla edilmifl olan Trabzon St. Anna Kilisesi apsis
teflkilât› aç›s›ndan Ören Kilisesi ile do¤rudan iliflki kurabilece¤imiz bir örnektir. St.An-
na’n›n naosunda Ören Kilisesi’nde oldu¤u gibi dört tafl›y›c› ayak vard›r. Ören
Kilisesi’nden farkl› olarak bat›daki tafl›y›c›lar daha do¤uya kaym›fl durumundad›r. Örtü
sistemi tonoz olarak görülmektedir.  Ören Kilisesi’nin ise örtü sistemi bilinmemektedir.
Giriflin do¤udan olmas› bir baflka ortak özelliktir. Ayr›ca yap›n›n Ören’den farkl› olarak
narteksi yoktur31. Narteksin önem kazan›p ana bina bünyesine kat›lmas›
Palaiologos’lar Devrinde geliflmifl bir hususiyet olmas›32 Ören Kilisesi’nin daha geç bir
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25 Strabon, a.g.e., s.283.
26 Ostrogorsky, a.g.e., s.397.
27 Teksier, Küçük Asya, C.II,s.137.
28 Zerrin Günal Öden, Karasi Beyli¤i, Ankara 1999,s.19. 
29 Öden, a.g.e., s.23.
30 Öden, a.g.e., s.40-47.
31 L.Rodley, Byzantine, Cambridge 1994, p.142, f.111.
32 Semavi Eyice, Son Devir Bizans Devri Mimarisi, ‹stanbul 1980, s.117.



örnek olabilece¤i düflüncesini do¤urmaktad›r. Öte yandan 10-11. yüzy›llara tarihlenen
orta Anadolu’da Çanl› Kilise,  daha küçük boyutlu olmas›na ra¤men,  dört destekli ve
içten yuvarlak üç apsisli yap›s› ile Ören Kilisesi’ni plan olarak hat›rlat›r. Ancak apsisler
d›fltan çok kenarl›d›r ve narteks–ana bina iliflkisi, Ören Kilisesi’ndeki kadar uyumlu
de¤ildir33. ‹lk hâli 10. yüzy›l bafl›na tarihli Fenari ‹sa Camisi kuzey yap›s›ndaki dört des-
tekli orta mekân  ve köflelerde oluflan küçük birimler, ortada kubbe ve dört yönde haç
kollar›34 yine plan aç›s›nda Ören örne¤ini ça¤r›flt›r›r.  ‹stanbul’da 11-12. yüzy›llara
tarihlenen Kilise Camii de yine dört destekli bir yap›d›r35. Gül Camii de yine dört des-
tekli yap›lar aras›nda yer al›r ve dört yöne geniflleyen orta mekân ve köfle birimlerin-
den oluflmaktad›r36. Duvar örgü malzemesi üçlü apsis düzenlemesi, Makedonya Ohrid
Aya Sofyas› da bu gruba dahil edilebilir37. ‹çte ve d›flta yar›m daire formlu, yuvarlak ap-
sis gelene¤i Bal›kesir yöresi Ortaça¤ yap›lar›nda yayg›nd›r. Ayn› özellikte ana apsisin
yar› çap› geniflli¤inde  yan apsis düzenlemesi ve temel pabucu ve duvar genifllikleri de
bölgesel bir özellik olabilir38. 

Ören Kilisesi’nin Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi mezarlar›n›n üzerine nek-
ropol alan›n› tahrip edercesine, âdeta kas›tl› olarak dikildi¤i anlafl›lmaktad›r. Yap›n›n
beden duvarlar› ve temel üstü infla tekniklerini bilmememize ra¤men, mevcut temel
seviyesi plan›, basit kapal› Yunan hac› plan›n› hat›rlatmaktad›r. Bu plan›n ortaya ç›k›fl›
da  iconoclasm sonras›na rastlamaktad›r39. Yap›n›n infla malzemesi ve tekni¤i de
eserin 10. yüzy›ldan sonraya ait oldu¤una iflaret etmektedir.  Kilisenin temel çivileri de
10.-11. yüzy›llara tarihlenmektedir40. Tespit edilen veriler ›fl›¤›nda flimdilik, Ören
Kilisesi’nin,  10. yüzy›l sonu 11. yüzy›l bafllar›nda yap›ld›¤›, ancak Latin istilâlar›
döneminde tahribat gördü¤ü için yeniden tamir görüp k›sa bir süre daha kullan›lm›fl ol-
du¤u, 14. yüzy›ldan sonra terk edilmifl oldu¤u ve yap›n›n bir daha kullan›lmad›¤›
düflünülmektedir.
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33 L.Rodley, a.g.e., s.140, f.109.  
34 S.Eyice, a.g.e., s.15, r.20.
35 S.Eyice, a.g.e., s.62, r.117.
36 S.Eyice, a.g.e., r.213.
37 Ohrid Aya Sofya’s›nda yan apsisler d›fltan yar›m dair, ana apsis ise befl kenarl›d›r. Bu yap› boyut itibar› ile de Ören

kilisesine yak›nd›r (2001).
38 2004 y›l›nda Bal›kesir Müzesi’nin kurtarma kaz›lar› ile ortaya ç›kard›¤› Balya/Il›ca flapeli ve Band›rma Karfl›yaka 

Kilisesi her iki durum içinde karfl›laflt›rma örne¤i gösterilebilir.
39 S.Eyice, a.g.e., s.115.
40 A.Ersen, Orta ve Geç Bizans Bizans Mimarisinin Merkez ve Yunanistan Örneklerindeki Uslup Farklar›, Sanat Tarihi

Araflt›rmalar› Dergisi, C.3/S.7, Nisan 1990, s.2.
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MUSULAR KAZI VE ARAfiTIRMA PROJES‹, 
2003-2004

M. ÖZBAfiARAN*
G. DURU  

B. ERDO⁄U
N. KAYACAN

Y. K‹PER 

G‹R‹fi
Kültür ve Turuizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün

izni ile, Aksaray Müzesi Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Da-
l›’n›n ortak çal›flmas› olarak yürütülen Aksaray ‹li, Güla¤aç ‹lçesi, K›z›lkaya Köyü Mu-
sular Mevkii’ndeki arkeolojik kaz› çal›flmas›, 2003 ve 2004 y›llar›n›n Temmuz ve A¤us-
tos aylar›nda gerçeklefltirilmifltir. 

Musular kaz›s›, Aksaray Müzesi Müdürü Say›n Yücel Kiper’in baflkanl›¤›nda, ‹s-
tanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Mihriban
Özbaflaran, Hollanda Gröningen Üniversitesi’nden Arkeozoolog Dr. Hijlke Buitenhuis,
Durham Üniversitesi’nden Dr. Burçin Erdo¤u, ‹stanbul Teknik Üniversitesi yüksek li-
sans ö¤rencisi Günefl Duru, Arkeolog Nurcan Kayacan (YL.), ‹stanbul Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü ö¤rencilerinden Turhan Ülgür, Deniz Uygun, Bar›fl P›narl›, Arda Sar›o¤-
lu, Duygu Tarkan, Nejla Kurt’tan oluflan ekip taraf›ndan yürütülmüfltür. Van 100. Y›l
Üniversitesi Araflt›rma Görevlisi Adnan Baysal, 2004 y›l› çal›flmalar›na k›sa süreli ola-
rak kat›lm›flt›r.  2003 ve 2004 y›llar› çal›flmalar›m›z her y›l oldu¤u gibi ‹stanbul Üniver-
sitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Sekreterli¤i’nce desteklenmifltir (Proje No.
78/15052003 ve 231/29042004say›l›). Musular Kaz› ekibi, bu çal›flman›n gerçekleflme-
sini sa¤layan Kültür ve Turuizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü-
¤ü ile ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Bilimsel Araflt›rma Yürütücü Sekreterli¤i, Aksa-
ray Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanl›-
¤›’na teflekkürü borç bilir. Aksaray ‹li’ndeki çal›flmam›z s›ras›nda ilgi ve her konudaki
desteklerinden dolay› Aksaray Valisi Say›n Hüseyin Avni Cofl ve efli Zeynep Cofl, Gü-
la¤aç Kaymakam› Say›n Erdinç Y›lmaz, Aksaray Vali Yard›mc›s› ve Güla¤aç Kayma-
kam Vekili Say›n Mehmet Y›ld›r›m’a özellikle teflekkürlerimizi sunar›z. Ayr›ca her iki y›l-
ki çal›flmalar›m›z süresince kaz› evlerini ve imkânlar›n› Musular ekibiyle paylaflan Afl›k-
l› Höyük kaz›s› baflkan› Prof. Dr. Nur Balkan-Atl›, Prof. Dr. Ufuk Esin ve Afl›kl› Höyük
ekibi, ayn› bölgede y›llard›r birlikte yard›mlaflma içerisinde çal›flmakta oldu¤umuz Gü-
vercinkayas› kaz›s› bilimsel baflkan› Doç. Dr. Sevil Gülçur ile kaz› ekibi, her konuda il-

* Doç. Dr. Mihriban ÖZBAfiARAN, Prehistorya Anabilim Dal›, Edebiyat Fakültesi, ‹stanbul Üniversitesi 34459 
‹stanbul/TÜRK‹YE.
G.DURU, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Ö¤rencisi, ‹stanbul /TÜRK‹YE. 
Yrd. Doç. Dr.B.ERDO⁄U, Trakya Üniversitesi, Edirne/TÜRK‹YE.
N.KAYACAN, ‹stanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Ö¤rencisi,   ‹stanbul /TÜRK‹YE.
Y.K‹PER, Aksaray Müzesi Müdürü, 68100 Aksaray/TÜRK‹YE. 
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gi ve yard›m›n› gördü¤ümüz Afl›kl› Höyük bekçisi Naci Kayan teflekkür borçlu oldu¤u-
muz kifli ve ekiplerdir1. 

2003-2004 KAZI ÇALIfiMALARI
1996 y›l›nda bafllayan Musular kaz› ve araflt›rma projesi, 2002 sezonu d›fl›nda,

sekiz mevsimlik arazi çal›flmalar›n› 2004 y›l› sonunda  tamamlam›flt›r. 2003-2004 y›l›
çal›flmalar›, M.Ö. 8. biny›l›n ikinci yar›s›na tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem
yerleflmesinin2 kendi içindeki stratigrafi sorunlar›, özellikle bu dönem yerleflmesinin en
geç tabakas›n› oluflturan ve plan ve ifllev aç›s›ndan Afl›kl› Höyük örnekleriyle karfl›lafl-
t›r›labilen k›rm›z› boyal› kireç tabanl› yap›n›n eski evrelerinin olup olmad›¤› gibi sorun-
lar üzerine odaklanm›flt›r. Arazi çal›flmalar›n›n yan› s›ra, ortaya ç›kar›lan yap›sal kal›n-
t›lar›n kendi dolgular› ve buluntular›yla bütünsel olarak incelenmesi amac›yla malzeme
çal›flmalar›na yap›sal kal›nt›larla iliflkileri ba¤lam›nda devam edilmifltir. 

ARAZ‹ ÇALIfiMALARI 
Arazi çal›flmalar› özellikle N 12 ve N 13-14 plankarelerini kapsayan alanlarda yo-

¤unlaflm›flt›r. Önceki y›llarda kaz›s› bitirilememifl kimi alanlarda ise (P 11 ve M 14 plan-
karelerinde, bkz. Özbaflaran et al. 2003: 266, Çizim : 1 ve 2) küçük çapl›, temizli¤e yö-
nelik kaz› çal›flmalar› sürdürülmüfltür. Ayr›ca, Musular yerleflmesinin 1996 y›l›ndaki yü-
zey toplamas› sonucu belirlenen kuzey s›n›r›ndan 50 m. kadar daha kuzeyde yer alan
kesimde, köylülerin tarla açmak amac›yla oluflturduklar› bir kesitte gözlemlenen arke-
olojik dolguyu anlamak ve sistemli flekilde malzeme toplamak amac›yla yeni, küçük bir
açma aç›lm›flt›r. 

Musular’da önceki y›llarda sürdürülen kaz› çal›flmalar› sonucu, yap›sal faaliyet-
ler için yerleflmenin zeminini oluflturan tüf oluflumlu ana kayan›n çukurluk bölgesinin
özellikle tercih edilmifl oldu¤u anlafl›lm›flt›. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem faaliyet-
leri için özellikle seçilmifl bu alan›n k›smen toprakla doldurularak elde edilen bir göre-
ce düz zemin üzerine yap›lar›n oturtuldu¤u bilinmekteydi. Bunlardan k›rm›z› boyal›, ki-
reç tabanl› A yap›s›, üst evre yap›laflma faaliyetleri s›ras›nda oldukça tahribata u¤ram›fl
biçimde bulunmufl, bat› ve güney duvarlar›na ait yaln›zca iki yerde kerpiç izleri sapta-
nabilmiflti (Özbaflaran - Endo¤ru 2000: 82). Yap›n›n plan› Musular’›n 400 m. kadar do-
¤usunda yer alan Afl›kl› Höyük’te bulunan ve yine k›rm›z› boyal› kireç tabanl›, özel ifl-
levli T yap›s›yla karfl›laflt›rma sonucu anlafl›labilmiflti (Özbaflaran 2003). 2003 y›l›nda,
söz konusu yap›n›n alt›nda eski tabakalar›n olup olmad›¤›n› anlamak için yap›n›n do-
¤usunda yap›lan kesit çal›flmas›nda, alt dolgunun yan› s›ra yap›n›n plan› ile de ilgili ba-
z› yeni verilere ulafl›lm›flt›r. Bunlardan biri, taban›n kuzeydo¤usunda yer alan bir ocak
yap›s›d›r (Resim: 1). Yap›n›n ilk kez ortaya ç›kar›ld›¤› 1997 y›l›nda taban üstünde tah-
ribata u¤ram›fl yan›kl› bir alan olarak belirlenen kesimde, dörtgen planl›, kerpiç duvar-
l›, orta boy çaytafllar›yla döfleli bir oca¤›n yer ald›¤› görülmektedir. Ocak, plan ve ya-
p›m aç›s›ndan Afl›kl› Höyük T yap›s› oca¤›yla (Esin -Harmankaya 1999: 96, Fig. 13)
benzeflmektedir.

Yap›n›n, ana kaya e¤imine göre tasarlanm›fl oldu¤u, bat›s› ve güneyinin do¤ru-
dan ana kaya üzerine oturtuldu¤u, kuzey ve kuzeydo¤usundaki derin k›s›mlar›n ise
toprakla doldurularak düz bir seviye elde edildikten sonra yap›ld›¤› gözlemlenmifltir.
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1 Musular, 2003 y›l›nda Dr. S. Kuhn, Prof. I. Hodder, Dr. A. Bartu, C. Candan, B. Arbuckle, A. Türkcan, B. Düring ve
Güvercinkayas› kaz› ekibi, 2004 y›l›nda ise, Tar›k Güçlütürk; Dr. Mary Stiner, Dr. Steve Kuhn; Dr. Alice Choyke;
Çatalhöyük kaz›s› ndan Polonya ekibi ve David C. Meiggs; Pennsylvania Üniversitesi doktora ö¤rencisi Ömer
Gökçümen, ‹ngiltere Durham Üniversitesi’nden Dr. John Chapman, Prof. Dr. Anthony Harding, Dr. Bisserka
Gaydarska; Romanya Iasi Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Dan Monah, CNRS Fransa’dan Dr. Catherine Kuzucuo¤lu;
TEMPER Projesi’nden Gülay Sert taraf›ndan ziyaret edilmifltir.  Ad› geçen tüm ekiplere, bilim insanlar›na ve ilgililere
gösterdikleri ilgi ve fikirsel al›flverifl nedeniyle en içten teflekkürlerimizi sunar›z.

2 Musular Çanak Çömleksiz Neolitik tabakalar›na ait befl yeni C-14 örne¤inin daha sonucu al›nm›flt›r: GrN-25900 GÖ
8280± 50; GrN-25901 GÖ 8540± 50; GrN-27155 GÖ 8200±50; GrN-27156 GÖ 8150±45; GrN-27157 GÖ 8310±45. 



Ana kayan›n takibiyle, yap›n›n ortaya ç›kar›landan daha eski bir evreye ait taban› ol-
mad›¤› anlafl›lm›flt›r. Ayn› e¤im nedeniyle, yap›n›n do¤usundaki sekinin, taban alt›nda
tafl bir döfleme ile desteklendi¤i, buna karfl›l›k bat› sekinin ise ana kaya üzerindeki in-
ce bir toprak dolgu üzerine yap›ld›¤› saptanm›flt›r. 

Yap›n›n güneydo¤u, güneybat› ve kuzeybat›s›na rastlayan kesimlerde ana kaya-
ya oyulmufl irili ufakl› kanallar›n varl›¤› önceki y›llarda saptanm›fl ve belgelenmiflti (Öz-
baflaran et al. 2002: 117). Kanallar ile yap› aras›ndaki iliflki, ana kaya e¤imi göz önüne
al›nd›¤›nda, söz konusu kanallar›n, çukurluk bölgeye toprak doldurularak elde edilen
düz zemine yap›lm›fl olan A yap›s›n› çevrelemekte oldu¤u, olas› bir su ak›nt›s›n› yön-
lendirerek, yap›y› korumakta oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Nitekim, do¤u-kuzeydo¤u yönünde-
ki ana kaya e¤imi ile çukurluk bölgenin en derin yerinin A taban›n›n do¤usuna, N 13 ile
O 13 plan karelerinin bat›da birleflti¤i noktaya rastlamas›, ana kaya oyulmufl kanallar
konusundaki varsay›m›m›z› destekleyici niteliktedir. 

Çal›fl›lan bir di¤er alan, P 11 plan karesinde ortaya ç›kar›lan ve ana kayan›n ke-
silmesiyle oluflturulmufl ayn› aksta yer alan iki duvar ve bunun aras›na döfleli iri yass›
tafllardan oluflan Z yap›s›d›r (Özbaflaran et al. 2003: 260, 268: Resim: 3, 4). Döfleme-
nin do¤usunda, Musular’daki üst evre yerleflmesi olan Çanak Çömlekli Evre insanlar›-
n›n döküntü alan› olarak kulland›klar› bir alan saptanm›fl, buradaki hayvan kemikleri,
do¤al tafl ve çok az say›da çanak çömlek parças›ndan oluflan buluntular, belgelenerek
kald›r›lm›flt›r. 

Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait ana kayan›n kesilmesiyle oluflturulmufl
duvarlar ve ortas›ndaki tafl döfleme üzerindeki sert, beyaz›ms› renkte homojen dolgu-
nun mikromorfolojik analiz sonuçlar› da 2003 y›l›nda al›nm›flt›r. Çukurova Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Selim Kapur ile Doç. Dr. Erhan Akça taraf›ndan gerçeklefltirilen ana-
lizler sonucu (Kapur-Akça 2003) söz konusu toprak dolgusunun do¤al bir birikim olma-
y›p insanlar taraf›ndan bilinçli olarak serilen bir dolgu oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

M 14 açmas›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar ise, ana kayan›n en derin kesimini
oluflturan k›s›mdaki hayvan kemi¤i yo¤unluklu aç›k alan›n, N 13 -14 açmalar›nda da
devam etti¤ini göstermifltir (Resim: 2). Hayvan kemiklerinde say›sal üstünlük iri yaba-
nî s›¤›rlardad›r (Bos primigenius). Koyun/keçi, yüzde olarak ikinci s›radad›r. ‹lginç bir
buluntu toplulu¤u ise koyun/keçiye ait ön ve arka ayak parmak kemiklerinin (phalanx)
eklemli biçimde bulunmas›d›r. Daha önceki y›llarda Musular yerleflmesinde rastlanma-
yan bu yeni veri, hayvanlar›n kullan›lmayan k›s›mlar›n›n kesilerek söz konusu alana ol-
du¤u gibi at›ld›¤›n› göstermektedir. El ve ayak kemiklerinin parmak k›s›mlar›n›n d›fl›n-
daki kemiklerden metapodiallar›n ayn› alanda bulunmamas›, olas›l›kla bu kemiklerin
b›z yap›m› için ayr›ld›¤›n›, kullan›lmayan parmak kemiklerinin ise burada b›rak›ld›¤›na
iflaret etmektedir. Genellikle hayvanlar›n kullan›lmayacak k›s›mlar›n›n, av  alan›nda ke-
silerek b›rak›lmas›, yerleflmeye kadar tafl›nmamas› uygulamas›na karfl›l›k, Musular’da
farkl› bir uygulama izlenmektedir, ne var ki bu örneklerin bir avlanma biçimi olarak ge-
nellefltirilemeyece¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Ayn› alanda önceki y›llarda ortaya ç›kar›lm›fl tafltan örülmüfl kanal ve kanala ba¤-
l› tafl temelli, kerpiç duvarl› yap›n›n çevresi bir di¤er çal›flma alan›n› oluflturmufltur. Ka-
nal›n a¤z›nda kanal kullan›m düzlemi tespit edilmifl, bu seviyenin, ufalanm›fl çok küçük
pembemsi renkli kireç tafllar›n›n toprakla kar›flt›r›lmas›yla oluflturulmufl bir düzlemden
meydana geldi¤i anlafl›lm›flt›r. Genifl bir düzlem oluflturan bu kullan›m taban›, ana kaya
e¤imi tesviye edildikten sonra yap›lm›flt›r. N 13-14 açmalar›nda kuzeydo¤u-güneybat›
yönünde, kanala paralel yap›lan bir kesitte bu kullan›m taban› ve düzleme faaliyetleriy-
le ilgili dolgu topra¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kanal›n ifllevini belirlemek amac›yla kanal a¤-
z›ndan ve kullan›m taban›ndan mikromorfoloji örnekleri al›nm›flt›r. 

2003 y›l›n›n arazideki bir baflka çal›flma alan›, Ven 7 ad›yla tan›mlanan aland›r.
Musular’daki malzeme da¤›l›m›na göre yerleflmenin kuzey s›n›r›ndan 50 m. kadar da-
ha kuzeyde bulunan tarla, K›z›lkaya köylülerine aittir. Tarlan›n sulanabilmesi Melendiz
Nehri’nden gelen bir ark vas›tas›yla gerçeklefltirilmektedir. Ark›n ve suyun seviyesi söz
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konusu tarlan›n yaklafl›k 2.0 m. afla¤›s›ndad›r. Tarlan›n arktan yönlendirilen borularla
sulanabilmesi nedeniyle tarladan toprak çekilmifl ve bat›da  2.0/2.5 m. yüksekli¤inde bir
kesit oluflturulmufltur (Resim: 3). Kesitte gözlemlenen arkeolojik tabakalar nedeniyle
ekibimiz bu alanda bir çal›flma yap›lmas›na karar vermifl ve kesite 2.0 x 1.0 m. lik küçük
bir deneme açmas› oturtulmufltur. Üstteki 0.30 m lik yüzey topra¤› ile altta Melendiz
Nehri’nin tafl›d›¤› kum ve çok küçük çak›llardan oluflan dolgu aras›nda 0.75 m. lik arke-
olojik dolgu, 10 birimde kaz›larak malzemesi sistematik olarak toplanm›flt›r (Resim: 4).

Toplama birimlerinde hayvan kemi¤i yo¤unluktad›r. Obsidyen âlet ve art›klar ikin-
ci s›ray› al›r; bunlar›n yan› s›ra, üç adet b›z ile üç adet ifllenmifl/kullan›lm›fl kemik bulun-
mufltur. Açmada herhangi yap›sal bir ö¤eye rastlanmam›flt›r. Gerek hayvan kemikleri,
gerek obsidyen, gerekse ifllenmifl/kullan›lm›fl kemik buluntular üzerindeki gözlemler ve
ilk sonuçlar, söz konusu alan›n bir çöplük alan› olabilece¤ine iflaret etmektedir. 

ATÖLYE ÇALIfiMALARI
Musular hayvan kemikleri, Dr. H. Buitenhuis taraf›ndan incelenmektedir. 2003

y›l›nda, Ven 7 alan›nda bulunan hayvan kemiklerinin analizleri ise B. Öksüz taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir. Çal›flmam›z›n bafllang›c›ndan itibaren ilk üç y›l Prof. Dr. N. Bal-
kan Atl›, Dr. M. Cl. Cauvin ve Dr. D. Binder’in yönetiminde bafllayan obsidyen endüst-
risi çal›flmalar› ise gerek kaz› s›ras›nda gerekse k›fl aylar›nda N. Kayacan taraf›ndan
yürütülmektedir. Kemik endüstrisi Kavala Üniversitesi’nden Dr. R. Christidou taraf›ndan
gerçeklefltirilmekte, her üç uzmanl›k alan›ndaki çal›flmalar yay›na yönelik olarak sürdü-
rülmektedir. 2003 y›l›nda, ayr›ca, Çanak Çömleksiz Neolitik tabakalar›n üzerinde, s›n›r-
l› bir alanda ortaya ç›kar›lan Musular Geç Dönem yerleflmesinin çanak çömlekleri Dr.
Burçin Erdo¤u (Trakya Üniversitesi) taraf›ndan incelenmeye bafllam›flt›r. Çal›flmalar,
öncelikle ilk y›llarda yap›lan mal gruplar› ayr›mlamas›n›n s›nanmas›na odaklanm›fl, bu
aflamadan sonra malzemenin bulundu¤u kontekstlere göre da¤›l›mlar› ç›kar›lm›flt›r.
Çanak Çömlekli Evreye ait B-F-H-G mekânlar› ile bilinen yap›n›n (Özbaflaran - Endo¤-
ru 2000: 87, Çizim : 2) ve do¤udan gelerek yap›ya bitiflen, çaytafllar› ve çanak çömlek
k›r›klar› ile oluflturulmufl döflemenin, yüzeye çok yak›n olmalar› nedeniyle, malzemele-
rinin yüzey topra¤› ile kar›fl›k ele geçirildi¤i bilinmektedir. Bu nedenle çanak çömlek ça-
l›flmalar›nda çukur, silo tabanlar› ve ifllik olarak kullan›ld›¤› düflünülen alanlardan gelen
malzemeler analiz için esas al›nm›flt›r. ‹lk gözlemler, çanak çömle¤in iki farkl› döneme
tarihlenebilece¤ini göstermektedir. Ancak, Çanak Çömlekli Evreye ait 14C tarihleri he-
nüz yoktur; belirli kontekslerden ve mal guruplar›ndan seçilen örnekler Tl tarihlemesi
için Durham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. I. Bailiff’e gönderilmifltir. Neolitik
Dönemin Erken Evresine tarihlendirilebilecek ve belirli kontekstlere ba¤l› olarak ele ge-
çirilen çanak çömle¤in benzerlerine ise bölgede henüz rastlanmam›flt›r. El yap›m›, ka-
ba görünümlü ve her zaman organik katk› içeren çanak çömlekler 4 mal grubu içinde
toplanm›flt›r: 1. K›rm›z› astarl›, açk›l›, bej renkli hamurlu mal. 2. K›rm›z› astarl›, parlak
açk›l›, k›rm›z› renkli hamurlu mal. 3. Gri, kahve ve siyah renkli hamurlu mal ve 4. Bej,
pembemsi bej renkli hamurlu mal. Bu mal gruplar› içinden seçilmifl örneklerin ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde ince kesitleri al›nm›fl ve bu ince kesitler Dr. J.
R Senior (North Yorkshire / ‹ngiltere) taraf›ndan incelenmifltir3. Al›nan sonuçlar Musu-
lar çanak çömleklerinin yap›m›nda iki farkl› kilin kullan›ld›¤›n› göstermektedir.  Bunlar-
dan biri mika ve alkali feldspar, di¤eri ise lavlardan gelen materyaller içermektedir (Se-
nior 2004). Her iki kilin de alüvyon oluflumlu batakl›k bir bölgeden al›nd›¤› düflünülmek-
tedir. 
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3 ‹TÜ’de al›nan ince kesitler için Prof. Dr. A. Okay’a, kesitlerin incelenmesi için Dr. J.R. Senior’a teflekkür borçluyuz. 



ÇEVRE ARAfiTIRMALARI 
Çevre araflt›rmalar› iki amaca yönelik gerçeklefltirilmifltir: Musular Çanak Çöm-

leksiz Neolitik Evre faaliyetlerini belirleyen avlanma ve sonras›nda deri ifllemede (bkz.
Sonuç bölümü) kullan›lm›fl oldu¤u varsay›m›yla günümüz tuz üretimi ve kullan›m›  ile
ilgili veri toplamak; Musular'›n Çanak Çömlekli Evresi ile karfl›laflt›rma yap›labilecek ya-
k›n çevre Neolitik Dönem yerleflmelerini ziyaret etmek.  Bu iki amaç do¤rultusunda Ak-
saray ‹li s›n›rlar› içinde, Tuz Gölü’nün güneydo¤u kesimine rastlayan bölgede k›sa sü-
reli bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir.

Gerek insan gerekse hayvanlar›n geliflimini sa¤layan önemli bir mineral olan tu-
zun, tarihöncesi dönemlerden bu yana yiyeceklerin saklanmas›, korunmas›, deri tabak-
lamas› gibi  birçok alanda kullan›ld›¤› bilinmektedir. Özellikle yerleflik düzenin bafllama-
s›yla birlikte yiyeceklerin uzun süre saklanmas›nda kurutman›n yan›s›ra, tuzlayarak
saklama yönteminin önemli bir yeri oldu¤u düflünülebilir. Do¤al olarak tuz kaynaklar›-
na yak›n yerlerde yaflayan topluluklar›n ürettikleri tuzu, tuza ihtiyac› olan ve tuz kay-
naklar›ndan uzak topluluklarla de¤ifl tokufl yoluna gittikleri bilinmektedir. Nitekim, Tuz
Gölü k›y›s›ndaki Il›cap›nar yerleflmesinin tuz üretimi ile iliflkili bir yerleflim oldu¤u, ob-
sidyen ve de¤erli tafllarla tuzun takas edildi¤i fikri daha önceleri öne sürülmüfltür (Mel-
laart 1958, Todd 1980). Di¤er yandan, Afl›kl› Höyük gibi di¤er yerleflmelerin de tarih
öncesinde tuz ihtiyaçlar›n›n bir bölümünü Tuz Gölü’nden karfl›lam›fl olduklar› düflünül-
mektedir (Esin 1998: 94). Afl›kl› Höyük ile do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u anlafl›lan Musu-
lar’da avc›l›¤›n önemi, av hayvanlar›n›n kesimi ve paylafl›m› gibi ifllemler sonras›nda da
tuzun kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. Bölgenin en önemli tuz kayna¤›n› olufl-
turan Tuz Gölü çevresinde üretim merkezlerinin oldu¤u, Musular ve Afl›kl› Höyük gibi
yerleflmelerin de tüketime yönelik yerler oldu¤u varsay›m›yla, Tuz Gölü k›y›s›nda Mu-
sularla ça¤dafl yerleflmelerde yap›lacak araflt›rmalar sonucunda elde edilecek veriler,
Musular hayvan ve insan kemikleri üzerinde yap›lacak analizler ile karfl›laflt›r›larak, tuz
al›fl veriflinin saptanabilece¤i öngörülmektedir. Musular’da hayvan kemikleri üzerinde
halen uygulanmakta olan oksijen isotop analizlerinde tuz saptanabildi¤i takdirde, bu so-
nuçlar›n gerek Tuz Gölü gerekse bölgedeki baflka kaynaklardan gelen örneklerin ana-
liz sonuçlar›yla karfl›laflt›r›lmas› yoluyla, tuz ihtiyaçlar›n›n hangi kaynak/kaynaklardan
karfl›land›¤› ortaya ç›kacakt›r. Bölgedeki çal›flmalar›m›z s›ras›nda günümüz ve gele-
neksel tuz üretimi ile ilgili baz› veriler toplanm›fl ve belgelenmifltir. 

Önceki y›llarda çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan Neolitik Döneme ait buluntular›n
Il›cap›nar, Sapmazköy (Yass›ören) ve Çatal Höyük II gibi yerleflmelerde saptand›¤› bi-
linmekteydi (Harmankaya et al. 1997). Bunlardan Sapmazköy yerleflmesindeki gözlem-
lerimiz, malzemenin a¤›rl›k olarak Tepecik-Çiftlik (B›çakç› 2001: 28) ve Köflk Höyük (‹lk
Kalkolitik) (Öztan 2002:58) ile benzer oldu¤unu ortaya koymufltur. Musular çanak çöm-
leklerine benzer malzemelere rastlanmam›fl olmakla birlikte, karfl›laflt›rmalar sonucu
Musular malzemesinin Sapmazköy malzemesinden daha eski bir döneme tarihlendiri-
lebilece¤i düflünülmektedir. Çanak çömlek d›fl›nda, Sapmazköy’de gözlemlenen 30’a
yak›n bask› düzeltili okucu, Musular’da bulunanlara benzemektedir. Ayr›ca Uluk›flla Kö-
yü çevresinde, köyün do¤usunda, Tuz Gölü’ne yak›n bir konumdaki Yavflanl›k ad›yla
bilinen Çanak Çömlekli Neolitik yerleflim yerinde ise bir adet bask› düzeltili okucu ile de-
vetüyü renkli, saman ve taflç›k katk›l›, kaba görünümlü çanak çömlekler görülmüfl, bun-
lar›n Musular'›n devetüyü renkli mallar› ile benzerlikler gösterdi¤i saptanm›flt›r.

SONUÇ
1996 y›l›ndan bu yana sürdürülen Musular’daki arazi çal›flmalar›, 2004 y›l› kaz›

sezonu ile son bulmufltur. Ortaya ç›kar›lan yap›sal kal›nt›lar›n ve buluntular›n hemen
yak›n›nda yer alan ça¤dafl› yerleflme Afl›kl› Höyük’tekilerle karfl›laflt›r›lmas› sonucun-
da, Musular’›n Afl›kl› halk› taraf›ndan, Afl›kl› yerleflmesinin son evrelerinde (M.Ö. 8. bin-
y›l›n ortalar›) höyük kapsam alan›na dahil edildi¤ini göstermektedir.  Bir baflka deyiflle
Afl›kl›, M.Ö. 7600’lerde Musular’› kapsam alan› içine dahil ederek, bu alan› av faaliyet-
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leri ve av inançlar›yla ilgili törenlerin, kutlamalar›n yap›ld›¤›, av sonras›nda ise hayvan
kemik ve derilerinin ifllendi¤i bir faaliyet alan› olarak kullanm›fl olmal›d›r (Duru-Öz-
baflaran 2005). Musular’da bulunan ve analizlerinin devam etmekte oldu¤u ar-
keozoolojik veriler, avlanan hayvanlar aras›nda yabanî s›¤›r›n ön planda oldu¤u seçici
bir avc›l›¤a iflaret etmektedir. Obsidyen endüstrisi verileri, ön kaz›y›c›lar ve bask› düzel-
tili okuçlar› a¤›rl›kl› tipolojiyle, Musular’daki av ve deri iflçili¤i faaliyetlerinin önemini gös-
termektedir. Halen sürmekte olan malzeme üzerindeki de¤erlendirme çal›flmalar›, ob-
sidyen âletler üzerinde gerçeklefltirilecek iz analizleri, kanal ve çevresinden al›nan mik-
romorfolojik örneklerin sonuçlanmas›yla, Afl›kl› halk› için sembolik ve ifllevsel bir an-
lam› oldu¤u düflünülen Musular, büyük bir yerleflme yak›n›nda yer alan özel faaliyet
alan› olarak, Orta Anadolu’nun Çanak Çömleksiz Neolitik sürecine yeni bir bak›fl aç›s›
sa¤lamaktad›r.  

Musular'daki ikinci yerleflme evresini oluflturan Çanak Çömlekli Evre yerleflmesi
ise, yap›sal kal›nt›lar›, buluntular› ve boyutuyla küçük ve mütevaz› bir yerleflme
görünümündedir. Yerleflmenin niteli¤i, ifllevi ve tarihlendirilmesi ile ilgili çal›flmalar nihaî
yay›na yönelik olarak sürdürülmektedir.
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Resim 1: A yap›s› taban›n›n kuzeydo¤usunda yeni bulunan dörtgen 
planl› ocak 

Resim 2: Yo¤un hayvan kemi¤i içeren yan›kl›
dolgusu ile ifllik alan› 
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Resim 3: Tarla sulamak amac›yla yap›lan bir kesitte gözlemlenen arkeolojik 
dolgu, Ven 7 alan›

Resim 4: Hayvan kemi¤i çöplü¤ü olarak 
kullan›lm›fl Ven 7 alan›



METROPOL‹S 2004 YILI KAZI ÇALIfiMALARI

Recep MER‹Ç* 
Ali Kâz›m ÖZ

Aygün Ekin MER‹Ç
Serdar AYBEK

Metropolis 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, Dedecik, Bademgedi¤i, Akropol ve Han Y›-
k›¤› (Roma Hamam›) sektörlerinde yap›lm›flt›r. Böylece kaz› sezonunda Metropolis
ören yerinde, Neolitik Dönemden Roma Dönemine kadar yerleflim alanlar›n›n ortaya
ç›kar›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.

DEDEC‹K  
Dedecik mevkiinde 2003 y›l›ndan beri, Clemens Lichter1 taraf›ndan sondaj ve

kaz› çal›flmalar› sürdürülmektedir. 2003 y›l›nda aç›lan III numaral› açmaya paralel ola-
rak 2004 y›l›nda IV, V, VI numaral› açmalar kaz›lm›flt›r (Resim: 1). 

IV Numaral› Açma
Üst bölümde Bizans mezar› ve çöp çukuruna rastlanm›flt›r. Bunun alt›nda ise Or-

ta ve Geç Kalkolitik olabilecek seramik parçalar› bulunmufltur. Ayn› alanda 3.60 m.
uzunlu¤unda bir duvar ve ayn› döneme ait hocker tarzda gömüye sahip tafl sanduka
mezar bulunmufltur (Resim: 2). Ayr›ca henüz restorasyon ifllemi yap›lmam›fl bir kap
içinde olas›l›kla çocuk iskeleti içeren bir gömü bulunmaktad›r.

V Numaral› Açma
Yüzeyden 0.40 m. afla¤›da saptanan do¤u-bat› do¤rultusunda ve 3 m. uzunlu-

¤unda kaba tafllardan yap›lm›fl duvar ilk seramik de¤erlendirmelerine göre Orta ve Geç
Kalkolitik Dönemlere ait olmal›d›r. Bu duvar›n yan›nda bir çocuk mezar›na rastlanm›fl-
t›r. Duvarlar›n ve mezar›n alt›nda ise Geç Neolitik/Erken Kalkolitik tipte seramik parça-
lar›na rastlanm›flt›r. 

VI Numaral› Açma
Açma içinde da¤›n›k flekilde kaba tafllardan oluflan bir tafl platform görülmekte-

* Prof. Dr. Recep MER‹Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kaynaklar Yerleflkesi, 35160 Buca –
‹zmir/TÜRK‹YE
Ö¤r. Gör. Ali Kâz›m ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kaynaklar Yerleflkesi, 35160 Buca –
‹zmir/TÜRK‹YE
Ö¤r. Gör. Aygün Ekin MER‹Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kaynaklar Yerleflkesi, 35160 Buca
– ‹zmir/TÜRK‹YE rmeric@mynet.com, ali.oz@deu.edu.tr, aygun.ekin@deu.edu.tr 
Arafl. Gör. Dr. Serdar AYBEK, Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Güllüo¤lu Yerleflkesi,
22030, Edirne/TÜRK‹YE  serdaraybek@yahoo.com 
Metropolis kaz›lar› 2004 y›l›nda, T.C. Kültür Bakanl›¤›’n›n izni ile Dokuz Eylül Üniversitesi, INSTAP ve Philip Morris-
Sabanc› Toplulu¤u’nun sponsorlu¤unda yap›lm›flt›r. Bakanl›k temsilcisi olarak ‹zmir Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog
Cengiz Aslantafl görev yapm›flt›r. Çal›flmalar 13.07.2004 ve 22.09.2004 tarihleri aras›nda, kaz›, konservasyon,
restorasyon, çevre düzenleme, kaz› evi ve halkla iliflkiler olmak üzere farkl› alanlarda gerçeklefltirilmifltir. 

1 Dr. Clemens Lichter, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Gümüflsuyu, ‹stanbul. 2003 y›l› çal›flmalar›n›n bir bölümü
yay›nlanm›flt›r (LICHTER  2005).

249



dir. Bu alanda ele geçirilen seramik buluntular›n ço¤unlu¤u Orta ve Geç Kalkolitik Dö-
neme tarihlenmektedir. 

Sonuç olarak, kayda de¤er Geç Neolitik-Erken Kalkolitik  yerleflim kal›nt›lar› V
numaral› açmada izlenmektedir. Mimarî kal›nt›lar›n yetersiz ve komplike oluflu nede-
niyle bir veya birden fazla yerleflim evresi hakk›nda bilgi edinilememektedir. Bir hiatus-
tan sonra en az üç yap› evresi içeren Orta Kalkolitik-Geç Kalkolitik yerleflimi saptan-
m›flt›r.   

BADEMGED‹⁄‹ TEPES‹
Bademgedi¤i Tepesi’nde 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, Cenker Atila taraf›ndan sür-

dürülmüfltür. Bu y›lki kaz› çal›flmalar› tepenin kuzeyinde, AB 26, AB 27, AA 26, Z 26,
Y 26 ve V26  plan karelerinde yap›lm›flt›r (Resim: 3). Kaz› çal›flmalar› sonucunda, da-
ha önceki y›llarda tespit edilen dört yap› kat›na (Çizim: 1) ait buluntular ele geçirilmifl
olmakla birlikte yeni baz› tespitler de yap›lm›flt›r. 

I.Tabaka  
Bademgedi¤i Kalesi’nin I. Tabakas›n›n Geometrik Döneme ait oldu¤u daha ön-

ce tespit edilmifl, fakat s›n›rlar› tam olarak belirlenememifltir. Bu y›l yürütülen kaz› ça-
l›flmalar› sonras›nda I. yap› kat›n›n Geç Geometrik ve Sub-Geometrik Dönemle s›n›rl›
oldu¤u anlafl›lm›flt›r. I. yap› kat›nda Orientalizan ve Arkaik Döneme ait herhangi bir bu-
luntu ele geçirilmemifltir. Bundan dolay›, buradaki yerleflimin (I. tabakan›n) M.Ö.7. yüz-
y›l›n ortalar›nda son buldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

II.Tabaka
Bademgedi¤i Kalesi’nin II. Tabakas›’n›n Geç Hellas IIIC Dönemine (M.Ö.1190-

1050) tarihlenmifl oldu¤u daha önce tespit edilmifltir. Bu tabakada ele geçirilen GH II-
IC seramikleri P. Mountjoy taraf›ndan incelenmektedir (Resim: 4). Bu y›lki kaz› çal›fl-
malar› sonucunda, LH IIIC Dönemine tarihlenmifl Myken seramiklerinin daha çok do¤u
açmalar›nda (Z 26, Y 26, V 26) ele geçirilmesi dikkat çekicidir. Kaz› çal›flmalar›m›z s›-
ras›nda Y 26 ve V 26 açmalar›nda II. yap› kat›na ait bir zemin bulunmufl ve bu zemin
üzerinde yo¤un miktarda GH IIIC seramikleri ele geçirilmifltir. Ayr›ca, V 26 plan kare-
sinde Myken Dönemine ait büyükbafl bir hayvan› tasvir eden boyal› heykelci¤in bacak
bölümünün bulunmas› L. French ve P. Mountjoy’un bildirdi¤ine göre, burada bir Myken
Dönemi kutsal alan›n›n varl›¤›na iflaret etmektedir. 

III-V.Tabaka 
Bademgedi¤i Kalesi’nin III-V.tabakas› Geç Minos IIIA2 Dönemine (M.Ö.1375-

1300) tarihlidir. Bu y›lki kaz› çal›flmalar›m›zda bu tabakaya ait Minos serami¤i ele ge-
çirilmemifl olmas›na karfl›n, Orta Kyklad Döneminin sonlar›na tarihlenmifl, krem astara
sahip bir kab›n a¤›z kenar› bulunmufltur (Resim: 5). Bunun yan›nda bu tabakada yo-
¤un miktarda yerli Anadolu serami¤i ele geçirilmifltir.

VI.Tabaka
Bademgedi¤i Tepesi’nin VI.tabakas› Orta Minos III / Geç Minos IA Dönemine

(M.Ö.1575-1500) tarihlenmifltir. Tepenin en alt yap› kat›n› oluflturan bu tabakada da bu
y›l Minos serami¤i ele geçirilmemifl, buna karfl›n Orta Bronz Ça¤›na ait bol miktarda
yerli seramik ele geçirilmifltir. 

Sonuç olarak, Bademgedi¤i Tepesi’nin I. ve II. tabakaya ait sur duvarlar› kaz› ya-
p›lma-dan da gözlenmektedir. Bu y›la kadar yap›lan kaz› çal›flmalar› sonucunda tepe-
nin kuzeyinde bu iki yap› kat›na ait sur duvarlar›n›n üst üste infla edildi¤i görülmüfltür.
2004 y›l›nda AC 27 plan karesinde yürütülen kaz› çal›flmalar›nda II. tabakaya ait sur
duvar›n›n hafif flekilde güneybat›ya do¤ru döndü¤ü tespit edilmifltir. Fakat kaz› sezo-
nun bitmesi nedeniyle bu alanda fazla çal›flma yap›lamam›flt›r. Bunun yan›nda III-V.ta-
bakada ele geçirilen Orta Kyklad Dönemine tarihlenmifl seramik parças›, Bademgedi-
¤i Tepesi ile Kykladlar aras›ndaki iliflkiyi göstermektedir. V 26 plan karesinde bulunan
Myken Dönemine ait buluntular burada bir kutsal alan›n varl›¤›na ve güçlü bir Myken
yerleflimine iflaret etmektedir. 
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AKROPOL
2004 y›l›nda Akropol’de daha önceki y›llarda bafllanan, Do¤u ve Bat› kap›s›  ara-

s›ndaki iliflkiyi ortaya ç›karacak sondajlar, bat›ya do¤ru geniflletilmifltir (Resim: 6, Çi-
zim: 2).

Aç›lan alandaki ilginç saptamalar, do¤u-bat› do¤rultusunda ortalama 85 cm. ge-
niflli¤indeki uzun bir duvar›n varl›¤›d›r. Bu duvar›n kuzeyinde her iki Akropol kap›s›n›
birbirine ba¤layan bir yol tespit edilmifltir. Yolun geniflli¤i yaklafl›k olarak 4.40 m.dir. Ku-
zey taraftaki paralel duvar iyi korunmam›flt›r. ‹ki duvar aras›ndaki yol iki farkl› aflama-
da kaz›lm›flt›r. Mekân içindeki buluntular aras›nda Dorik bir sütun (AKR 04-140) tam-
buru ve güney duvar› üzerinde yaz›tl› bir blok (AKR 04-84) dikkati çekmektedir (Resim:
7). Prof. Engelmann’a göre; MS. 1. yüzy›l›n 2. yar›s›na tarihlenen yaz›tta, Ares Tap›na-
¤›’nda görevli bir aileden bahsedilmektedir.

2003 y›l›nda aç›lmaya bafllanan yolun kuzeyindeki 2004-1 Mekân›nda +140.00
m. seviyesinde mozaik taban bulunmufltur. Mekân› çevreleyen moloz tafl duvarlar ki-
reç harçl› ve s›val›d›r. Mozaik taban üzerinde en d›flta çak›l tafll› kaba ifllenmifl bir bö-
lümden sonra, k›rm›z› piflmifl topraktan yap›lm›fl tesseralarla oluflturulmufl bir bordür
görülmektedir. Devam› önümüzdeki y›llarda kaz›lmas› planlanan alandaki mozai¤in
merkezinde ise iki renkli geometrik desenler tespit edilmifltir. Yap›m tekni¤i ve buluntu-
lar de¤erlendirildi¤inde mekân›n Erken Bizans Dönemi yap›s› oldu¤u ve geç dönemle-
re kadar kullan›ld›¤› düflünülmektedir.

2004-5 Mekân› ile yolu birbirinden ay›ran duvar üzerinde devflirme blok tafllar
mevcuttur. Bloklar›n özgün durumuna yak›n bir flekilde yeniden kullan›ld›¤› gözlenmifl-
tir. Keza yukar›da bahsedilen yaz›tl› blo¤un da bu s›ral› tafllar›n devam›nda devflirme
olarak yer ald›¤› düflünülmektedir. Mekân›n taban döflemesi +139.55 m. seviyesinde-
dir. Mekân›n güneyine do¤ru yap›lan kaz› çal›flmalar›nda y›¤›n hâlinde çok say›da tafl
gülle bulunmufltur. 

Yolun güneyinde yer alan mekânlar aras›nda en iyi korunmufl durumdaki 2004-
2 Mekân›’d›r. Mekân›n boyutlar› yaklafl›k 3.25 x 5.00 m.dir. 1.35 m. geniflli¤inde bir ka-
p› ile girilen mekân›n +139.68 m. seviyesindeki taban› düzgün s›ralanm›fl flist döfleme
plâkalar›ndan oluflmaktad›r (Resim: 8). Döfleme üzerinde daha sonraki dönemlerde
aç›ld›¤› düflünülen dairesel oyuklardan birinde alt› adet tafl gülle ele geçirilmifltir. Me-
kân› s›n›rlayan kireç harçl› moloz tafl duvar üzerinde yer yer s›vaya rastlanmaktad›r.

S›radaki 2004-4 Mekân› ile birlikte yol hafif bir aç› yaparak kuzeye dönmektedir.
Kaz› sezonunun sonunda ortaya ç›kar›lan duvarlar sayesinde bu bölümde üç farkl› me-
kân›n (2004-3, 2004-6 ve 2004-7 Mekânlar›) oldu¤u görülmektedir. Önümüzdeki y›llar-
da mekânlar içinde derinleflerek taban seviyesine ulafl›lmas› planlanmaktad›r.    

Yolun her iki taraf›nda yap›lan çal›flmalar sonucunda sekiz mekân ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r. Aç›lan alanlarda gözlenebilen mimarî yap›lar her iki kap› aras›nda yer alan ifl-
likler niteli¤indedir. Yap›lar›n, Ares Tap›na¤› y›k›ld›ktan sonra parçalar›n›n devflirme
olarak kullan›ld›¤› Roma ‹mparatorluk Dönemine tarihlenen bir uygulama oldu¤u düflü-
nülmektedir. Çünkü Tap›na¤a ait mimarî bloklar, sütunlar, yaz›tl› bloklar ve benzeri ele-
manlar duvarlarda s›kça kullan›lm›flt›r. Bu uygulamay› do¤u kap›s›n›n yeniden infla
edildi¤i ve bat› kap›s›n›n de¤iflikliklere u¤rad›¤›, Traianus ve sonras› dönem olarak be-
lirlemek olas›d›r. Zira do¤u kap›s›n›n lento ve sövelerinin profil süslemeleri tipik Roma
Dönemi özellikleri gösterir. Böylece Roma ‹mparatorluk Döneminde özellikle M.S. 1.
yüzy›l›n sonundan itibaren akropol kült alan› d›fl›nda yo¤un bir yerleflmeye sahip olma-
l›d›r.

Bu y›lki kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen seramik buluntular aras›nda iki
parça Prehistorik Döneme tarihlenebilecek kap parças› bulunmufltur. Geometrik-Arka-
ik Dönem buluntusu olarak on iki adet kâse parças›  ele geçirilmesi bu dönemlerde ak-
ropolde yerleflim oldu¤unu göstermektedir. Klasik Dönem malzemesinin flimdiye kadar
bulunmam›fl olmas› akropolde yaflanan geçici bir terk dönemi oldu¤unun bir gösterge-
si olabilir. Ele geçirilen buluntulardan yola ç›k›larak (Hellenistik Dönemin tipik formlar›
olan bat› yamac› seramikleri, kabartmal› kâseler, lagynos parçalar›, unguentariumlar
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ve basit firnisli kaplar ile mutfak ve piflirme kaplar›) Hellenistik Dönemde tekrar iskâna
aç›ld›¤›n› söylemek mümkündür. Hellenistik Dönemi takiben Roma Dönemi malzeme-
sinin de kesintisiz olarak bulunmas›, bu dönem için de yerleflimin varl›¤›n› gösterir. Bu
dönem seramikleri aras›nda yo¤un olan grubu sigillata, gri-siyah ve ince duvarl› sera-
mik parçalar› oluflturur. Bunun yan› s›ra bu döneme tarihleyebilece¤imiz kandil, oinoc-
hoe, piflirme ve mutfak kaplar› bulunmufltur. Üst tabakalarda ise yo¤un olarak Bizans
kaba ve s›rl› seramikleri ele geçirilmifltir.

HANYIKI⁄I (ROMA HAMAMI) 
Antik Metropolis Ören Yeri’nin do¤u eteklerinde, Hany›k›¤› olarak adland›r›lan ve

büyük bir hamam yap›s› oldu¤u anlafl›lan alanda yap›lan kaz› çal›flmalar›na, 2004 y›-
l›nda Yaflar Y›ld›r›m taraf›ndan devam edilmifltir. Çal›flmalarda öncelikli olarak Hany›-
k›¤›’n›n bat›s›ndaki E20-15, F20-15, G20-15 plan karelerinde, daha sonra da güneyde-
ki H18-16, I18-16 ve J17-16 plan karelerinde kaz› çal›flmalar› yürütülmüfltür (Resim: 9,
Çizim: 3).  

Geçen y›l aç›lan niflli salonun bat›s›ndaki kaz› çal›flmalar›nda, daha genifl bir sa-
lona rastlanm›flt›r. Mekân›n köflelerinde bulunan harçl› moloz tafl dolgular›n üst yap›y›
ayakta tutmaya yarayan fil ayaklar› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Fil ayaklar›n boyutlar› ortala-
ma 3.75 x 2.25 cm.dir. Ayr›ca kuzeydo¤u fil aya¤›n›n bat› cephesinde duvar üzerinde
mermer kaplamalar›n tutturulmas›na yarad›¤› düflünülen dübel delikleri bulunmufltur.
Mekân›n bat› duvar›n›n orta bölümünde, üst kodu  50.08 m. olan, 3.75 m. geniflli¤inde,
2.00 m. derinli¤inde kemerli bir nifl bulunmufltur. 

Horasan harc› üzerindeki mermer kaplamalar›n›n b›rakt›¤› izlerden anlafl›ld›¤›
kadar›yla farkl› flekillerde ve boyutlarda dizilerek süsleme unsuru olarak da kullan›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Kaplamada kullan›lan bu mermer profillerin ele geçirilen örneklerinin
t›pa t›p benzerlerinin Yukar› Hamam’da da bulunmufl olmas› iki hamam›n ça¤dafl ola-
bilece¤ini akla getirmektedir. 

Bitiflik olarak yer alan bu iki genifl mekân›n güneyinde daha küçük mekânlar›n
üst seviyeleri ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu mekânlar›n en ilgi çekici olan›, en do¤udaki 46.97
m. seviyesinde tu¤ladan örülmüfl bir tonoza sahip kapal› mekând›r (Resim: 10). Metro-
polis’te ilk kez ortaya ç›kar›lan çat›s› korunmufl mekân›n, önümüzdeki y›llarda kaz›s›
yap›larak zengin buluntular vermesi beklenmektedir. Bulunan dört fil aya¤›n›n aras›n-
daki genifl salonun ifllevine aç›kl›k getirmek amac›yla G-19 plan karesinde yaklafl›k
3.50x2.00 m. ölçülerinde bir sondaj aç›lm›flt›r. 44.81 m. kotunda, Horasan harc› ve
mermer kaplamalardan oluflan bir zemine rastlanm›flt›r. Sondaj›n kuzey duvar›nda
mermer kaplamalar bulunurken, do¤u duvar› üzerinde in situ bulunan tubuli ve harç ta-
bakas›, yap›n›n ifllevi hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir. Buluntular ›fl›¤›nda mekâ-
n›n hamam›n s›cak bölümlerinden biri oldu¤u ve ›s›tma amac›yla hypocaust denen
yükseltilmifl bir zemine sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r (Resim: 11). Mermer taban›n kuze-
yinde duvar›n önünde, bir k›sm› korunmufl (…YNWNIOY…)  0.18 x 1.00 m. ölçülerin-
de yaz›tl› mermer plâka bulunmufltur.

Mekânlarda bulunan seramik parçalar›n›n büyük ço¤unlu¤u Roma Dönemine
aittir. Özellikle  amphora, lekane, testi ve günlük kullan›m kaplar› göze çarpmaktad›r.
Ele geçirilen az say›daki Hellenistik Dönem seramikleri içinde, özellikle basit firnisliler,
unguentariumlar, Megara kâseleri ve amphoralar dikkati çekmektedir. 

Tamamen Roma Dönemi özellikleri gösteren yap› içinde, Hellenistik malzeme-
nin bulunmas›, arazinin e¤imi nedeniyle toprak erozyonu sonucunda burada birikmifl
olabilece¤ini akla getirmektedir. Bu aç›dan yap› içinde sa¤lam bir stratigrafiyi ancak
G19 ve G16 sondajlar›ndaki buluntular sa¤layabilir.

Bulunan büyük boyuttaki sütun tamburu, saçak elemanlar›, kap› söveleri ve len-
tolar› gibi mermer bloklar zengin bir mimarî yap›y› iflaret etmektedir. HY 04-69 numa-
ral› mermer blok üzerinde dokuz harften (…FLDIOGENO…) oluflan bir yaz›t parças›
bulunmufltur. Yaz›tl› blo¤un kap›, pencere üstünde veya saçak k›sm›ndaki hat›llarda
yer ald›¤› düflünülmektedir. Çok say›da bulunan küçük boyutlu mermer parçalar› ise
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yap›n›n iç kaplama plâkalar›ndan oluflmaktad›r. Mermer kaplamalar›n malzeme ve pro-
fil bak›m›ndan, di¤er yap›lardan elde edilmifl örneklere tamamen benzedi¤i görülmek-
tedir. Hatta Arapl›tepe Bizans Kilisesi’nin zemin döflemelerinde kullan›lan devflirme
mermer kaplamalar›n, daha yak›n olan Afla¤› Hamam’dan götürülmüfl oldu¤u düflünül-
mektedir. 

2004 kaz› sezonunda Hany›k›¤› alan›nda ortaya ç›kar›lan mimarî yap›lar›n, bü-
yük bir hamam oldu¤u düflünülmektedir. Tarihlemeye yarayacak eldeki seramik bulun-
tular›na göre hamam›n MS. 2. yüzy›lda kullan›ld›¤› belirlenmifltir. Bulunan mermer ya-
z›tlar›n da MS. 2. yüzy›l›n bafllar›na ait oldu¤u Prof. Engelmann taraf›ndan belirtilmek-
tedir. Bu tarihleme benzer özellikler gösteren Yukar› Hamam’›n kullan›m tarihi ile denk
düflmektedir. Böylece Metropolis kentinde biri küçük ve di¤eri büyük olmak üzere, ay-
n› dönemde kullan›lan iki hamam yap›s›ndan söz etmek mümkündür.

2005 y›l› kaz› sezonu için, yap›n›n ifllevi, plan›, s›n›rlar›, yap›m evreleri ve çev-
resindeki di¤er yap›larla olan iliflkileri yeni hedef olarak seçilmifltir. DEÜ Jeofizik
Mühendisli¤i ö¤retim üyeleri taraf›ndan uygulanan, özdirenç esasl› elektromanyetik öl-
çümler sayesinde, hamam›n özgün boyutlar› hakk›nda bilgi sahibi olabilmekteyiz.
Hamam›n kuzeyinde ve do¤usunda yap›lan jeofizik görüntü surveyleri (GIS) sonucun-
da oluflturulan plankesit tomografisinde (Resim: 12), önümüzdeki y›llarda kaz›lar›n
do¤uya do¤ru genifllemesi gerekti¤i anlafl›lm›flt›r.  

KAZI EV‹ ÇALIfiMALARI 
2004 kaz› sezonu boyunca kaz›da ç›kan küçük eserlerin (seramik, sikke, piflmifl

toprak figürinler, heykel parçalar› vb.) temizlenmesi, restorasyon ve konservasyon
çal›flmalar› kaz› evinde yap›lm›flt›r. Eser çizimleri, Eda Güngör denetiminde kaz› evin-
de çal›flan arkeologlar ve arkeoloji ö¤rencileri taraf›ndan yap›lm›flt›r. Foto¤raf bel-
geleme çal›flmalar› ise Dr. Hakon Ingvaldsen’in katk›lar›yla yap›lm›flt›r. Envanter çal›fl-
malar› da, yap›lan de¤erlendirmeler, çizimler ve dijital foto¤raflar yard›m›yla bilgisayar
ortam›nda yap›lm›flt›r. Tüm sektörlerde ortaya ç›kan mimarî bulgular›n rölöve çizimleri
Yusuf fien, Eda Tuna ve Taner Berber taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ayr›ca Metropolis’teki
mimarî yap›lar›n üç boyutlu çizim ve animasyonlar› da, Ali Kaz›m Öz ve Gözde Uluflans
taraf›ndan bilgisayar ortam›nda gerçeklefltirilmifltir. Konservatör Nancy Child küçük
eserlerin temizli¤i ve konservasyonu çal›flmalar›na kat›lm›flt›r. 

Prof. Dr. Helmut Engelmann yaz›tlar konusunda, Dr. Penelope A. Mountjoy
Bademgedi¤i Tepesi’nde bulunmufl Myken seramikleri ve Lothar Herling de Dedecik’te
ele geçirilen tafl eserler üzerinde  bilimsel çal›flmalar yapmaktad›rlar.

Kaz› evinde bilimsel çal›flmalar› biten 15 adet envanterlik, 47 adet etütlük eser,
2004 y›l› kaz› sezonu sonunda ‹zmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmifltir.

KAYNAKÇA
MER‹Ç R. Excavation at Bademgedi¤i Tepe (Puranda) 1999-2002: A Preliminary Report.

Istanbuler Mitteilungen Band 53. s:79-98. 2003.
MER‹Ç R. City of the Mother Goddess. Philip Morris – Sabanc› Yay›nlar›. ‹stanbul. 2004.
MER‹Ç R. & ÖZ A. K. & MER‹Ç A. E. Metropolis Kaz›lar›, 2003. 26. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›.

Cilt:2. s:137-146. Ankara. 2005.
LICHTER C. Western Anatolia in the Late Neolithic and Early Chalcolithic: the actual state of 

research.. Byzas 2. “How Did Farming Reach Europe?” The International 
Workshop ‹s-tanbul. Ege Yay›nlar›. ‹stanbul. 2005.

ÖZ A. K. The 3D Survey and Modeling for the Bouleuterion at Metropolis (in Western Asia Minor) 
- A Sample Computer Project for the Archaeological Architecture in Turkey Archäologie 

und Computer Workshop-9, Forschungsgesellshchaft Wiener Stadtarchäologie, 
Wien, 2004.

253



254

Çizim 1: Bademgedi¤i tabaka kesiti, AB26-AB27 açmalar› bat› kesiti (Çizim:Y.fien)

Çizim 2: Akropol kaz› alan› (Çizim:Y.fien)
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Çizim 3: Hany›k›¤› (Roma Hamam›). (Çizim:Y.fien)

Resim 1: Dedecik kaz› alan› (Foto¤raf: Ali  Kâz›m Öz)
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Resim 2: Dedecik IV. No.lu açmada bulunan mezar
(Foto¤raf: C.Lichter)

Resim 3: Bademgedi¤i Tepesi kuzey açmalar› (Foto¤raf: A.K.Öz)
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Resim 6: Akropol kaz› alan› (Foto¤raf: A.K.Öz)

Resim 5: Bademgedi¤i TepesiIII-V 
tabakada bulunan orta 
Kyklad Dönemi seramik 
parças›(Foto¤raf: A.K.Öz)

Resim 4: Bademgedi¤i Tepesi II tabaka (GH III C) 
seramikleri (Foto¤raf: A.K.Öz)
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Resim 7: Akropol Ares Tap›na¤› görevlileri yaz›t› (Foto¤raf: A.K.Öz)

Resim 8: Akropol, flist döflemeli oda (Foto¤raf: A.K.Öz)
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Resim 9: Hany›k›¤› Roma Hamam› (Foto¤raf: A.K.Öz)

Resim 10: Hamam yap›s›na ait tonozlu mekân 
(Foto¤raf: A.K.Öz)
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Resim 11: Hamam›n hypocaust zemini (Foto¤raf: A.K.Öz)

Resim 12: Hamam çevresinde yap›lan jeofizik       
araflt›rmalar (Plan: fi.Özyal›n)



GÖKÇEADA-YEN‹BADEML‹ HÖYÜK 
2004 YILI KAZILARI

Halime HÜRYILMAZ*

Kuzey Ege’nin kültür tarihinde önemli bir bofllu¤u doldurmaya bafllayan Gökçe-
ada, istikrar›n ve bar›fl›n kolay elde edilmedi¤i bir co¤rafî bölgede yer almaktad›r. Bo-
¤azlar üzerinden Karadeniz’e ulafl›m› sa¤layan ve Karadeniz’i Akdeniz’e ba¤layan ti-
caret yolunu denetimi alt›nda tutabilecek konumda olan  Gökçeada’n›n, iskân tarihine
›fl›k tutan yerleflmelerinden Yenibademli Höyük’te 2004 y›l›nda yürütülen çal›flmalar
büyük çapta Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, Ege Prehistoryas› Enstitüsü’nün, Gökçe-
ada Kaymakaml›¤› ve Belediyesi’nin maddî destekleriyle gerçeklefltirilmifltir. Malzeme
yönünden kaz›m›za Troia Kaz›s› Baflkanl›¤› ve Hacettepe Üniversitesi de katk› sa¤la-
m›fllard›r. Bu vesileyle an›lan kurumlar›n yöneticilerine, ekip üyelerine ve kaz›da Ba-
kanl›k temsilcisi görevini yürüten Arkeolog Neslihan Güder’e  teflekkürlerimi yinelemek
isterim1.

2004 y›l› için öngörülen program dahilinde faaliyetlerimiz, Arkeolojik Kaz›lar ve
Yan Bilim Dallar› olmak üzere iki yönde sürdürüldü. 

KAZI ÇALIfiMALARI   
Kaz› çal›flmalar› höyü¤ün kuzeydo¤usunda  G 7, do¤u kesiminde  H 10 ve mer-

kezî alanda  G 10 ve  F 10 açmalar›nda yürütüldü (Resim: 1). 

A.  G 7 Açmas›nda Yürütülen Çal›flmalar
Höyük tepesinin e¤imli kesimine denk düflen G 7 açmas›nda, yaklafl›k 6 m. ka-

l›nl›¤›nda kültür dolgusu kaz›ld›. Bu  dolguda yüzeyden ana kayaya kadar Erken Bronz
Ça¤›’n›n (= EBÇ) II. evresine verilen  alt› mimarî tabakaya ait kal›nt›lar tespit edildi.  Ay-
n› açmada ana kaya içine oyulan ve daha önceki y›llarda do¤u yar›s› aç›¤a ç›kar›lan
“Çukur  Kulübe” nin, bat›  yar›s›  da  2004 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda  araflt›r›ld›.

G 7 açmas›nda  I. mimarî tabakaya ait kal›nt›lara rastlanmad›. EBÇ’de  bu ke-
simde yer ald›¤› düflünülen  kal›nt›lar, zaman içinde kuzey terasa  akm›fl  ve bunlar ta-
r›msal faaliyetler s›ras›nda ortadan kald›r›lm›fl olmal›d›r. 

Açman›n güneydo¤u köflesinde ortaya konan bir temel parças›, II. mimarî taba-
kaya aittir. Bu kal›nt› 2003 y›l›nda G 8 açmas›nda tespit edilen bir yap›n›n, kuzeydo¤u
yöndeki uzant›s›d›r (Çizim: 1). Henüz  mimarî bütünlük oluflturmayan  bu temelin dol-

* Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06800 Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE.

1 2004 y›l› Yenibademli kaz›s› kurul üyeleri:  Arkeolog Emel fieny›lmaz, Arkeolog Elif Aktafl; H.Ü. Arkeoloji Bölümü
ö¤rencilerinden Onur Kara, Ece Akçeol ve Çi¤dem Nuro¤lu; M.K.Ü. Arkeoloji Bölümü ö¤rencisi Nedim Baykufl; ‹.Ü.
Restoratör Erkan Balo¤lu; Sofya Üniversitesi’nden Prof.Dr. ‹van Gatsov, Petranka Nedelçeva Nikolaeva Kantardjieva
ve Nikolay Georgiev Spasov.
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gusunda, yerleflmede maden iflçili¤ine  iflaret  eden  piflmifl topraktan yap›lm›fl bir üf-
leç ele geçirildi. Bu tip buluntular kuzey Ege dünyas›nda Poliochni’nin2 mavi, yeflil ve
k›rm›z› dönemlerinden tan›nd›klar› gibi, Bat› Anadolu’da Troia3, Liman Tepe4 ve Bakla
Tepe5 yerleflmelerinden de bilinmektedir.  

Ayn›  tabakan›n dolgusunda  al›fl›lagelen Troia I dönemini karakterize eden kap
parçalar›n›n d›fl›nda, kayda de¤er bir kil kanca sap›, Yenibademli’nin Ege’de EBÇ’de
geliflen kültürlerden soyutlanmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

III. mimarî tabakaya ait farkl› yönlerde uzanan iki temel (Çizim: 2) mimarî bütün-
lük oluflturacak düzeyde günümüze ulaflmam›flt›r. Bunlar›n aras›nda kalan taban düz-
leminde  keramik parçalar›ndan baflka, bir çekiç tafl› ve kemik delici  ele geçirildi.  
IV. tabakan›n kal›nt›lar› s›n›rl› olmakla birlikte, açman›n güneybat› köflesinde ve bat›
kesitte saptand›. Bunlar›n daha iyi anlafl›labilmesi için önümüzdeki y›llarda açman›n
bat› yöne do¤ru geniflletilmesi gerekecektir. Bu tabakada Troia I Dönemi ile ça¤dafl ke-
ramik örneklerinden baflka, ele geçirilen bir bal›k a¤› a¤›rl›¤›,  Poliochni’nin yeflil ve k›r-
m›z› dönemlerine tarihlenen örneklerle benzeflmektedir. 

V. tabakay› belirleyen   temel parças›,  açman›n yaln›z güney kesitinde gözlen-
mifltir. Bunun yorumlanabilmesi için, güney yönde yer alan G 8 açmas›nda bugüne ka-
dar tespit edilen ilk dört tabakan›n alt›na inilmesi gerekecektir. V. tabakan›n buluntu
toplulu¤u  a¤›rflaklardan, alt ö¤ütme tafllar› ve boya maddelerinin ezilmesinde kullan›l-
d›klar› düflünülen tafl âletlerden oluflmaktad›r. 

Açman›n kuzeybat› dörtlü¤ünde ortaya konan ve bir bölümü bat› kesit içinde ka-
lan VI. tabakaya ait temelin (Çizim: 3) kuzeydo¤u kesiminde tespit edilen bir söve tafl›,
kap›n›n bu duvarda yer ald›¤›na iflaret etmektedir. Ayn› tabakada bu temelle  iliflkilen-
dirilebilecek baflka kal›nt›lara rastlanmam›flt›r. VI. tabakan›n envanteri  ö¤ütme taflla-
r›ndan baflka, Thermi’nin6 III. yerleflmesinden de bilinen yumru bezemeli bir testi  ile
temsil edilmektedir.  

Do¤rudan ana kaya yüzeyine oturtulan VII. tabakaya ait levha fleklinde tafllar
(Çizim: 3) döfleme olarak yorumlanm›flt›r.  Bu döflemenin düzleminde tespit edilen bu-
luntu toplulu¤u kemik a¤›rflaklardan, havan eli, bile¤i ve ö¤ütme tafllar› ile çakmaktafl›
dilgiden oluflmaktad›r. Keramikler aras›nda paralel kaz›ma çizgili çanak parçalar› ve
yerleflmede ender rastlanan süzgeçli bir maflrapa parças› EBÇ II’ye iflaret etmektedir
(Resim: 2).

Son iki y›ld›r höyük tepesinin kuzey yönünde,  H 7 ve G 7 açmalar›nda  yüzey
topra¤›ndan ana kayaya kadar olan dolguda  gerçeklefltirilen kaz›lar s›ras›nda, savun-
ma suruna ait  kal›nt›lara rastlanmam›flt›r. Bu durumda  Yenibademli yerleflmesinin ku-
zey yönden savunmas›z b›rak›l›p b›rak›lmad›¤› ya da höyük d›fl›nda  do¤al bir savun-
ma olana¤›n›n bulunup bulunmad›¤› sorusu  gündeme gelmektedir. Höyü¤ün do¤u, gü-
ney ve bat› yönlerinde mevcut olan sur göz önüne al›nd›¤›nda, yerleflmecilerin bir teh-
like beklentisi içinde olduklar› anlafl›lmaktad›r. Böyle bir beklenti içinde olan Yeniba-
demli sakinlerinin oturduklar› alan›n kuzeyini  savunmas›z b›rakmalar› düflünülemezdi.
Büyük bir ihtimalle kuzey teras›n önünde do¤al bir koruma sistemi mevcut  olmal›yd›.
Bu  alanda daha  önce  gerçeklefltirilen   paleoco¤rafya  araflt›rmalar› de¤erlendirildi-
¤inde, höyü¤ün  kuzey teras›n›n hemen önünde 15 m. derinlikte olan bir körfezin, do-
¤al bir savunma  sa¤lam›fl olmas› ihtimal dahilindedir.

2003 y›l›nda H 7 açmas›nda do¤u yar›s› kaz›lm›fl olan “Çukur Kulübe”nin , bat›
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yar›s› 2004 y›l›nda kaz›larak taban düzlemine ulafl›ld›.  3.65 m. çap›nda olan bu “Çu-
kur Kulübe”nin tek mekânl› bir bar›nak oldu¤u kesinlik kazand›. Evin içinde iki metre ka-
l›nl›¤a ulaflan kültür dolgusunda  dört seviye tespit edildi (Resim: 3)

Bu bar›na¤›n üstte yani I. seviyesinde Troia I Dönemi ile ça¤dafl keramik örnek-
lerinden baflka, çekiç tafllar› ve kemik mablak ele geçirildi. II. seviyede benzer nitelikte
keramik parçalar›ndan baflka , yerleflmede yayg›n olan yan kenarlar› çentilmifl yass› bir
idol ; III. seviyede ise kemik mablak, ezgi tafl›, havan eli gibi ifl âletleri, yass› bir idol,
ayr›ca madenî kap taklidi olan oluk bezekli testi aç›¤a ç›kar›ld›.

Üst seviyelere oranla keramik örnekler bak›m›ndan daha zengin görünen ve Tro-
ia I yerleflmesi ile eflzamanl› say›lan  IV. seviyenin buluntular› tünel kulplu çanaklardan,
gaga a¤›zl› testilerden ve yerleflmede ilk defa rastlanan k›sa emzikli  yeni bir kap tipin-
den oluflmaktad›r.

B.   H 10 Açmas›nda Yürütülen Çal›flmalar
Höyü¤ün do¤u kesiminde çal›flmalar›n yürütüldü¤ü H 10 açmas›nda ise, maksi-

mum 1.25 m. derine inildi. Bu açmada tespit edilen kal›nt›lar nispeten s›n›rl›d›r. H 10
açmas›n›n daha çok güney yar›s›nda, yaklafl›k 0.80 m. kal›nl›¤›nda gözlenen enkaz›n
(Çizim: 4) daha da derine indi¤inin anlafl›lmas› üzerine, çal›flmalar kuzey yar›ya kayd›-
r›ld›. Bu kesimde  EBÇ II’ye ait  iki mimarî tabaka belirlendi.

I. tabakaya ait bir temel parças›, açman›n kuzeybat› köflesinde ortaya konabildi
(Çizim: 5). Büyük çapta tahribata u¤rayan ve çok az bir bölümü günümüze ulaflan bu
temelin güney taraf›nda, muhtemelen ocak veya f›r›n alan›na iflaret eden yan›k bir ala-
na ve onun da alt›nda k›rm›z› kil içeren  bir düzleme ulafl›ld›. Söz konusu düzlemde
C.W. Blegen7 taraf›ndan Troia için oluflturulan kap tipolojisinde C 4 tipi ile uyumlu dört
kulplu bir çömle¤in (Resim: 4) parçalar›na rastland›. Gene ayn› düzlemde tünel kulplu
bir çanak ve höyükte daha önceki y›llarda bulunan testilerin bir benzeri ele geçirildi.

Buluntular aras›nda Balkan kültürleriyle iliflkilendirilebilecek mahmuzlu bir kulp
parças›, ne Yenibademli’de ne de  Gökçeada’da ilk örne¤i temsil etmemektedir. Bu tip
kulp parçalar› daha önce bu höyükte rastland›¤› gibi, son y›llarda meslektafllar›m›z›n
adan›n güneyinde yürüttükleri yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda U¤urlu Köyü ç›k›fl›ndaki
yerleflim yerinde de bulunmufltur8. Keramik örneklerinin d›fl›nda  I. mimarî tabakan›n
kemik endüstrisi, yeni tipler ortaya koymamaktad›r. Kaliteli bir iflçili¤i yans›tan kemik
b›zlardan baflka, birkaç mablak bu tabakan›n kemik âletlerini zenginlefltirmektedir. 

H 10 açmas›nda II. mimarî tabakaya ait temel, açman›n kuzeydo¤u dörtlü¤ünde
aç›¤a ç›kar›ld› (Çizim: 5). Güneybat› yöndeki uzant›s› tahribata u¤rayan bu temelin,
karfl› yöndeki uzant›s› ise  kesit içinde kalm›flt›r. Henüz düzgün bir plan ortaya koyma-
yan bu yap› temelinin düzleminde, midye  kabu¤undan  gerdanl›k  tanesi  ve  stratig-
rafik  durumu sa¤lam olmayan bir figürin parças› ele geçirildi. Bu buluntu bugüne ka-
dar Yenibademli’den yay›nlanan örnekler aras›nda yeni bir tipi yans›tmaktad›r.

C.   G 10  Açmas›nda Yürütülen Çal›flmalar
Çal›flmalar›n yürütüldü¤ü G 10 açmas›nda ise, üç mimarî tabakaya ait kal›nt›lar

aç›¤a ç›kar›lm›fl olup bunlar EBÇ’n›n II. evresine tarihlendirilmektedir. I. tabakaya ait
temeller üç yap›ya aittir (Çizim: 6, No. 1, 2, 3, 4, 6, 7). Ayn› yönde infla edilen ve konut
amac›yla kullan›lan bu yap›lar›n sadece birer köfleleri ortaya konabilmifltir. Yap›lardan
iki tanesinin içinde  temellere bitiflik yerlefltirilen yatay ve dikey plaka tafllar›, tavan› alt-
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7 C. W. Blegen ve di¤., Troy I, 2. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, Fig. 131a, C
4 tipi.

8 S. Harmankaya - B. Erdo¤u, “The Prehistoric Sites of Gökçeada, Turkey”, M.Özdo¤an, H. Hauptmann, N. Baflgelen
(eds.), From Village to Cities, Early Villages in the Near East, ‹stanbul 2003, 470, Fig. 3 c.



tan destekleyen ahflap dikmelerin kaideleridir. Benzer uygulama yerleflmenin kuzeydo-
¤u alan›ndaki yap›larda daha önceki y›llarda da tespit edilmifltir. 

I. tabakan›n dolgusunda bronz veya bak›rdan bir delici, ortadaki konut içinde
yass› bir idol ve Denizsel Troia I Kültürü’nün kaz›ma bezekli çanaklar›yla benzerlik gös-
teren keramik örnekleri saptand›.

II. tabakay› temsil eden temeller (Çizim: 7, No. 8, 9, 10, 12, 13, 14) dört farkl› ya-
p›ya aittir. Bunlardan  8, 9, 12 ve 13 numaral› olanlar  iki farkl› yap›n›n köflelerini orta-
ya koymaktad›r. Dik aç›yla birbirine ba¤lanan bu temeller, dikdörtgen planl› yap›lara ait-
tir ve bunlar›n uzant›lar› 2000 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda  aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. 11 numara
ile belirlenen f›r›n kal›nt›s›n›n bat› taraf›nda, ufak tafllar›n kümelendi¤i alan, olas›l›kla
kaplar›n yerlefltirildi¤i bir seki olmal›d›r (Çizim: 6). 

2000 y›l›nda ön bölümü tespit edilen  f›r›n›n, arka bölümü 2004 y›l›nda aç›¤a ç›-
kar›ld›. At nal› biçiminde olan bu f›r›n›n taban düzlemine  iri pithos parçalar›n›n döflen-
di¤i  ve üzerinin  birçok  kez  s›vand›¤› anlafl›lmaktad›r.  

II. tabakan›n envanteri  ezgi ve perdah tafllar›, kemik mablaklar ve sap delikli bal-
talardan oluflmaktad›r. Bu buluntular bize yerleflmede günlük ifllerin bir atölyede de¤il
de, her ailenin kendi iflini özel konutunda gerçeklefltirdi¤ini düflündürmektedir.  

Açman›n güney yar›s›nda saptanan bir baflka temel kal›nt›s›, düzgün ifllenmifl
plaka tafllar›yla  infla edilmifltir. III. mimarî tabakaya ait olan  bu  temelin bir ucu bat› ke-
sit içinde, di¤eri ise II. tabakan›n temelleri alt›nda kalmaktad›r (Çizim: 7, No.17). Bugün
için yorumlanabilecek düzeyde olmayan bu temelin ne tür bir yap›ya ait oldu¤unun an-
lafl›labilmesi için , açman›n hem güney yönünün geniflletilmesi, hem de kuzey yönde
korunan II. tabakan›n kal›nt›lar›n›n kald›r›lmas› gerekecektir. Bugünkü hâliyle   düzgün
bir plan elde edilmemifl olmakla birlikte, di¤er konut temellerinin örgü teknikleri ve ge-
nifllikleri göz önüne al›nd›¤›nda, bunun da bir konuta ait olmas› ihtimal dahilinde görül-
mektedir. 

III. tabakan›n dolgusunda üst yap›  katlar›n›n keramik örnekleriyle örtüflen kap
parçalar›ndan baflka, höyük genelinde say›lar› bugün için  onu aflan bir tafl jeton ele
geçirildi. 

D.  F 10  Açmas›nda Yürütülen Çal›flmalar
Dördüncü çal›flma alan› olarak belirlenen F 10 açmas›nda yaklafl›k 2 m. kal›nl›-

¤›nda kültür dolgusu kaz›labildi. Bu kültür dolgusunda yo¤un bir iskâna iflaret eden ka-
l›nt›lar›n bir bölümü, açman›n  kuzeybat› ve güneybat› yönlerinde izinsiz müdahaleler
sonucu tahribata u¤ram›flt›r. Üç mimarî tabakan›n ay›rt edildi¤i bu açmada, günümüze
ulaflan  kal›nt›lar, EBÇ’ nin  II. evresine aittir.

I. mimarî tabakaya verilen (Çizim: 8) ve plan üzerinde 1, 2, 3 ve 4 numara  ile
gösterilen temellerin üç tanesi do¤u kesit hizas›nda olup bunlar›n uzant›lar› G 10 aç-
mas›nda tespit edildi. Bir konutun plan›n› sergileyecek durumda olmayan bu kal›nt›lar,
yüzeye çok yak›n olmalar› nedeniyle tar›msal faaliyetler s›ras›nda büyük çapta  yok
edilmifltir. Açman›n kuzeyinde ortaya konan  güneydo¤u ve kuzeybat› yönde uzanan
dördüncü temel, do¤u kesit hizas›nda kuzeydo¤uya yönelerek uzant›s› G 10 açmas›n-
da saptanm›flt›r. Kuzey yöne do¤ru  uzanan bir yap›n›n  güney taraftaki temelini olufl-
turan F 10 açmas›ndaki bu temelin iç taraf›na yasland›r›lan plaka tafllar›, ahflap dikme-
ye destek sa¤lamaktad›r.        

I. tabakan›n buluntu toplulu¤u Troia I yerleflmesinden de bilinen kaplar›n ve fle-
matik idollerin  benzerlerinden ibarettir.

II. mimarî tabakaya verilen 5, 6, 7 ve 8 numaral› temeller hücre fleklinde bir
mekâna (Çizim: 9 ve 10)  ve ona bitiflik kuzeybat› yönde uzanan 9 numaral› temel (Çi-
zim: 10)   kesit içinde kalan bir baflka yap›ya iflaret etmektedir. Bu kal›nt›lardan baflka
açman›n  kuzeybat› dörtlü¤ünde, içinde tar›m ürünlerinin korundu¤u  bir tah›l küpünün
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alt yar›s› aç›¤a ç›kar›ld› (Çizim: 9). Bireysel tah›l depolama anlay›fl›n› belgeleyen bu kü-
pün  bitifli¤inde   ele geçirilen havan eli ve ö¤ütme tafllar›, tah›llar›n hemen bu küpün
yan›nda ö¤ütüldü¤üne  iflaret etmektedir.  

Zengin buluntular sunan bu tabakada, enkrüsteli testi ve çanak parçalar›, kum
tafl›ndan yap›lm›fl yass› idoller ve minyatür  sap delikli balta  ele geçirildi. 

III. mimarî tabakaya ait kal›nt›lar,  açman›n güney yar›s›nda  tespit edildi (Çizim:
10, No. 10 ve 11). Her iki temel kal›nt›s› farkl› yap›lara ait olup bunlardan kuzeybat›da
yer alan› örgü tekni¤i bak›m›ndan flimdiye kadar tespit edilenlerden tamamen farkl›d›r.
Daha genifl ve d›fl yüzeyinde orthostat fleklinde iri tafl plakalar›n kullan›ld›¤›  bu yap›
temelinin yorumlanabilmesi için, açman›n 2005 y›l›nda bat› yöne do¤ru geniflletilmesi
zorunlu hâle gelmifltir.

III. tabakan›n düzleminde bulunan keramik örnekleri, üst katlarda bulunanlar›n
devam› niteli¤indedir. Küçük buluntu düzeyinde ele geçirilen  havan elleri, perdah tafl-
lar›, mablak ve b›zlar  EBÇ’nin  II. evresine  iflaret etmektedir. 

Yenibademli’nin heykeltrafll›k eserleri aras›nda tafltan yap›lm›fl ve üzerinde be-
yaz boyan›n korundu¤u  eser, bir insan bafl›n› betimlemektedir (Resim: 5). Yüz detay-
lar› ifllenmeden b›rak›lan , ancak boyun oyuntusu belli olan bu  bafl›n, arka k›sm›nda
yer alan beyaz boyal› çift daire motifi, belki de  bafll›¤› vurgulamak amac›yla  yap›lm›fl-
t›r.  Tip itibariyle bu örnek daha çok Erken Kyklad  I Döneminin figürinlerini an›msat-
maktad›r.  

YAN B‹L‹M DALLARI

A.  Arkeobotanik     
Kaz› çal›flmalar›n›n d›fl›nda  ekibimiz, yan bilim dallar›nda da faaliyetlerini sür-

dürdü. Özellikle arkeobotanik örnekleri inceleyen H.Ü. Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez,
F 10 açmas›nda küp içinde bulunan kapl›ca-siyez (einkorn) ve gernik (emmer) bu¤day-
lar›n›n tarlalarda yabanî ot olarak yetiflen delice (lolium) ile birlikte depoland›klar›n›
saptad›. Maslin denilen iki ürünün birbirine kar›flt›r›lmas› yöntemine dayanan ürün de-
polama modeli9, Yenibademli’de  2004 y›l›nda  bir kez daha  teyit edildi. 

B.   Arkeozooloji
Yenibademli yerleflmecilerinin evcillefltirilmifl ve yaban›l hayvanlar›n etlerinden

protein sa¤lad›klar›n› ortaya koyan hayvan kemiklerinin ön de¤erlendirmeleri  Prof. Dr.
Hans Peter Uerpmann ve ekibi taraf›ndan  gerçeklefltirildi10. Tabakalara göre türleri ve
oranlar› araflt›rma aflamas›nda olan kemiklerden evcil hayvanlar grubuna giren s›¤›r,
koyun, keçi, domuz ve köpek kemikleri ay›rt edilmifl olmakla birlikte, bunlar›n ne kada-
r›n›n yavru veya yetiflkin aflamada yendikleri ve hangi türlerin âlet yap›m›nda tercih
edildikleri konusu  henüz aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Do¤al çevre ortam›na ba¤l› olarak or-
manl›k alanlarda yaflayan yaban›l hayvanlardan tavflan, tilki, yaban domuzu, yaban ke-
çisi ve geyik kemiklerinin EBÇ katlar›nda  ele geçirilmifl olmalar›, tar›msal faaliyetlerin
yan› s›ra avc›l›¤›n da gerçeklefltirildi¤inin göstergesi olmaktad›r. Köpe¤in yerleflmede
besin kayna¤› olarak m›, yoksa orada oturanlar›n güvenli¤ini sa¤lamada veya av s›ra-
s›nda yard›mc› olarak m› evcillefltirildi¤i sorusu ise, bugün için yan›ts›z kalmaktad›r.  

Paleoco¤rafya araflt›rmalar›ndan anlafl›ld›¤› üzere, günümüzde bir hayli de¤iflmifl
görünen do¤al çevrenin, EBÇ’nin ilk yar›s›nda ormanl›k ve sulak oldu¤u yönündeki gö-
rüfller koyun, keçi ve geyik kemikleri ile de desteklenmektedir. Büyük bir grubu olufltu-
ran geyik kemikleri, adada vahflî hayvanlar›n bulunmay›fl› ile yay›l›p ço¤ald›klar›n› dü-
flündürmektedir.  
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9 E. Oybak Dönmez, “Early Bronze Age Crop Plants from Yenibademli Höyük (Gökçeada), Western Turkey, 
Environmental Archaeology  10, 2005, 39.

10 Troia kaz› evinde Yenibademli  yerleflmesine ait hayvan kemiklerinin incelenmesine olanak sa¤layan Prof.Dr. M.O.
Korfmann’a ve fauna hakk›nda bizi bilgilendiren Prof. Dr. H. P. Uerpmann ve ekibine candan teflekkür ederiz.



C.   Litoloji
Kemik endüstrisi ile orant›l› bir geliflme gösteren Yenibademli’nin tafl endüstrisi,

Sofya Üniversitesi’nden Prof. Dr. ‹van Gatsov ve  ekibi taraf›ndan incelendi11. Ham
madde olarak 13 tafl cinsinin saptand›¤› yontma tafl endüstrisi teknolojik, tipolojik ve ni-
telik analizi çerçevesinde de¤erlendirildi. Üretim art›klar›, yongalar, düzeltili âletler, ka-
buklu ve tepeli örnekler, dilgiler ve çekirdekler olmak üzere 7 kategoride ele al›nan tafl
buluntu toplulu¤unda, obsidyene de rastland›. K›sa bir süre öncesine kadar mikrolit
âletlerin Mezolitik Dönemle iliflkilendirilmifl olmas›na karfl›n, Yenibademli’de bulunan-
lar, EBÇ’de de  bu tip âletlerin kullan›lmalar›na devam edildi¤ini göstermektedir. Bu
mikrolit âletler ayn› zamanda kuzeybat› Anadolu’da EBÇ’de tespit edilen ilk örnekler
olarak kabul edilmektedir. 

D.   Restorasyon 
Küçük buluntu restorasyonuna da önem veren  ekibimiz, 2004 y›l›nda parçalar

hâlinde bulunan ve fliddetli k›fl nedeniyle kesitlerden akan toprakta  ele geçirilen  de¤i-
flik kap tiplerini  tümleyerek12, di¤er buluntularla  birlikte, il baz›nda yürütülen kaz›lar
aras›nda  Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne en fazla eser  kazand›rm›flt›r.
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11 Yontma tafl endüstrisini inceleyen  ve buluntular hakk›nda  elde edilen bilgileri bizimle paylaflan Prof. Dr. ‹van Gatsov
ve ekibine teflekkür etmeyi bir borç biliriz.  

12 Yenibademli  Höyük’te aç›¤a ç›kar›lan  keramik parçalar›n› büyük bir özveriyle  tümleyen Erkan Balo¤lu’na teflekkür-
lerimizi  bir kez daha  yineleriz. 
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Çizim 1: Yenibademli Höyük 2004, G7 açmas›nda II. mimarî tabakaya ait 
kal›nt›lar

Çizim 2: Yenibademli Höyük 2004, G7 açmas›nda III. mimarî tabakaya ait 
kal›nt›lar
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Çizim 3: Yenibademli Höyük 2004, G7 açmas›nda VI-VII. 
mimarî tabakaya ait kal›nt›lar

Çizim 4: Yenibademli Höyük 2004, H10 açmas›nda enkaz 
görünümlü kal›nt›lar
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Çizim 5: Yenibademli Höyük 2004, H10 açmas›nda I-II. 
mimarî tabakalar›n kal›nt›lar›

Çizim 6: Yenibademli Höyük 2004, G10 
açmas›nda I-II mimarî
tabakalar›n kal›nt›lar›
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Çizim 8: Yenibademli Höyük 2004, F10
açmas›nda I-III. mimarî 
tabakalar›n kal›nt›lar› 

Çizim 7: Yenibademli Höyük 2004, G10
açmas›nda I-II. mimarî 
tabakalar›n kal›nt›lar›

Çizim 9: Yenibademli Höyük 2004, F10 
açmas›nda II-III. mimarî
tabakalar›n kal›nt›lar› 

Çizim 10: Yenibademli Höyük 2004, F10 
açmas›nda I-III. mimarî 
tabakalar›n kal›nt›lar› 
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Resim: 2



272

Resim: 3

Resim: 4 Resim: 5



MAGNESIA AD MAEANDRUM, 2004
(21. YIL)

Orhan B‹NGÖL*
Görkem KÖKDEM‹R

12.07.2004 -  27.09.2004 tarihlerinde 75 gün süren 2004 y›l› Magnesia kaz›s›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izinleri
ve maddî katk›lar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkez Mü-
dürlü¤ü’nün, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Co¤rafya Fakültesi’nin ve Ericsson Tür-
kiye’nin maddî katk›lar› ile gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Bat›söke Söke Çimento Sanayii
A.fi.nin lojistik deste¤i bu y›l da sürmüfltür. Ad› geçen bu kurumlarla, çal›flmalar›m›z s›-
ras›nda maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen, Germencik Kaymakam› Beyaz›t
Tanç’a, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› temsilcisi, ‹stanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlar›ndan
P›nar Bursa’ya teflekkürlerimi ayr›ca sunmak isterim. 2002 ve 2003 y›llar›nda oldu¤u
gibi bu y›l da, Türk kaz›lar›n›n y›llardan beri özlenen koflullara yak›nlaflmas›na neden
olan Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkez Müdürlü¤ü’nün Magnesia’ya sa¤lam›fl oldu¤u
katk›lardan ötürü Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na teflekkür ediyorum. 2000 y›l›nda bafl-
lat›lan “Magnesia’da Ericsson’lu y›llar” projesi kapsam›nda “Ericsson Türkiye”nin befl
y›ldan bu yana oldu¤u gibi katk›s› bu y›l da, fakat son kez olarak gerçekleflmifltir.  Böy-
lece Ericsson’un Magnesia verdi¤i destek sona ermifl olmaktad›r. 1999’da bafllayan bu
proje kapsam›nda Magnesia kaz›lar›na büyük bir ivme kazand›ran desteklerinden ötü-
rü, Ericsson Türkiye Genel Müdür Yard›mc›s› Yeflim Yal›nk›l›ç’a teflekkürlerimi suna-
r›m. Bat›söke Söke Çimento Sanayii A.fi 1993 y›l›ndan bu yana tabldot gereksinimimi-
zi karfl›layarak kaz›m›z›n en büyük sorunlar›ndan birini çözmektedir.  Magnesia kaz›la-
r› için büyük anlam ve önem ifade eden bu deste¤in gelecek y›llarda da sürmesini uma-
rak Baflkan Vekili ve Murahhas Üyesi, ‹nfl. Müh. Eflref Baltal›’ya ve Genel Müdür Onur
Alt›n›fl›k’a bu lojistik destek için tüm kaz› üyeleri ad›na teflekkür ediyorum. 

Baflta mimarî belgeleme, restorasyon ve konservasyon çal›flmalar›n›n yürütül-
mesini yönlendiren Doç. Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Özgönül olmak üzere, kampu-
sun idaresi ve bürokratik ifllemlerini yürüten Ifl›k Bingöl’e, kaz›lar›n direktiflerim do¤rul-
tusunda yürütülmesinde ve kat›l›mc›lardan gelen raporlar›n düzenlenerek bu raporun
oluflturulmas›ndaki katk›lar›ndan ötürü Görkem Kökdemir’e ve kaz›ya tüm kaz› süresi
boyunca ya da zaman zaman kat›lan afla¤›da isimleri yaz›l› tüm uzmanlara, ö¤rencile-
re, özverili çal›flmalar›ndan ve katk›lar›ndan ötürü teflekkür ederim: Arkeoloji: Baki De-
mirtafl (Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arfl. Gör.), Hakan Öztaner (Anka-
ra Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dal› Arfl.
Gör.), Özlem Vapur (Mu¤la Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Arfl. Gör.), Arkeolog Murat
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Sa¤lam;  Arkeoloji ö¤rencileri: ‹lker Taflç›o¤lu, ‹brahim Ethem Koçak, Safiye Özata, Si-
min fiay, Özge Yurtsevenler (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi, Kla-
sik Arkeoloji ABD); Epigrafi: Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (‹stanbul Üniversitesi, Ede-
biyat Fakültesi, Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›); Küçük Eser Konservasyonu: Arkeolog /
Restoratör Ifl›k Bingöl, Ayfle Gültekin (Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek Yükseko-
kulu Arfl.Gör.); Konservasyon ö¤rencileri: Elvan Sinan, Elif Topaç (Ankara Üniversite-
si, Baflkent Meslek Yüksekokulu); Tafl Konservasyonu / Restorasyonu: Dr. Selçuk fie-
ner (Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek Yüksekokulu), Arkeolog / Restoratör Dr.
Cengiz Çetin (Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek Yüksekokulu); Taflç› Ustas›: Zey-
nel Bayraktar; Mimarî Belgeleme: Yüksek Mimar Gökçe fiimflek Kuran (O.D.T.Ü. Mi-
marl›k Fakültesi). 

1. ARTEM‹S‹ON/ARTEM‹S TAPINA⁄I 
Artemis Tap›na¤› Bat› Açmas› Kaz› Çal›flmalar›
2002 y›l›nda Artemis Tap›na¤›’n›n bat›s›nda, ‘Bat› Açmas›’ olarak adland›r›lan

alanda, tap›nak ve altar aras›ndaki organik ba¤lant›n›n sa¤lanmas› ve tap›na¤›n bat›
cephesine ait üst yap› elemanlar›n›n tespit edilmesi amac›yla kaz› çal›flmalar› yap›lm›fl-
t›. Kaz› çal›flmalar›n›n sonucunda tap›na¤›n bat›s›nda, taban döflemesi üzerinde, bat›
al›nl›¤›n y›k›lmas› sonucu oluflmufl ve y›k›lman›n fliddetiyle döfleme seviyesinin alt›na
çökmüfl, üçgen formlu bir alan›n olufltu¤u tespit edilmiflti. Al›nl›¤›n flekline ba¤l› olarak
üçgen formda oluflmufl bu alanda bulunan bloklar›n ve döflemelerin y›k›lman›n flidde-
tiyle tahribata u¤rad›¤› anlafl›lm›flt›.  2004 sezonunda bat› al›nl›¤›n çökmesiyle oluflmufl
bu üçgen alanda, hem tap›na¤›n bat› cephesine ait di¤er üst yap› elamanlar›na ve on-
lar›n k›r›k parçalar›na ulaflmak, hem de bu alandaki bloklar›n ve yongalar›n alt›nda ka-
lan döflemeyi tespit etmek amac›yla kaz› çal›flmalar›na devam edilmifltir. Bu alan içe-
risinde yürütülen kaz› çal›flmalar›, çöküntü üçgen alan›n tepe noktas› merkez olarak
al›narak; merkezin kuzeyinde kuzey yar› ve güneyinde güney yar› olmak üzere iki ala-
na ayr›larak yürütülmüfltür. 

Kuzey yar›da, yap›lan kaz› çal›flmalar›ndan sonra tamam› toprak üzerinde kalan
ve arflitravlar›n üstünde yer alan mimarî elemanlar; çizimleri yap›l›p envanterlerinin ya-
p›lmas›ndan sonra, kaz› çal›flmalar›na devam edebilmek ve çöken taban döflemesine
ulafl›labilmek amac›yla yerlerinden kald›r›lm›flt›r. Kald›r›lan bu bloklar, parça bulma ifl-
lemlerinin ve restorasyon çal›flmalar›n›n sa¤l›kl› bir biçimde yürütülebilmesi amac›yla
tap›na¤›n bat› cephesine ait di¤er üst yap› bloklar›n›n yan›na; restorasyon ve sergile-
me alan›na tafl›nm›flt›r. Her iki alanda yürütülen kaz› çal›flmalar› s›ras›nda mimarî blok-
lar›n yan› s›ra oldukça yo¤un flekilde üst yap› bloklar›na ait k›r›k parçalar ele geçirilmifl-
tir. Bu parçalar›n baz›lar› yerinde tespit edilerek ait olduklar› bloklar üzerine yap›flt›r›l-
m›fl, yerleri tespit edilemeyen parçalar ise envanterlerinin yap›lmas›ndan sonra kaz›
deposuna kald›r›lm›flt›r. Tüm parçalar, 2002–2003 sezonlar›nda oldu¤u gibi, önümüz-
deki sezonlarda yap›lacak, tap›na¤›n restitüsyon ve restorasyon çal›flmalar›na kaynak
oluflturmas› amac›yla sit alan›ndaki 5 x 5 m.lik karelaj sistemine ba¤l› buluntu kodlar›
ile birlikte belgelenmifl ve kasalanm›flt›r. Bu mimarî parçalar aras›nda, alan›n kuzey ya-
r›s›nda, tap›na¤›n kabartmal› frizine ait bir bafl›n 1/3’lük parças› ile bir el, bacak ya da
kol olmas› muhtemel friz parçalar› bulunmaktad›r. Ayr›ca, kuzeybat› köflenin temizli¤i
s›ras›nda az say›da da olsa seramik parçalar› ele geçirilmifl, ayr›ca bir adet bronz pla-
ka parças› bulunmufltur. Tüm bu buluntular d›fl›nda, bol miktarda kurflun ve kenet par-
ças› ile iki adet z›vana da kaz› çal›flmalar› s›ras›nda bulunan di¤er arkeolojik buluntu-
lar aras›ndad›r. Üçgen alan içerisinde kaz› çal›flmalar› sonucu ortaya ç›kar›lan blok ve
yongalar›n kaz› alan›ndan ç›kar›lmas› sonucunda; alan›n kuzeybat› köflesinde teme-
nos döflemesinin, tap›na¤›n y›k›lmas› s›ras›nda zarar görerek orijinal temenos döfle-
mesi seviyesinden -1.46 m.ye, tap›na¤›n güneybat› köflesinde ise -0.56 m.ye kadar
çöktü¤ü tespit edilmifltir (Resim: 1). 
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Artemis Tap›na¤› Bat› Al›nl›k Restorasyon Çal›flmalar›
1995–2001 y›llar›nda, parça bulma ve restorasyon ifllemleri büyük ölçüde ta-

mamlanan Artemis tap›na¤› bat› al›nl›¤›, 2002–2003 y›llar›nda yap›lan anastylosis ça-
l›flmalar› ile aya¤a kald›r›lm›flt›.  2004 sezonunda da tap›na¤›n bat› cephe al›nl›¤›n›n
restorasyon ve anastylosis çal›flmalar›na, eksik bloklar›n k›r›k yüzeylerinin tamamlama
ifllemleri ile devam edilmifltir. Al›nl›¤a ait cephe al›nl›k bloklar›n›n ön yüzlerindeki eksik
parçalar görselli¤in ve bütünlü¤ün sa¤lanmas› amac›yla tamamlanm›flt›r. Al›nl›¤›n ku-
zey pencere aç›kl›¤›n›n lento blo¤u, kaz› çal›flmalar› sonucu bulunamamas›ndan dola-
y›, blo¤un tamam›n›n imitasyon dökümünün yap›lmas›na karar verilmifl ve bu blo¤un
dökümü de yerinde yap›larak al›nl›kta kullan›lan üç kap› daha görsel bir hâle getirilmifl-
tir (Resim: 2). Bu çal›flmalara paralel olarak dökümleri geçmifl sezonlarda ve bu sezon
içerisinde yap›lan imitasyon bloklar›n t›rafllanma ve taraklanma ifllemleri tamamlanm›fl-
t›r. Orta kap›n›n lento ve sövelerinin profilleri tamamlanm›flt›r (Resim: 3).

2003 y›l›nda, al›nl›k orta kap›s›n›n sövelerine ait bloklar›n arka yüzlerinin k›r›k ya
da k›sa dökülmüfl olmalar›ndan dolay›, üstteki bloklar› tafl›yabilmeleri amac›yla blokla-
r›n altlar›na, al›nl›¤a ait olmayan traverten bloklar yerlefltirilmiflti. 2004 sezonunda ise
geçici olarak konan bu bloklar›n yerine, üst yap›y› statik aç›dan daha iyi tafl›yabilmele-
rini sa¤lamak amac›yla; al›nl›k kap›s›n›n sa¤ kap› sövesinin alttan birinci, üçüncü ve
dördüncü, sol sövenin alttan birinci ve üçüncü bloklar›n›n arka yüzleri ek dökümlerle
özgün uygulamaya göre tamamlanm›fllard›r.

Tap›na¤›n bat› açmas›ndaki kaz› çal›flmalar›na paralel olarak yürütülen bir di¤er
restorasyon çal›flmas› da bat› al›nl›¤›n›n geison, epistil ve simalar›na yöneliktir. 2003
sezonunda tympanon üzerine geçici olarak yerlefltirilen epistil, geison ve sima blokla-
r›n›n k›r›k parçalar›n›n tamamlanmas› çal›flmalar› sürdürülmüfltür (Resim: 4). Ayr›ca
al›nl›k bloklar›nda oldu¤u gibi, statik aç›dan tamamlanmas› gerekli görülenlerin arkala-
r›ndaki eksik bölümlerinin döküm ifllemleri yap›lm›flt›r. Ayn› flekilde orta kap›n›n üzeri-
ne gelen tepe epistil ve geison bloklar›n›n arka yüzleri de statik nedeniyle tamamlan-
m›flt›r.  Tüm tamamlama ve döküm ifllemlerinde beyaz çimento, mozaik, araldit ve
krom çelik dübeller kullan›lm›flt›r.

2. ARTEM‹S‹ON/TOPLANTI ALANI
Basamaklar
2002 y›l›nda, Propylonun do¤usunda, toplant› alan›n›n ikinci seviye mermer dö-

flemelerinin sökülmüfl oldu¤u alan›n bat›s›nda, döfleme seviyesinden yaklafl›k - 1.30
m. kotunda, “Kurban Alan›” ile “Toplant› Alan›” aras›nda kalan yerde alt› basamaktan
oluflan ve do¤uya bat›dan do¤ru inen basamaklar ortaya ç›kar›lm›flt› (Resim: 5). 2004
sezonunda ilk olarak, açma içerisine giren ya¤mur suyu pompa ile çekilmifl, su d›flar›
at›ld›ktan sonra basamaklar›n bulundu¤u alanda balç›k ve kum temizlenmifltir. Daha
sonra, açman›n kuzey yar›s›nda, toplant› alan› alt›na girerek bat›ya do¤ru devam etti-
¤i izlenimi veren merdiven önü döflemesinin bat› yönde de devam edip etmedi¤ini an-
lamak ve açman›n güney yar›s›n›n bat› kesiminde de benzer bir döflemenin olup olma-
d›¤›n› görmek amac›yla; dolgusu önemli ölçüde göçmüfl olan bir s›ra döfleme sökül-
müfltür. Böylece, açma bat› yönünde 0.80 m. geniflletilmifl ve kuzey yar›daki döfleme-
nin bat›da da devam etti¤i görülmüfltür. Ayr›ca merdivenin merkezinde yer alan basa-
mak bloklar›n›n hizas›nda ve ayn› aks üzerinde, alt basamak s›ras›n›n yaklafl›k 2.00 m.
bat›s›nda, 1.00 m. geniflli¤inde üç adet kireç tafl› blok bulunmufltur. Açman›n kuzeyba-
t› köflesinde1.44 x 1.24 m. boyutlar›nda bir blok aç›¤a ç›kar›lm›fl, güney s›n›rda ise ça-
p› 0.19 m. olan bir künk s›ras› oldu¤u görülmüfltür.  Açman›n kuzey ve güney dar ke-
narlar›ndaki döfleme bloklar›n›n önümüzdeki sezonlarda çökmesini önlemek amac›yla,
geçmifl y›llarda açma içine düflen döfleme bloklar›yla, açman›n güney ve kuzey kenar-
lar›na destek yap›lm›flt›r. Alandaki kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen ve genellikle
kaba olan seramik parçalar› aras›nda, iki adet kandil parças› ve çok say›da terra sigil-
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lata parças› yer almaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra çok say›da kiremit parças› ve kemik ele
geçirilmifltir.

Kanal Sondajlar›
2002 sezonunda, Toplant› Alan›’nda, döfleme seviyesinden -0.60 m. kotunda,

kuzeydo¤u-güneybat› aks›nda, Toplant› Alan› döflemelerinin alt›ndan geçen üst üste
yerlefltirilmifl kesme tafllardan kapaklar ile örtülmüfl kanal sisteminin, kuzeye do¤ru de-
vam edip etmedi¤ini anlamaya yönelik olarak Toplant› Alan›’n›n kuzeyinde sondajlar
yap›lm›flt›r.

Toplant› Alan›’n›n ortas›nda, döflemelerin alt›nda, 2002 y›l›nda ortaya ç›kar›lan
basamaklar›n hemen kuzeyindeki toprak alanda, 1.50 m. uzunlu¤unda ve 2 m. genifl-
li¤inde bir sondaj yap›lm›flt›r.  0. 61 cm. derinli¤e ulafl›ld›¤›nda 2003 sezonunda tespit
edilen kanal›n, bir benzeri bulunmufltur (Resim: 6). 2003 sezonunda aç›¤a ç›kar›lan ka-
nal›n geniflli¤i 36 cm., kanal kapama tafl›n›n geniflli¤i 60 cm. olarak ölçülmüflken; bu
sezon ortaya ç›kar›lan ve ayn› sistemin devam› oldu¤u anlafl›lan kanal›n geniflli¤i 46
cm., kanal kapama tafl›n›n geniflli¤i ise 90 cm. olarak ölçülmüfltür. Farkl› boyutlarda ol-
malar›na ra¤men her ikisinin de çok az bir farkla ayn› aks üzerinde yer ald›¤› tespit edil-
mifltir.

Toplant› Alan› döflemelerinin alt›nda 2003 y›l›nda ortaya ç›kar›lan kanal›n bu y›l
yap›lan sondajla kuzeye do¤ru devam etti¤i tespit edildikten sonra, kanal›n di¤er yönü-
nün tespiti amac›yla, Toplant› Alan›’n›n kuzeyindeki toprak alanda iki sondaj daha aç›l-
m›fl, ancak bu çal›flmalar›n sonucunda Toplant› Alan› döflemelerine ulafl›lmas›ndan
dolay› çal›flmalara bu sezon için son verilmifltir.

3. ARTEM‹S‹ON/STOALAR
Güney Stoa Kaz›s›
2000 y›l›nda yap›lan kaz› çal›flmalar›n›n sonucunda Artemision’un güney stoas›-

n›n bat› bitimindeki krepidoman›n aç›¤a ç›kar›lmas› s›ras›nda, Bazilika ve Agoraya ge-
çifli sa¤lamak için b›rak›lan toprak yolun hemen do¤u s›n›r›nda kalan 12.80 x 3.00 m.lik
üçgen alanda kaz› çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Kaz› çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kar›lan
stoalara ait mimarî parçalar belgelenerek kald›r›lm›fl ve stoan›n basamaklar› bu alan-
da ortaya ç›kart›ld›ktan sonra kaz› çal›flmalar›na son verilmifltir.

Exedra Kaz›s›
Propylonun güneyinde, Bizans surunun do¤usunda, Exedra I’in güneyindeki

Exedra II’nin bat›s›nda, 8.65 X 1.10m. boyutlar›nda, 1.15 m. yüksekli¤indeki toprak
alanda kaz› çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen mermer
parçalar profilli ve profilsiz olarak ayr›lm›fl ve bunlar›n ço¤unun Bizans sur duvar›n›n
parçalar› oldu¤u gözlemlenmifltir. Açman›n derinli¤i exedralar›n taban›na kadar indiril-
mifl, Agoran›n do¤u duvar›ndaki mermer kaplama izlerinin bu alanda da korundu¤u
tespit edilmifltir (Resim: 7).

4. AGORA
Agora Meydan› Kaz› ve Temizlik Çal›flmalar›
Agora bat› açmas›nda, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, sel sular›n›n biriktirmifl oldu-

¤u mil tabakas› ile Agoran›n bat› açma duvar›ndan y›k›lan toprak y›¤›n› kald›r›larak ta-
ban döflemesine ulafl›lm›fl ve bu çal›flma ile Agora bat› açmas› yaklafl›k 2.50 m. bat›-
ya do¤ru geniflletilmifltir. Tamamen mil ile dolu alanda, taban üzerinde hiçbir buluntu-
ya rastlanmamakla birlikte, döfleme bloklar› ve açman›n kuzeyinde bulunan sütun tam-
burlar› oldukça sa¤lam olarak ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 8).
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Agora Do¤u Stoa, Kuzey Krepidoma Açmas›
Agoran›n do¤u stoas›na ait krepidoman›n bat›s›nda, döflemelerin alt›nda kuzey-

güney yönünde, 2000 y›l›nda tespit edilen antik kanal sisteminin devam›n›n tespitini
sa¤lamak amac›yla, 2003 kaz› sezonunda, Agora bat› açmas›n›n kuzeyinde ve kanal-
lar›n aks›nda, yaklafl›k 20 m. x 3 m.lik bir alanda kaz› çal›flmalar› yap›lm›fl ve agora dö-
flemesinden yaklafl›k + 1.00 m.lik kota kadar derinleflilmiflti. Agora kanal açmas› ola-
rak adland›r›lan bu açmada 2004 sezonunda da kaz› çal›flmalar›na devam edilmifl ve
yap›lan kaz› çal›flmalar› sonucunda tüm açmada, Agora döflemeleri ve Agora do¤u
stoa krepidomas› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Basamak bloklar› in situ bulunmas›na ra¤men
Agora kanal açmas› içerisinde, Agoran›n do¤u stoas›na ait Dor sütunlar›n›n oturdu¤u
stylobat bloklar›n›n bulunamamas›ndan dolay›, bu bloklar›n herhangi bir nedenle yer-
lerinden kald›r›ld›klar› anlafl›lm›flt›r (Resim: 9).

Agora- Do¤u Stoa Güney Bölümü ve Kryptoportikos 
Propylonun güneyinde kalan stoan›n orta sütun s›ras›n› ortaya ç›karmaya yöne-

lik çal›flmalar, Bizans surunun bat›s›ndaki dolgunun, tampon olarak b›rak›lmas› nede-
niyle çok k›s›tl› bir alanda,  sadece orta sütun s›ras›n› içine alacak flekilde yürütülebil-
mektedir. Bu kapsamda yap›lan çal›flmalarda yine de stoan›n bat› nefi alg›lan›r bir du-
ruma gelmifl, ‹on düzenindeki orta s›ra sütunlar›n›n kaideleri in situ olarak ve bir ‹on
bafll›¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Tampon dolgu, bat›da Bizans surundan düflen bloklarla ya-
p›lan duvarla desteklenmifltir (Resim: 10).

2001 y›l› kaz› sezonunda, Propylonun güneyindeki stoan›n iç sütun s›ras›n›n
dördüncü sütun kaidesinin alt›nda tespit edilen, ön cephesi Dor bafll›¤› formunda olan
ve bir paye taraf›ndan tafl›nan konsol, do¤u stoan›n alt›nda bir kriptoportikosun varl›¤›-
na iflaret etmifl ve bu buluntu Magnesia Agoras›n›n, arkeoloji literatüründe bilinmeyen
bir yönünü ortaya ç›karm›flt› (Resim: 11). Bu y›l payenin bat› yüzü önündeki toprak bö-
lümde yaklafl›k 30–40 cm. daha derine inilmesi sonucunda, payenin bu yüzünde ve
konsolun hemen alt›nda oldukça iyi korunmufl bir freskin varl›¤› saptanm›fl ve böylece
Magnesia Agoras›’n›n kriptoportikosunun önemli bir niteli¤i daha gün ›fl›¤›na ç›kar›l-
m›flt›r. Stukko üzerinde yap›lan ilk konservasyon çal›flmalar› sonucunda, çizgiyle olufl-
turulmufl bir çerçeve içerisinde ayakta duran bir kad›n betimlemesinin yer ald›¤› görül-
müfltür. Detaylar› oldukça iyi korunmufl olan kad›n figürünün hemen üstünde ise yeflil
ve k›rm›z› boyalardan yap›lm›fl bitkisel bir bezemenin yer ald›¤› anlafl›lm›flt›r (Resim:
12). ‹lk belgeleme ifllemleri ve ön konservasyon çal›flmalar› yap›ld›ktan sonra, d›fl et-
kenlerden gelebilecek zarar› önlemek amac›yla, fresk yüzeyi bir koruyucu ile kapat›l-
m›fl ve paye tekrar toprak ile örtülerek önümüzdeki sezona kadar geçici olarak koruma
alt›na al›nm›flt›r.

5. BAZ‹L‹KA
2004 y›l›nda Bazilikada yürütülen kaz› çal›flmalar›, Bazilikan›n kuzey duvar›n›n,

bat›daki uzant›s›n›n araflt›r›lmas›na yönelik olarak temenos güney duvar›n›n hemen
güneyinde yap›lm›flt›r. Bu kaz› çal›flmalar› sonucunda; Bazilikan›n kuzey duvar›n›n, bu-
gün için kaz› çal›flmalar›nda kullan›lmas› amac›yla kaz›lmadan b›rak›lm›fl toprak yolun
bat›s›ndan Bizans sur duvar›na kadar olan bölümü ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bazilikan›n ku-
zey duvar›n›n bu alanda iki nifl oluflturacak flekilde do¤udaki görünümünden farkl› dü-
zenlendi¤i anlafl›lm›flt›r (Resim: 13). Kaz› çal›flmalar› bu alanda, Bazilikan›n mermer
kaplama seviyesine kadar devam ettirilmifl ve hem duvar yüzünde hem de tabanda
mermer kaplama izleri tespit edilmifltir. Ayr›ca kaz›lar s›ras›nda Bazilikaya ait iki adet
yivsiz tambur bulunmufl ve belgelendikten sonra açma içerisinden ç›kar›lm›flt›r.  Agora
ile Bazilikaya araç ulafl›m›n› sa¤layan bu toprak yolun hemen do¤usundaki Bazilika ku-
zey duvar›n›n durumunun anlafl›lmas› için yap›lan küçük çapl› kaz› çal›flmas› sonucun-
da ise duvar›n, do¤u uçtan bat›ya do¤ru 36.20 m. mesafede, kap› aç›kl›¤› için yap›lm›fl
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olmas› muhtemel bir köfle oluflturacak flekilde sonland›¤› anlafl›lm›flt›r. Ancak duvar›n
do¤usundaki toprak yolun kaz› ve restorasyon çal›flmalar›nda kullan›lmas›ndan dolay›,
bu alandaki çal›flmalar do¤uya do¤ru devam ettirilememifltir.

Bazilikada yürütülen ikinci çal›flma, Bazilikan›n Agoraya ba¤land›¤› alanda, ba-
t›da, Humann taraf›ndan aç›lan iki sondajdan kuzeydekinde yap›lm›flt›r. Temizlik çal›fl-
mas› niteli¤inde, yüzeydeki bloklar›n tan›mlanabilmesi amac›yla bu alanda kaz› çal›fl-
malar› yap›lm›fl ve Bazilikan›n taban›na ulafl›ld›¤› seviyede çal›flmalara son verilmifltir.  

6. HYPOKAUSTLU YAPI (?)
Hypokaustlu yap›n›n kuzeydo¤usunda, ‘A mekân›’ olarak adland›r›lan mekân›n

güneyinde, do¤u bat› yönünde uzanan bir künk sisteminin varl›¤› 2003 y›l›nda yap›lan
kaz› çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kar›lm›flt›. 2004 sezonunda,  taban seviyesi ile
künklerin alt›nda yer alan dolgu tabakas›ndan dolay› yap›n›n daha geç bir evresinde
kullan›ld›¤› anlafl›lan A mekân›ndaki bu künk sistemi belgelendikten sonra kald›r›lm›fl
ve alt›ndaki dolgu tabakas›nda kaz› çal›flmalar› yürütülerek, mekân›n taban seviyesine
ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r (Resim: 14). Künklerin alt›nda yer alan dolgu tabakas› bat›dan
bafllayarak kaz›lmaya bafllanm›fl ve bu çal›flmalar sonucunda, bat›da yo¤un olarak ki-
remit ve tu¤la parçalar› ele geçirilmifltir. Do¤uya do¤ru ilerletilen kaz› çal›flmalar› sonu-
cunda, izleri güney duvar›nda da takip edilebilen bir yang›n tabakas›na rastlanm›flt›r.
Ayr›ca do¤uya do¤ru seramik parçalar›n›n yo¤unlaflt›¤› tespit edilmifl, biri tam olmak
üzere alt› adet kandil ile amphora ve yo¤un olarak da günlük kullan›ma ait kap parça-
lar› ele geçirilmifltir. Do¤u yönünde kald›r›lan dolgu alt›nda 66 cm. geniflli¤inde, 110
cm. derinli¤inde ve 31 cm. yükseklikte tu¤lalarla örülmüfl bir seki ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Bu seki, 2002 y›l›nda yine ayn› mekânda tespit edilen 91 cm. yükseklikte, 110–120 cm.
derinli¤inde, 163 cm. geniflli¤inde ve yine tu¤lalarla örülmüfl sekinin güneyinde ve ona
bitiflik olarak yap›lm›flt›r. 

A mekân›n›n güney duvar› boyunca uzanan ve kald›r›lan künk s›ras›n›n alt›nda-
ki dolgunun seviyesi indirildi¤inde, A mekân›ndan C mekân›na geçifli sa¤layan tünelin
hemen kuzeyinde çok say›da kiremit ortaya ç›kar›lm›flt›r.  Düzensiz ve da¤›n›k olarak
ele geçirilen bu kiremitlerin hemen alt›nda da, do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan ve üze-
ri tu¤lalarla kapat›lm›fl 17 cm. geniflli¤inde bir kanal›n varl›¤› saptanm›flt›r. Kanal›n ol-
dukça dar olmas›ndan dolay›, taban›n› bulmaya yönelik kaz› çal›flmalar›na devam edi-
lememifl ve kanal›n mevcut derinli¤i 42 cm. olarak ölçülmüfltür. Kanal›n do¤u-bat› yö-
nüne do¤ru devam edip etmedi¤inin anlafl›lmas› amac›yla mekân›n bu bölümünde se-
viye düflürülmüfl ve bunun sonucunda üzeri tu¤lalarla kapat›lm›fl kanal›n, do¤u yönü-
ne do¤ru devam etti¤i ve üzerindeki tu¤lalar›n korundu¤u saptanm›flt›r. Bu çal›flmalar
s›ras›nda amorf seramik parçalar›n›n yan› s›ra, bir adet damga yüzük kafl› alt›n kapla-
mas› ele geçirilmifltir. Kanatl› bir Eros’un betimlendi¤i damga yüzük kafl›n›n alt›n kap-
lamas›n›n ön yüzünde Eros’un negatifi, arka yüzünde ise ön yüzdeki negatif betimle-
menin pozitifi yer almaktad›r (Resim: 15). A mekân›ndan C mekân›na geçifli sa¤layan
tünel giriflinin bat›s›nda çal›flmalara devam edildi¤inde kanal›n bat›ya do¤ru devam et-
ti¤i, fakat üzerini kapatan tu¤lalar›n bu yönde iyi korunmad›¤› tespit edilmifltir. Tu¤lala-
r›n bir k›sm› bozulmufl, kanal›n içerisine çökmüfl vaziyette bulunmufltur. Tünel giriflinin
bat›s›na do¤ru devam ettirilen bu çal›flmalar s›ras›nda do¤u da oldu¤u gibi amorf sera-
mik parçalar›n›n yan› s›ra alt› adet kemik i¤ne bulunmufltur. A mekân›n›n güney duva-
r› boyunca do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan kanal›n üzerindeki tu¤la taban›n, mekân›n
kuzeyine do¤ru devam ettirilen kaz› çal›flmalar› sonucunda bu yöne do¤ru düzgün bir
devaml›l›¤›n›n olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Bu sonuçla, geçen y›llarda mekân›n kuzey du-
var› bitifli¤inde tespit edilen tu¤la taban ile birlikte bu sezon güney duvar› bitifli¤inde or-
taya ç›kar›lan kanal›n üzerinde yer alan taban›n birbirinden kot olarak farkl› oldu¤u or-
taya ç›km›flt›r. Bu iki farkl› taban döflemesinin kullan›m nedenlerinin anlafl›lmas› ise
önümüzdeki y›llarda yap› içerisinde yürütülecek çal›flmalara b›rak›larak, bu sezonki ça-
l›flmalara son verilmifltir.

278



Ayr›ca bu çal›flmalara paralel olarak geçen sezonlardaki kaz›larda ortaya ç›kar›-
lan ve A mekân›ndaki tünelin a¤z›n› kapatan, tu¤la örgü duvar›n 2–3 s›ras› y›k›lma teh-
likelisinden dolay› belgelenerek kald›r›lm›fl ve bu flekilde A mekân›ndaki tünelin girifli
tam olarak aç›lm›flt›r.

7. STAD‹ON
‹lk kez olarak 2004 kaz› sezonda, kentin güneybat›s›nda, Gymnasionun güne-

yinde ve Gymnasion ile ayn› eksen üzerinde yer alan stadionda çal›flmalara bafllan-
m›flt›r. ‹lk olarak, kaz› çal›flmalar›n›n sa¤l›kl› yürütülebilmesi amac›yla, 2004 sezonu
bafl›na kadar yo¤un a¤aç ve bitki örtüsü ile kapl› olan yap›da yaklafl›k 1 ay boyunca
kapsaml› bir ot ve a¤aç temizli¤i yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalar, bitki örtüsünün temizli¤i aç›-
s›ndan en elveriflli bölüm olan, yap›n›n güneyinde yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. Yap›lan a¤aç ve
ot temizli¤inden sonra, Stadionda yürütülecek kaz› çal›flmalar›n›n, yap›n›n genel mima-
rî yap›s›n› anlamak ve gelecek y›llarda yürütülecek çal›flmalara bir ön çal›flma olufltu-
rabilmek amac›na yönelik olarak planlanmas› düflünülmüfltür. Bu amaç do¤rultusunda,
bir adet kerkis diliminin ve onun yan›nda muhtemel bulunmas› gereken klimaks›n tes-
pit edilebilmesi için yap›n›n güneydo¤u çeyre¤indeki bir kerkiste çal›flmalara bafllan-
m›flt›r. Yap›lan kaz› çal›flmalar› sonucunda; kuzey-güney do¤rultusunda, uzunlu¤u
yaklafl›k 15.00 m. olan ve flimdilik x kerkisi olarak adland›raca¤›m›z bir kerkisin üstten
ilk üç oturma s›ras›n›n tamam› ile dördüncü ve beflinci oturma s›ralar›n›n büyük bir k›s-
m› ve kerkisin üstündeki diazoman›n bir bölümü ortaya ç›kart›lm›flt›r. Kerkis ile ba¤lan-
t›l› yürütülen ve basamaklar›n saptanmas›na yönelik çal›flmalar ile de x kerkisinin ku-
zeyinde yer alan klimaks›n alt diazomaya kadar olan bölümü tamam›yla ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Hem kerkiste yer alan oturma s›ralar›, hem de klimaks› oluflturan basamaklar›n
baz›lar› yamaçtan gelen toprak kaymas› nedeni ile yerlerinden oynam›fl ve tahribata
u¤ram›flt›r. Yap›lan ilk tespitler sonucu k›smen ortaya ç›kart›lan x kerkisinin en üst otur-
ma s›ralar›n›n proedrie niteli¤inde olup arkal›klar›yla tek bir bloktan yap›lm›fl olduklar›
anlafl›lm›flt›r.  Proedrienin arkal›klar›nda ön yüzde ve oturma yerlerinde topos yaz›tla-
r›n›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yine ayn› flekilde, proedria s›ras›n›n alt›ndaki oturma s›rala-
r›nda da, topos yaz›tlar›na benzer nitelikte, harf ve monogramlar›n sistematik olarak
kullan›ld›¤› saptanm›flt›r.

X kerkisi kuzeyinde üst diazomadan alt diazomaya kadar ortaya ç›kar›lan klima-
ks›n arena ile olan ba¤lant›s›n› saptamak amac›yla kaz› çal›flmalar› arena yönünde
sürdürülmüfltür. Afla¤›daki son oturma s›ralar›n› aras›ndaki son merdiven basama¤›n-
dan sonra, arena diazomas›, podyum merdiveni taraf›ndan kesilmekte, daral›p s›klafla-
rak 6 basamakl› bu merdivenin her iki yan›nda yanaklar oluflmaktad›r. Bu yanaklara ar-
as›ndaki merdivenden inilerek arenaya ulafl›lmaktad›r. Arenaya ç›k›flta podyumun cep-
hesinde ve merdivenin her iki yan›nda birer trophaion kabartmas› yer almaktad›r. Ge-
rekli belgeleme çal›flmalar› yap›ld›ktan sonra podyum kabartmas›n›n tahrip edilmeme-
si amac›yla podyum, kaz› topra¤› ile tekrar kapat›larak kabartma koruma alt›na al›nm›fl-
t›r.

Üst diazomadan, kuzeydeki klimaks hizas›nda, do¤uya do¤ru devam ettirilen ka-
z› çal›flmalar› sonucunda, üst diazoman›n do¤usunda, yap›n›n do¤u duvar›n›n da bir
k›sm› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu çal›flmalardan sonra, X kerkisinin kuzeyindeki klimakstan
yaklafl›k 15.00 m. kuzeyde (bir kerkis uzunlu¤u), üst diazoma hizas›nda, sondaj niteli-
¤inde kaz› çal›flmalar› yap›larak buradaki klimaks›n üstten 8 basama¤› ile x kerkisinin
kuzeyindeki kerkisin alt s›ralardaki iki oturma s›ras› daha ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Kaz› topra¤› içerisinde yap›n›n oturma bloklar›na ve basamaklar›na ait mermer
yonga ve çok az say›daki k›r›k seramik parçalar›n›n d›fl›nda, yamaçtan gelen ak›nt› ile
gelerek stadionu zamanla örten toprak tabakas›n›n içinde, arkeolojik baflka hiçbir bu-
luntu ile karfl›lafl›lmam›flt›r. Stadionda 2004 kaz› sezonunda 10 gün gibi k›sa bir süre
içerisinde yürüttü¤ümüz bu çal›flmalar sonucunda ileride yap›da yürütülecek çal›flmalar
için yol gösterecek flekilde, yap›n›n iki kerkisin ve üç klimaks›n›n s›n›rlar› tespit edilmifl
ve bu flekilde Magnesia’n›n önemli yap›lar›ndan biri olan stadion hakk›nda daha somut
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bilgilere ulafl›lm›flt›r. Stadionda önümüzdeki y›llarda bu sonuçlar›n paralelinde, yeterli
derecede bir ödenek sa¤land›¤› takdirde, çal›flmalar›n devam ettirilmesi düflünülmekte-
dir.

Çevre Düzenlemesi ve Sergileme
Çevre düzenlemesi çal›flmalar› do¤rultusunda Theatronda do¤u analemma duva-

r›ndan itibaren suyun ak›fl yönüne ba¤l› olarak güneyden kuzeye ve yap›n›n kuzeyinde
birikmesi muhtemel zemin suyunun yönünü bat›dan do¤uya do¤ru yönlendirecek flekil-
de zemin kotu düzenleme çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Zemin kotu düzenlenme çal›flmalar›n-
dan sonra ak›fl yönü verilen sel sular›n›n orkestraya girmesini engellemek amac›yla, ke-
narlara bordür tafllar› yerlefltirilmifltir. 

Theatronun do¤usunda, 1. kerkisin arkas›nda 2003 y›l›nda oluflturulan mimarî
sergileme alan›n›n ve kuzeydeki temelin hemen arkas›na, topra¤›n kaymas›n› önlemek
amac›yla üstü serpme s›va ile kapat›lan, kuru duvar tekni¤iyle istinat duvarlar› örülmüfl-
tür. Orkestra bölümüne ulafl›m›n sa¤lanmas› amac›yla Theatronun kuzeyine bordür tafl-
lar›ndan oluflturulmufl bir merdiven; yine ayn› malzemeler kullan›larak Theatrona ulafl›-
m› sa¤layan toprak yolun alanla ba¤land›¤› noktaya ise alana girifli sa¤layacak ayn›
malzemeden bir merdiven ve rampa yap›lm›flt›r. Ayr›ca Theatronun giriflinde, zemini
kumla kapat›lm›fl ve etraf› bordürle çevrelenmifl bir otopark alan› oluflturulmufltur. 2004
sezonunda ziyaretçilerin kullan›m› için yap› ile ilgili bir tan›t›m levhas› Theatronun kuze-
yinde yer alan temelin kuzeydo¤usuna yerlefltirilmifltir. 

Konservasyon Çal›flmalar›
Theatronda kullan›lan tüm mermer bloklar›n yüzeyinde yosunlar›n neden oldu-

¤u, çamur ve tozun y›llar içerisinde oluflturdu¤u siyah renkli kir tabakas›n›n temizlen-
mesi amac›yla, tazyikli su tabancas› yard›m› ile temizlik çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Ayr›ca 2004 sezonunda; Theatron mermer bloklar› aras›ndaki derzlerin ve blok-
lar›n üzerindeki çatlak yüzeylerin toprak ile dolarak bu alanlarda bitkilerin yetiflmesinin
ve ya¤an ya¤mur sular›n›n bu alanlardan girerek mermer bloklara zarar vermesinin ön-
lenmesi amac›yla derz ve çatlaklarda dolgu ifllemlerinin yap›lmas› uygun görülmüfltür.
Bu nedenle, dolgu yap›lmas› gerekli tüm derzlerde ve çatlak yüzeylerde, öncelikle
detayl› temizlik çal›flmalar› yap›lm›fl, daha sonra kireç harc› ile oluflturulmufl dolgu, bu
alanlara uygulanarak mermer bloklar›n d›fl etkenlere karfl› korunakl› bir duruma getiril-
mesi sa¤lanm›flt›r.

9. D‹⁄ER ÇALIfiMALAR
Çevre Araflt›rmalar›
Y›llardan beri üzerinde önemle durdu¤umuz, kaçak kaz›lar ve tahribattan ötürü

ortadan tamamen kalkmak üzere oldu¤una de¤indi¤imiz Leukophrys yerlefliminin yok
edilmesine yönelik uygulamalar ve kaçak kaz›lar, sit alan› kapsam›na al›nmas›na kar-
fl›n, gayet ak›ll›ca yap›lan kamuflajlarla sürdürülmektedir. Gerek bahçe haline getiriliy-
or gibi gösterilerek, gerekse içine kadar girmifl olan tafl oca¤› iflletmesi fleklinde sözde
masum, ya da yasal gerekçelerle bu önemli ören yeri giderek yok olmaktad›r. 

2004 kaz› sezonu içerisinde, geçmifl y›llarda kent çevresinde yap›lan araflt›rma
çal›flmalar›na devam edilmifltir. Bu çal›flmalar sonucunda, Magnesia ören yeri emekli
bekçisi Ekrem Bay›r taraf›ndan gösterilen, Magnesia’n›n bat› kent surunun d›fl›nda ve
bat›daki nekropol alan›ndaki incir bahçeleri içerisinde; iki sövesi ve üzerindeki lentosu
sa¤lam olarak ayakta kalm›fl ve kuzey-güney yönüne bakan bir kap› tespit edilmifltir.
‹lk incelemeler sonucu, lento ve söve üzerinde hiçbir yaz›t veya bezemeye rastlanmaz-
ken, çevrede yüzeyde yap›lan incelemelerde çok say›da çat› kiremidinin varl›¤› dikkati
çekmifltir. ‹çerisinde bulundu¤u alan›n nekropol alan› olmas›ndan dolay› bir an›t mezar
veya da bir Heroon’a ait olmas› muhtemel bu kap›n›n foto¤raflar› çekilerek Magnesia
çevresinde tespit etti¤imiz kal›nt›lara bir yenisi daha eklenmifltir.
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Yine Ekrem Bay›r taraf›ndan gösterilen alanda, bugün Ac›su mevkiinden Gümüfl
Da¤’a ç›kan patikan›n yak›nlar›nda, içerisindeki fresklerden dolay› Bizans Döneminde
kullan›lm›fl olabilece¤ini düflündü¤ümüz bir ma¤ara tespit edilmifl ve ma¤ara içerisin-
deki resimler foto¤raflanarak belgelenmifltir. 

Yine ayn› mevkide, incir bahçeleri içerisinde, tümülüs olmas› muhtemel yüksel-
tiler tespit edilmifl ve bu yükseltilerden büyük boyutta olanlar›ndan bir tanesinin büyük
bir olas›l›kla kepçe yard›m› ile kaçakç›lar taraf›ndan tahrip edilmifl oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Tahrip edilen yükseltideki toprak ile çevre topra¤› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, y›¤ma topra¤›n
renginin, mevkideki ana topraktan renk ve nitelik olarak farkl›l›k göstermesi, bu yüksel-
tilerin tümülüslere ait y›¤ma tepeler oldu¤u varsay›m›n› güçlendirmifltir. Ancak daha
kesin yarg›lara ulafl›lmas› için çevrede daha detayl› yüzey araflt›rmalar›n›n ve ar-
keolojik çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Antik Köprü Ayaklar›n›n Temizlenmesi ve Belgeleme Çal›flmalar›
2004 sezonu içerisinde, bir tanesi Ortaklar Söke karayolundan Tekin Köy’e giren

yolun devam›ndaki modern köprünün kuzeyinde, bir tanesi de modern köprünün
güneyinde, Magnesia Hamam›’n›n kuzeydo¤usunda yer alan ve bugün için gümüfl çay
yata¤›n›n içerisinde kalan iki adet antik köprü kal›nt›s›n›n çevrelerindeki ot ve toprak
tabakas› temizlenmifltir. Bu çal›flmadan sonra foto¤raflanarak belgelenen antik köprü
ayaklar›n›n konumlar› daha sonra Total Station yard›m›yla dijital ortamda Magnesia
flehir plan›na aplike edilmifltir.

Bilgi Levhalar›
Theatrona çevre düzenlemesi kapsam›nda yerlefltirilen tan›t›m levhas› d›fl›nda,

ören yeri girifline ziyaret saatlerini gösterir bir levha, k›r›lan panonun yerine yeni bir
kent plan›, altar›n tan›t›m›na iliflkin pano ile Theatron, Gymnasion ve Stadiona yönlen-
dirici ok levhalar› ören yerine dikilmifllerdir. 

9. ESER TESL‹M‹
2004 y›l› kaz› sezonunda ele geçirilen buluntular 2 adet envanterlik ve 25 adet

etütlük eser olmak üzere Ayd›n Müzesi’ne 31.08.2004 tarihinde teslim edilmifltir.

10. Y‹RM‹NC‹ YIL ETK‹NL‹KLER‹
1984 y›l›nda bafllayan Magnesia kaz›lar› 2004 y›l›nda 20. y›l›n› doldurmufl ve bu

nedenle  “20. Y›l” etkinlikleri düzenlenmifltir. Bu kutlama, Tekinköy çocuklar›na, Tekin-
köy halk› ile kaz› çal›flanlar›na ve kamu kesimi ile kaz› baflkanlar›na olmak üzere üç
ayr› etkinlikle gerçeklefltirilmifltir. 

Magnesia Çocuk fienli¤i
Bu y›l sekizincisi düzenlenen geleneksel Magnesia Çocuk fienli¤i 20 y›l kut-

lamalar› kapsam›nda Ifl›k Bingöl’ün koordinatörlü¤ünde ve Aysel-Ak›n Akyol’un sorum-
luluklar›nda 16-18.08.2004 tarihleri aras›nda farkl› bir boyutta gerçeklefltirilmifltir. 4–6
ve 7–16 yafllar›ndaki iki grup Tekin köylü çocu¤un dinlemeyi, sosyal yaflam gereklerini
tan›malar›n› ve onlara uymay› (s›ra bekleme gibi) ö¤renmelerini sa¤lamak, ritim duy-
gular›n›, becerilerini ve yarat›c›l›klar›n› gelifltirmek ve dili etkin bir flekilde kullanmalar›n›
sa¤lamak amac›yla, öykü oluflturma, flark› söyleme ve origami ile ebru yap›m›n› içeren
sanat etkinlikleri düzenlenmifltir. Ayr›ca çocuklarda tarih bilicini oluflturmak için, köy
çocuklar›n›n tümünün rol ald›¤›, “Kral Midas’›n Kulaklar›”’ adl› drama sahneye konmufl-
tur. Çocuklar bu dramay› Theatronda, velilerinden oluflan bir topluluk karfl›s›nda oy-
nam›fllard›r. Oyunun ard›ndan resim yar›flmas› düzenlenmifl ve yar›flmaya kat›lan
çocuklara hediyeler da¤›t›lm›flt›r.
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20. Y›l Etkinli¤i (Tekinköy)
18.08.2004 akflam› kaz› evi bahçesinde köy halk›na Magnesia tan›t›m filmi ile bir

dramadan oluflan sinevizyon gösterisi sunulmufltur. Ayn› gece köy halk›ndan kaz›
çal›flmalar›na eme¤i geçenlere teflekkür edilmifl, 1984 y›l›nda bafllayan kaz›larda
çal›flan iflçilere 20. y›l plaketi verilmifltir. Akflam›n sonunda Ifl›k Bingöl taraf›ndan der-
lenen ve 2004 y›l›na kadar yap›lan tüm Magnesia Çocuk fienli¤i etkinliklerini içeren
“Çocuk Gözüyle Magnesia” isimli kitap bu flenliklere kat›lan çocuklara da¤›t›lm›flt›r.

20. Y›l Etkinli¤i (Ören Yeri)
20. y›l kutlamas› kapsam›ndaki 3. etkinlik 21. 08. 2004 gecesi ören yerinde ger-

çeklefltirilmifltir. Bakanl›k ve di¤er resmî kurum yetkilileri, kaz› baflkanlar› ve Magnesia
kaz›s›na maddî ve manevî destekte bulunmufl kifli ve kurulufllar›n davetli oldu¤u bu et-
kinlik bir program kapsam›nda Theatron, Bazilika ve toplant› alan›nda gerçeklefltirilmifl-
tir. 
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Resim. 1: Bat› al›nl›k 
elemanlar›n›n 
kald›r›lmas›ndan
sonra ortaya 
ç›kan döflemenin 
çökmüfl, k›r›lm›fl ve 
parçalanm›fl 
görüntüsü

Resim 3: Al›nl›k orta kap›s›. Söve 
profillerinin aç›lmas›ndan ve 
tympanon üzerine epistil, geison
ve sima elemanlar›n›n 
yerlefltirilmelerinden sonraki 
görünüfl

Resim 2: Bat› al›nl›k, kuzey küçük kap› lentosunun 
yeniden dökülerek tamamlanmas› sonras› 
kap›n›n görünümü
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Resim 4: Kurban alan› ile toplant› 
alan› aras›nda kalan yerde
alt› basamaktan oluflan 
basamaklar 
ortaya ç›kart›lm›flt›r

Resim 6: Taban döflemesi alt›ndaki 
kanal›n bir bölümü

Resim 5: Taban döflemelerinin alt›ndaki kanal›n
aç›lan bölümü
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Resim 7: Agora do¤u duvar› arkas›ndaki exedralar›n güneyden genel görünüflü

Resim 8: Agora meydan›n›n genel görünüflü ve stoalara ait sütun amburlar›n›n
bulutu durumlar›



286

Resim 9:Do¤u stoan›n kuzey yar›s›na ait 
krepidoma

Resim 10: Do¤u stoa güney yar›s›ndaki
orta sütun s›ras›na ait 
kaidelerin kuzeyden görünüflü

Resim 11: Orta s›ra sütun kaidesi alt›ndaki 
konsollar ve altta payenin Dor 
bafll›¤› niteli¤indeki üst bölümü
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Resim 12:Payenin bat› yüzündeki freskten
ayr›nt›. Giysili kad›n figürü,
(Artemis?)

Resim 13: Bazilika’n›n kuzey uzun duvar›n›n bat› bitiminde  
oluflturulmufl nifller
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Resim 14: Hypokaostlu yap›da A mekân›ndaki ikincil kullan›ma iliflkin   
künk s›ras›

Resim 15: Damga yüzü kafl› alt›n 
kaplamas›



HAKEM‹ USE (D‹YARBAKIR) 2004 YILI KAZILARI

Halil TEK‹N*

Dicle Nehri üzerinde yap›m› planlanan Il›su Baraj› göl sular› alt›nda kalacak olan
kültür varl›klar›n› belgeleme ve kurtarma kapsam›nda 20011 y›l›ndan beri devam eden
Hakemi Use kaz›lar›n›n bütçesi, bölgedeki di¤er Türk kaz›lar› gibi Devlet Su ‹flleri Ge-
nel Müdürlü¤ü taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni ‹hale Ya-
sas›’ndan kaynaklanan baz› sorunlardan dolay› Hakemi Use kaz›lar› yap›lamam›flt›r.
Ayn› sorun 2004 y›l›nda da devam edip kaz›lar›n yap›lamamas› durumu ortaya ç›k›n-
ca, A¤ustos ay› içinde taraf›m›zdan Diyarbak›r Valili¤i’ne müracaatta bulunulmufltur.
Diyarbak›r Valisi Say›n Efkan Ala’n›n yak›n ilgisi, Diyarbak›r ‹l Kültür ve Turizm Müdü-
rü Say›n Songül Göksu ve Diyarbak›r Müze Müdürü Say›n Necdet ‹nal’›n katk›lar›yla,
2004 kaz›lar› küçük bir bütçeyle 13 Eylül-05 Ekim günlerinde gerçeklefltirilebilmifltir2. 

Kaz› Çal›flmalar›
2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda öncelikli olarak, 2003 y›l›nda kaz›lar›n yap›lama-

mas›ndan dolay› açmalar›n profillerinde meydana gelen kaymalar ve do¤al etmenler-
den kaynaklanan tahribat temizlenmifl, önceki y›llarda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan mimarî ka-
l›nt›lar›n yüzeyleri aç›lm›fl ve alan çal›flmalara haz›r hâle getirilmifltir. ‹ki haftal›k arazi
çal›flmas›n›n ana hedefi 2002 y›l›nda D8 plan karesinde bafllat›lan sondaj çal›flmalar›-
n› tamamlayarak ana topra¤a ulaflmak ve böylelikle yerleflimin stratigrafisini ortaya ç›-
karmak olmufltur. 2004 y›l› çal›flmalar›nda ayr›ca 2002 y›l›nda yerleflimin Dicle’nin es-
ki yata¤› ile iliflkisini anlamaya yönelik olarak kaz›lmaya bafllan›lan E 10 açmas›nda ka-
z›lara devam edilmifltir (Çizim: 1).

D8 plan karesindeki  Çal›flmalar
Hakemi Use’nin Dicle’nin eski yata¤› ile kesiflti¤i bir konumda yer alan bu açma-

daki çal›flmalara ilk kez 2002 y›l›nda bafllanm›flt›r. Sondaj niteli¤indeki bu açma ile yer-
leflimin en erken katmanlar›na inmek ve böylelikle höyü¤ün tabaka düzenini ortaya ç›-
karmak amaçlanm›flt›r. 2002 y›l›nda bu hedefe ulafl›lamam›flt›. 2004 y›l› çal›flmalar›n-
da sürenin k›s›tl› olmas› nedeniyle 10x10 m. boyutlar›ndaki açman›n tümünde çal›flmak
yerine, açmay› dörde bölerek çal›flma alan› 5x5 m. boyutlar›nda küçültülmüfltür. Böy-
lelikle, D8 plan karesi önce, a ve b olmak üzere ikiye bölünmüfl; daha sonra ise b  bö-
lümü 1 ve 2 olmak üzere ikiye bölünmüfltür. Çal›flmalar D8 plan karesinin kuzeydo¤u

* Yrd. Doç.Dr. Halil TEK‹N, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü TR-06800, Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE. e-mail:htekin@hacettepe.edu.tr

1 Tekin 2003; 2004a; 2004b; 2004c; 2005.
2 Hakemi Use 2004 y›l› kaz›lar›, Diyarbak›r Müze Müdürlü¤ü denetiminde, Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.

Halil Tekin’in bilimsel sorumlulu¤unda, Arkeolog Deniz Erdem, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö¤rencileri
Tar›k Emre, ‹lkay Altundal, Serpil Bulut, Mehmet Selim Ensari, Zeki Demir, Yusuf Aksüzek, Emin Ayd›n’dan oluflan
bir ekip taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bakanl›k temsilcisi olarak Marmaris Müzesi’nden  Semra Y›ld›r›mer görev
alm›flt›r.
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bölümünü oluflturan b1  alan›nda yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. Bu alan ayn› zamanda yerleflimin
Dicle yata¤›na en yak›n bölümünü oluflturmaktad›r. 

2004 y›l› kaz›lar›nda D8b1 açmas›ndaki çal›flmalarda Geç Neoliti¤e ait toplam
üç yeni tabaka saptanm›flt›r. 2002 y›l›nda saptanm›fl olan iki tabakayla birlikte Hakemi
Use Geç Neolitik Döneme ait olan III. Periodun befl tabakadan olufltu¤u tespit edilmifl-
tir. Söz konusu tabakalardan 2002 y›l›nda keflfedilen ilk ikisinde, iki adet benzer özel-
likler gösteren oca¤a rastlanm›flt›r. Bu y›l ortaya ç›kar›lan iki ocak ayn› niteliklere sa-
hiptir. Bunlar›n tabanlar› Dicle’den toplanan küçük boyutlu yass› tafllar ile döflendikten
sonra üzeri s›k›flt›r›lm›fl toprak ile kaplanmaktad›r. Genellikle oval görünümlü ocaklar›n
yaklafl›k 10-15 cm. kal›nl›¤›nda kilden çeperleri bulunmaktad›r. Bu ocaklar›n yan›nda
yo¤un kül kal›nt›s› dikkat çekmektedir. Buradan toplanan numuneler Hacettepe Üniver-
sitesi Biyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Cahit Do¤an taraf›ndan incelenmifl ve bunla-
r›n tah›l kal›nt›lar› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Ayr›ca, ocaklar›n yan›nda yer alan ö¤ütme tafl-
lar› ve tafl âletlerin fazlal›¤› burada beslenmeyle ilgili bir piflirmenin varl›¤›n› kan›tla-
maktad›r. 

Hakemi Use tafl eserleri Ankara Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dal›’ndan
Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal taraf›ndan incelenmektedir. Çal›flmalar henüz sonuçland›r›l-
mad›¤›ndan kesin bir kan›ya varmak için erkendir. Bununla birlikte ilk izlenim olarak,
D8b1 açmas›nda özellikle 4. ve 5. tabakalarda çok say›da çakmaktafl› yonga parças›-
na rastland›¤›n› belirtmek gerekir. Bu, önceki kaz› sezonlar›na göre bir yeniliktir. 2001
ve 2002 kaz›lar›nda çakmaktafl› eser say›s› obsidyene nazaran azd›r. Oysa 2004 y›l›n-
da alt katmanlara inildikçe çakmaktafl› eser say›s›nda bir art›fl gözlenmektedir. Ayn› fle-
kilde sürtme tafl endüstrisine ait bazalt ve oran olarak az olmakla birlikte granitten ya-
p›lm›fl ço¤unlu¤u ezgi amaçl› âletlerin say›s›nda art›fl gözlenmektedir. Tafl buluntular
aras›nda en ilginç olan› hiç kuflkusuz kireç tafl›ndan yap›lm›fl “çok çukurlu havan”d›r
(Resim: 1). Hemen yan› bafl›nda tafltan havan elinin de bulundu¤u bu eser, açman›n
kuzey do¤u bölümünde ters dönmüfl bir flekilde ele geçirilmifltir. 3. Tabakaya ait olan
bu eser üzerinde yer alan farkl› boyutlarda ve derinliklere sahip befl adet çukur ile kü-
re fleklinde biçimlendirilmifl havan eli uyumludur. Bu çukurlardan en uçta yer alan yak-
lafl›k 3 cm. derinli¤e sahip ve yuvarlak bir yuva görünümündeyken, en üstteki dört çu-
kur düzensiz  bir flekilde ve yaklafl›k 1 cm. derinli¤e sahiptir. Yaklafl›k 25 kg. a¤›rl›¤›n-
daki bu çok çukurlu tafl havan özel bir hammaddenin farkl› boyutlarda ö¤ütülmesinde
kullan›lm›fl olmal›d›r. 

D8b1 açmas›nda  5. tabakaya ait 16 No.lu oca¤›n yaklafl›k 1.5 m. güneyinde ta-
ban alt›nda ve ana toprak içine gömülmüfl bir mezara rastlanm›flt›r (Resim: 2).  ‹ki kü-
çük çocu¤a ait olan ve aralar›nda 30 cm. kadar mesafe bulunan bu iki bireyin ayn› za-
manda gömüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Bunlardan yaflça daha büyük olan› bat›da yer al-
maktad›r. Kafatas› sa¤lam durumda ele geçirilen bu çocu¤un do¤u-bat› yönünde yat›-
r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Mezar eflyas› olarak boyun k›sm›nda küçük boyutlu tek renkli bir
bardak b›rak›lm›flt›r. Ayr›ca gövdesi üzerinde yerinde da¤›lm›fl olan boyunlu bir çömlek
ve ters çevrilmifl flekilde bir genifl a¤›zl› kâse ele geçirilmifltir. Bunun hemen kuzeyinde
yaflça daha küçük olan birey ise büyükçe bir çömle¤in içine yat›r›ld›ktan sonra piflmifl
toprak bir tepsi ile üzeri kapat›lm›flt›r. Bu iskeletin yan›na mezar eflyas› olarak tek renk-
li basit formlu iki bardak b›rak›lm›flt›r. Ayr›ca gövdesi üzerinde obsidyenden yap›lm›fl bir
dilgi ele geçirilmifltir. Söz konusu çocuk iskeletinin içine yat›r›ld›¤› çömle¤in yar›s› ek-
siktir. Daha önce kullan›lm›fl olan bu çömlek düzenli bir flekilde k›r›larak âdeta bir ya-
tak görünümü verilmifl izlenimi uyand›rmaktad›r. Bu mezar ana toprak içinde ele geçi-
rildi¤inden Hakemi Use’nin en erken ölü gömme âdeti hakk›nda bilgi vermesi nedeniy-
le ayr›ca önem tafl›maktad›r. Bugüne kadar yerleflimde ele geçirilen Neolitik mezarla-
r›n ortak özelli¤i hepsinde tek renkli çanak-çömle¤in mezara b›rak›lmas›d›r. Gerek ge-
çen kaz› sezonlar›nda saptanan ilk iki tabakada, gerekse 2004 kaz› sezonunda ortaya
ç›kar›lan alttaki tabakalara ait mezarlarda hiç boyal› kap ele geçirilmemesi ilginçtir. Ha-
kemi Use insan iskeletleri Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr.
Metin Özbek ve Doç. Dr. Y. Selim Erdal taraf›ndan incelenmekte olup çal›flmalar he-
nüz sonuçlanmam›flt›r. 
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D8b1 açmas›nda ele geçirilen seramikler aras›nda taraf›m›zdan “standart mo-
nokrom” olarak adland›r›lan el yap›m›, tek renkli, devetüyü ve turuncu renkli çanak-
çömlek ço¤unluktad›r. Bunlar›n yan›nda daha çok Kuzey Suriye-Kilikya3 bölgesinden
tan›nan Koyu Yüzlü Açk›l› Kaplardan örnekler ile Standart Hassuna ve Arkaik Hassu-
na kaplar›na ait parçalar ele geçirilmifltir. En alt katta ise Proto-Hassuna örneklerine
rastlanmaktad›r. Söz konusu kaplar Kuzey Mezopotamya’n›n Geç Neolitik serami¤i4 i-
çinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Tell Hassuna5 kaz›lar›yla tan›mlanan Hassuna
boyal›lar›n›n güzel örneklerinin varl›¤›n›n Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde de saptan-
mas› son derece önemlidir.

E10 Plan Karesindeki Çal›flmalar
‹lk kez 2002 y›l›nda çal›flmalar›n bafllad›¤› bu açmada çok say›da ‹slâmî meza-

ra rastlanm›flt›. Söz konusu mezarlar nedeniyle alt katlara ait mimarî kal›nt›lar çok tah-
ribata u¤ram›fl flekilde ele geçirilmekteydi. 2004 y›l›nda bu açmada çal›flmalara devam
edilerek yerleflim ile Dicle aras›ndaki ba¤lant› k›sa zaman zarf›nda mümkün oldu¤un-
ca anlafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 2002 y›l›nda ortaya ç›kar›lan ve 2. tabakaya ait pisé tekni-
¤iyle infla edilmifl duvar kal›nt›s› ask›ya al›narak açma içi temizlenmifltir. Geçen iki y›l
zarf›nda höyük yüzeyinin e¤iminden dolay› bu açmadaki toprak ak›nt›s› fazla oldu¤un-
dan ilk hafta tamamen temizlik ile geçirilmifltir. Açman›n bat› profiline yak›n bir yerde
yetiflkin bir bireye ait mezara rastlanm›flt›r. Yüzü kuzeye dönük flekilde bat›-do¤u isti-
kametinde bafl k›sm› bat›da olan hocker tarzda gömülmüfl bireyin yan›nda herhangi bir
mezar eflyas› ele geçirilmemifltir. Bu nedenle, hangi döneme ait oldu¤unu söylemek
güç olsa da, daha önce, bu açmada ortaya ç›kar›lan Geç Neolitik mezar ile yat›fl yönü
benzerli¤i ve derinlikten hareketle bunun da Geç Neoliti¤e ait oldu¤u tahmin edilebilir. 

E10 plan karesinin kuzeybat› bölümünde yo¤un kül katman› dikkat çekmektedir.
Herhangi bir çevrelemeye rastlanmayan bu alan›n yerleflimin d›fl k›sm› olmas›ndan do-
lay› aç›k bir piflirme alan› olarak kullan›lm›fl olmas› muhtemeldir. Bu kül katman› sona
erdikten sonra açman›n kuzey profiline paralel olarak devam eden bir duvar izine rast-
lanm›flt›r. Söz konusu duvar 2004 y›l› çal›flmalar›n›n son iki gününde tespit edilip iyice
temizlendikten sonra ortaya ç›km›flt›r (Resim: 3). Bu duvar pisé tekni¤iyle infla edilmifl
olup yaklafl›k 40 cm. geniflli¤inde ve 6 m. çap›ndad›r.  

E10 plan karesinde obsidyen dilgi parçalar›n›n yan› s›ra t›pk› D8b1 açmas›nda
oldu¤u gibi alt katlara inildi¤inde çakmaktafl› âlet paralar›n›n say›s›nda bir art›fl olmak-
tad›r. Bunlar›n yan›nda kemik âlet parçalar› da ele geçirilmifltir. 2002 y›l›nda oldu¤u gi-
bi bu y›lki çal›flmalarda da dokumac›l›¤› kan›tlayan piflmifl toprak ve tafl dokuma a¤›r-
l›klar› ve a¤›rflaklar bulunmufltur.Bu açmada ele geçirilen çanak-çömlek D8 açmas› ile
uyuflmaktad›r. Bu açmada boyal› parça say›s› D8 açmas›na nazaran daha fazlad›r. Bu,
açmadaki kaz›lan alan›n geniflli¤ine ba¤l› olabilir.

Her iki açmada da çok say›da hayvan kemi¤ine rastlanm›flt›r. Söz konusu kemik
kal›nt›lar› Japonya, Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hitomi Hongo taraf›ndan incelenmek-
tedir. Kendisinin verdi¤i ön bilgilere göre hayvan kemikleri evcillefltirmeyi iflaret etmek-
tedir. Hakemi Use’de evcil olarak koyun, keçi, s›¤›r ve domuzun varl›¤› saptanm›flt›r.

Geç Neolitik Çanak-Çömle¤i
Hakemi Use Geç Neolitik  çanak-çömle¤i tamamen el yap›m›d›r (Çizim: 2-3). Se-

rami¤in yaklafl›k %90’› tek renklidir. Bunun yan›nda çizi bezekli, bask› bezekli ve boya-
l› parçalar da yer almaktad›r. Seramik alt katlara inildi¤inde kaba bir görünüm almakta-
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d›r. Ço¤unlukla organik katk›l›, yeterli ›s›da ve yeterli sürede piflirilmediklerinden özleri
koyudur. Bazen katk› maddesi olarak mineral, kireç ve kum kat›lmaktad›r. Özellikle bo-
ya bezekli kaplar daha itinal› yap›lm›flt›r. En alt katta ele geçirilen az say›daki seramik
parças›nda mineral katk› ve taflç›k dikkat çekmektedir. Kap formlar› ço¤unlukla boyun-
lu veya boyunsuz çömlek, fazla derin olmayan kâse, tepsi ve bardak fleklinde say›labi-
lir. Bunlar›n yan›nda Önasya’da Hassuna Döneminin karakteristik serami¤i aras›nda
yer alan ve husking tray ad›yla bilinen dip k›s›mlar› derin oluklar, çukurlar veya kaz›n-
t›l› tepsi formundaki kaplardan parçalar hâlinde her befl tabakada da çok say›da ele
geçirilmektedir. 2004 y›l› kaz›lar›nda d›fl yüzeyi k›rm›z› astarl› ve hafif perdahl› bir hus-
king tray parças› geçmifl y›llardakilerden farkl›l›k göstermektedir.  Boyal› kaplarda be-
zekler genellikle üçgen, tarama veya chévron fleklinde ve kaplar›n a¤›z kenarlar›n›n
hemen alt›ndan bafllay›p kar›n k›sm›nda son bulmaktad›r. Ayr›ca bask› ve çizi bezek
fleklinde süslemelere de rastlanmaktad›r. Söz konusu kaplar ayn› zamanda  Önas-
ya’n›n en erken üretilen kaplar›n örnekleri olmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Hake-
mi Use Geç Neolitik serami¤i,   Proto-Hassuna, Arkaik Hassuna, Standart Hassuna ve
Samarra fleklinde s›ralanmaktad›r. Bilindi¤i üzere bu s›ra, Mezopotamya’n›n gelenek-
sel Geç Neolitik seramik s›n›fland›rmas›d›r. Bugüne kadar Türkiye s›n›rlar› içinde bu
dönemlere ait seramik kal›nt›lar› baz› kaz›larda ele geçirilmiflti. Ancak hiçbirinde bütün
aflmalar bu kadar bol malzemeyle ve yap› kat›na ba¤l› olarak saptanamam›flt›r. Hake-
mi Use seramikleri gerek teknik gerekse bezeme aç›s›ndan Kuzey Suriye’nin ünlü Geç
Neolitik yerleflimi Tell Sabi Abyad6 ile tamamen uyuflmaktad›r.  Bunun yan› s›ra son y›l-
larda Orta Habur’da gerçeklefltirilen Tell Boueid7 kaz›s› ve Yukar› Habur’daki8 yüzey
araflt›rmalar›nda  Hakemi Use serami¤inin yak›n benzerlerine rastlanm›flt›r.

2004 Y›l› Kaz›lar›n›n Genel Sonuçlar›
Bugüne kadar yürütülen kaz›lar›n sonunda elde edilen bilgileri flu flekilde özetle-

mek mümkündür:

1. D8b1 alan›nda ana topra¤a ulafl›larak 2004 y›l› için hedeflenen sonuca ulafl›l-
m›flt›r. Bu alanda 539. 70 m. kodunda ana topra¤a ulafl›lm›flt›r. Bu seviye yerleflimin
güncel en yüksek noktas› olan 544.00 m.den yaklafl›k olarak 4 m. afla¤›dad›r ki, bu da
Hakemi Use’nin afla¤›-yukar› 4 m.lik bir kültür katman›na sahip oldu¤unu göstermekte-
dir.

2. Hakemi Use’de  tespit edilen ana toprak kodu ile bugünkü tarla kodu ayn›d›r.
Bu da yerleflimin ilk sakinlerinin Dicle k›y›s›na gelerek tarla düzlü¤üne yerlefltiklerini
göstermektedir. Yani, yerleflim herhangi bir do¤al yükselti üzerinde yer almamaktad›r. 

3. Hakemi Use’de en erken iskân Erken Seramikli Neolitikte bafllam›flt›r. Yerle-
flimde Akeramik Neolitik saptanamam›flt›r.

4. Hakemi Use Geç Neolitik sakinleri pisé tekni¤iyle infla edilmifl dörtgen veya
yuvarlak planl› evlerde yafl›yorlard›.

5. Hakemi Use Geç Neolitik sakinleri tar›mla u¤raflan, bunun yan› s›ra koyun, ke-
çi, s›¤›r ve domuz gibi hayvanlar› evcillefltirmifllerdi.

6. Kaz›larda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan yaklafl›k 25.000 seramik parças›, yerleflimde
serami¤e yo¤un ihtiyaç duyuldu¤unu ve üretiminin burada yap›ld›¤›n› göstermektedir.

7. Hakemi Use sakinleri, d›fla aç›k bir topluluktu. Ele geçirilen seramik ve di¤er
küçük buluntulardan Kuzey Irak, Orta Irak, Kuzey Suriye ve Kilikya ile yak›n iliflki için-
de olduklar› anlafl›lmaktad›r.

8. ‹lk üç kaz› sezonu sonunda kaz›lardan ç›kan sonuca göre Hakemi Use’nin ta-
baka düzeni flu flekildedir:
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I. Period: MÖ I. biny›l (Erken Demir Ça¤/Yeni Assur Dönemi)
II. Period: MÖ II. biny›l (Orta ve Geç Tunç Ça¤/Eski ve Orta Assur Dönemi)
II. Period: Geç Neolitik (Hassuna/Samarra Dönemi/Seramikli Neolitik)
9. Farkl› tabakalardan radyokarbon analizi için al›nan numunelere ait sonuçlar

henüz elimize ulaflmad›¤›ndan tabakalar›n tarihlendirilmesi seramik ve di¤er küçük
buluntulara göre yap›lmaktad›r. Özellikle Tell Sabi Abyad ile olan yak›n benzerli¤i dik-
kate al›nd›¤›nda, Hakemi Use’nin Geç Neoliti¤e ait befl tabakas›n›n MÖ 6100-5950 y›l-
lar›na tarihlendirmek mümkün gibi görülmektedir.

10. Hakemi Use, Kuzey Mezopotamya’n›n çanak-çömlek gelifliminin (Proto-Has-
suna, Arkaik Hassuna, Standart Hassuna ve Samarra) tüm evrelerini kapsayan ve
Anadolu’daki en detayl› bilgiyi veren kaz›s› yap›lm›fl ilk ve tek yerleflimdir.

11. Hakemi Use flimdilik Hassuna ve Samarra serami¤inin kaz›yla saptanm›fl
Önasya’daki kuzey s›n›r›n› oluflturmaktad›r.
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Harita: Hakemi Use’nin konumu

Çizim 1: Topografik plan
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Çizim 2: Hakemi Use Geç  Neolitik 
serami¤i

Çizim 3: Hakemi Use Geç  Neolitik 
serami¤i
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3



2004 YILI AZ‹Z N‹KOLAOS K‹L‹SES‹ KAZISI
VE DUVAR RES‹MLER‹N‹ BELGELEME, 

KORUMA-ONARIM ÇALIfiMALARI

Semiha YILDIZ ÖTÜKEN*

23 A¤ustos-21 Kas›m 2004 tarihlerinde Kültür Bakanl›¤› ve Hacettepe Üniversi-
tesi ad›na yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kaz›s› ve duvar resimlerini belgele-
me, koruma-onar›m çal›flmalar› gerçeklefltirildi. Kaz›ya Bakanl›k temsilcisi olarak Kon-
ya Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçi Nurettin Özkan kat›ld›. 

Kaz› ekibi Türkiye’deki alt› üniversitenin Sanat Tarihi Bölümleri’nden olmak üze-
re, Ankara Hacettepe, Kayseri Erciyes, ‹stanbul Marmara, ‹stanbul Üniversitesi, Ça-
nakkale 18 Mart ve Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nden, Doç. Dr. Engin Akyürek,
Yard. Doç. Dr. Nilay Çora¤an, Yard. Doç. Dr. Ayfle Çaylak Türker, Dr. Vera Bulgurlu;
Araflt›rma Görevlileri Özgü Çömezo¤lu, Bülent ‹fller, Ebru F›nd›k, ayr›ca Hacettepe ve
‹stanbul Üniversitesi doktora, yüksek lisans ve lisans ö¤rencilerinden, Ceren Erel, ‹lk-
gül Kaya, O¤uzhan Erdo¤an, Semra Palaz, Eda Arma¤an, Bilge Bahar, Petek Kelefl,
Erkan Bora ve Özgen Kurt’tan olufltu. 

Duvar resimlerini belgeleme-koruma ve onar›m çal›flmalar› Mim. Cengiz Kaba-
o¤lu ve Ark. Rest. R›dvan ‹fller’in baflkanl›¤›ndaki ekiplerce yürütüldü. Belgeleme eki-
binde Mim. Onar›m Uzman› Faruk Zarshati, Mim. Zehra Tuluno¤lu, Harita Yük. Tekni-
keri-Topografya ve Fotogrametri Uzman› fiinasi K›l›ç, Teknisyen Ömer Ekin, Koruma
ve Onar›m ekibinde Duvar Resmi Koruma Uzman› Onur Araz ve Akbil Bengül yer ald›.
‹skeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Y›lmaz Er-
dal ve Dr. Dilek Erdal taraf›ndan incelendi. 

Kaz› iznini ve ödene¤ini veren Turizm-Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel
Müdürü Nadir Avc›’ya, maddî katk›s› için Döner Sermaye ‹flletmeleri Müdürlü¤ü’ne, du-
var resimlerini belgeleme-koruma ve onar›m çal›flmalar› için verilen ba¤›fl niteli¤indeki
katk›lar› için Vehbi Koç ve Onasis Vak›flar›’na, Antalya Valili¤i ‹l Özel ‹daresine, Bakan-
l›k temsilcimiz Nurettin Özkan’a, özverili çal›flmalar› yürüten kaz› ekibine, duvar resim-
lerini belgeleme ve koruma-onar›m ekiplerine teflekkür ederim1.

2004 YILI KAZI ÇALIfiMALARI
A. Kaz›da Ortaya Ç›kan Mimarî Veriler
2004 y›l›nda kilisenin kuzey avlusunda yer alan D yap›s›n›n içi ve d›fl›nda, kuzey

* Prof. Dr. S.Y›ld›z ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Bflk. Beytepe
06532/Ankara/TÜRK‹YE.

1 2004 y›l› kaz›s›na, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Bütçesi 390 iflçi ücretleri harcama kaleminden 10.170.000.000 T.L.,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Döner Sermaye ‹flletmeleri Müdürlü¤ü 390 iflçi ve 870 harcama kaleminden
30.000.000.000 T.L. tahsis edilmifltir.
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avlunun bat›s›nda yer alan yap› kal›nt›lar›n›n içi ve d›fl›nda; kilisenin kuzey ekindeki K6
yap›s› d›fl›nda, bat›da (Çizim: 1); ayr›ca kilisenin bat› avlusu güneyindeki E yap›s› için-
de çal›fl›lm›flt›r (Çizim: 2).

1. Kilisenin Kuzey Avlusunda, Piskoposluk ‹kametgâh› Bat›s›nda Yap›lan 
Çal›flmalar  
11. yüzy›lda zemini yükseltmek için bat› alana doldurulan toprak önceki rapor ve

yay›nlar›m›zda belirtildi¤i gibi 4.-11. yüzy›llar› kapsayan kar›fl›k buluntu içerir2. 2004’te
bat› alanda alt› açma planland›; bunlardan dördü Piskoposluk ikametgâh› yak›n›ndad›r.
2002 ve 2003’te yüzey toprak ve alüvyonu kald›r›lan bu açmalarda, 2004’te 1.30/40 m.
kottan itibaren dolgu toprak tabakalar› aç›ld›; alan›n güneyinde yer alan yap› kal›nt›la-
r›nda iki açma bitirildi. 

Bb-33a açmas› zamanlama nedeniyle 2003’te 0.70 m. kotunda b›rak›lm›flt›;
2004’te bu kottan devam edilerek ve dolgu alt›ndaki opus sectile ve döfleme kotlar› dik-
kate al›narak 0.30 m.ye inilmifltir. Di¤er açmalarda 1.30/1.40’tan 0.35,0.30/0.20 m.ye
inilmifl, Bb-33d açmas›nda 0.35 m. kotta zemin döflemesi bulunmufltur. Dolgudaki kü-
çük buluntular genelde alüvyon alt›nda 1.30/140 m. kotta bafllayan ilk toprak tabaka-
s›nda, ayr›ca ve 7. yy. buluntular›n› içeren 0.80-0.50 m.de yo¤undur.

2004’te kilisenin kuzey ekindeki K-5 odas› hizas›nda yer alan eski yap› kal›nt›-
lardan Bb-A’n›n güney bölümünde -0.20 m.den -0.35 m.ye; kuzey bölümünde ise +0.25
m.den -0.35 m. kota kadar, art› kotta 10 cm., eksi kotta 5 cm.lik tabakalar aç›ld›. ‹ki bö-
lümde s›rs›z seramikler aras›nda -ikiz kulplu Kos amphoralar›, astarl› amphoralar, tes-
tiler, ayr›ca piflirme ve depolama kaplar›- yo¤undur. Eksi kotlarda boyal›, red slip, ter-
ra sigillata, kandil gibi Geç Roma dönemine ait seramikler3 ve tahribata  u¤ram›fl bir
sikke (04/4670) bulunmufltur4.

2. D Yap›s›n›n ‹çi ve D›fl›nda Yap›lan Çal›flmalar
Kilisenin bat› alan›ndaki D yap›s› uzunlamas›na dikdörtgen planl›d›r; do¤u-bat›

do¤rultusundaki kilise ve eklerinin ekseninden farkl› olarak güneydo¤u-kuzeybat› yö-
nündeki yap› 25.40 m. boy ve 6.70 m. enindedir; içte enlemesine iki duvarla üç bölü-
me ayr›l›r. Güney ve kuzeyde birbirine simetrik olan iki bölümden güneydeki (D1) içte
4.60 x 5.00 m., kuzeydeki (D3) 5.00 x 5.00 m.dir; ikisi aras›nda yer alan uzunlamas›na
dikdörtgen planl› bölüm (D2) ise içte 5.00 x 1.10 m. boyutlar›ndad›r. D2, güney ve ku-
zey duvarlar›ndaki ikifler kap› ile D1 ve D3 bölümlerine, do¤u ve bat› duvarlar›ndaki iki-
fler kap› ile de kilisenin kuzey avlusuna aç›l›r (Çizim: 1). 2004 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak ya-
p›n›n güney ve kuzey bölümlerinde çal›fl›lm›flt›r.

a. D Yap›s› Güney Bölümünün (D1) ‹çi ve D›fl›nda Yap›lan Çal›flmalar (Resim: 1)
Kare planl› D1 bölümünde yer alan arcosoliumun zemini 1.37 m. kotta düzgün

kesme taflla döflenmifltir, üstte 1.50 m. kotundaki levhalar alttaki iki sand›k mezar› (ku-
zeyde M-1 ve güneyde M-2) kapat›r (Resim: 1). Kuzeydeki mezar özenli iflçili¤inin ya-
n› s›ra, arcosoliumun do¤u duvar›nda ayn› hizada yer alan Theotokos Hodegetria tas-
viri ve mezar› kapatan arslan kabartmal› levhayla (Resim: 2) dikkati çeker5. Arcosoli-
umun mimarî özellikleri ve sand›k tipi mezarlar› kilisenin bat› avlusunda yer alan ve
fresko kitabesiyle 1118 y›l›na tarihlenen arcosoliuma benzer6.

‹ki mezardaki iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü uzmanlar›nca
de¤erlendirilmifl; M-1 mezar›nda 2 kad›n,4 erkek ve 1 çocuk birey; M-2 mezar›nda 1
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2 Dolgu için bkz. S. Y. Ötüken, 20. KST II 1999:484, not 12.
3 Metinde belirtilen sikke buluntular› III. Uluslararas› Likya Sempozyumu’nda sunulacakt›r.  
4 Geç Roma-Erken H›ristiyan ve Bizans Seramikleri için bkz. A. Çaylak Türker, Seramik.
5 Fresko için bkz. S. Y. Ötüken, Adalya VIII, 2005:263-285; tasvirin yerinde korunmas› mümkün olmad›¤›ndan Ark.

Rest. R. ‹fller taraf›ndan sa¤lamlaflt›r›larak bir panoya geçirilmifltir. Arslanl› levha için bkz. Ötüken, Mimarî Plastik.
6 Bat› avludaki arcosolium için bkz. U. Peschlow, “Materialien zur Kirche des H. Nikolaos in Myra im Mittelalter.” Ist.Mitt.

40 (1990), 210.



kad›n ve 1 erkek bireyin gömüldü¤ü tesbit edilmifltir. Tarihî kimlikleri flimdilik anonim
kalan aile bireylerinin Myra’da ortaya ç›kar›lan D yap›s›n›n 12.-13. yy.’daki banîleri ol-
du¤unu düflünüyoruz7. 

D1 bölümü d›fl›nda yap›lan çal›flmada güney duvar aç›lm›fl, ekseninde 1.32 m.
geniflli¤inde eflik kotu 1.15 m. olan bir kap› aç›kl›¤› bulunmufltur. Güney duvara bitiflik
enlemesine yerlefltirilen alt› tafl burada bir mezar›n varl›¤›na iflaret eder. Bu alandaki
açmalarda 4 sikke bulunmufltur; Fransa kökenli Melgueil Prensli¤i’ne ait bir gümüfl sik-
ke (04/4595) 10. yy. sonu-11. yy.a tarihlenir; bronz sikkelerden birisi (04/4662) I. Ale-
ksios’un pre-Reform Dönemine aittir (1118-1192) (Resim: 6.2); di¤eri (04/4596) Sel-
çuklu Sultan› II. ‹zzeddin Keykavus’un 1246/49 tarihli sikkesidir; dördüncüsü (04/4597)
okunamaz. Eski yay›nlar›m›zda en geç tarihli sikkemiz olan ‹mparator II. Isaak Dukas
sikkesini Myra kentini kaplayan alüvyon felâketinin terminus ante quemi kabul etmifltik;
ancak bu y›l bulunan ‹zzeddin Keykavus’un sikkesi bu tarihin 13. yy. ortas›na uzad›¤›-
n› belgelemifltir8.

D1 bölümünün bat› cephesine ayn› dönemde infla edilen dikdörtgen planl› küçük
ekin ifllevi sorunludur; yap› 0.30 m. kottaki düzgün tafl levhalarla oluflturulan zemin dö-
flemesinin üstündeki dolgu topra¤a oturur. Yap›n›n kuzeyindeki iki açma (Bb-34c, 36)
tabaka buluntular› aç›s›ndan ayn› özellikleri tafl›r; üst kotu 0.90 olan dolgunun en yo-
¤un buluntusu 0.90-0.50 m. aras›nda 658 deniz kabu¤udur; dolgu ayr›ca Geç Roma
Dönemine ait red slip ve boyal› seramiklerle birlikte Bizans s›rl› ve s›rs›z seramiklerini
içerir. Bb-36’da bulunan 4 sikkeden ikisi tahribata u¤ram›flt›r (04/4598, 4663); di¤erle-
ri I. Aleksios Komnenos’un Selanik bask›l›, Reform öncesine ait 1081-92 tarihli sikkesi
(04/4912) (Resim: 6.3) ve II. Basileios’un 976-1030/35 tarihli Anonim A2 grubuna ait bir
örne¤idir (04/4913); Bb-34 açmas›nda zemin döflemesi üstünde bulunan bir sikke ise
(04/5096) Arcadius (386-393) Dönemine aittir.

D1 d›fl›nda, bat›da 0.30 kottaki düzgün tafl levhayla döfleli zeminde bulunan ku-
zey-güney do¤rultusundaki duvar, yap›n›n kuzey bölümü (D3) d›fl›nda, bat›da ortaya
ç›kan Roma Dönemi duvarlar›yla ayn› eksendedir. 

2003’te orta bölümdeki (D2) açmada 0.30 m. kotta düzgün yer döflemeleri bu-
lunmufltu9; 2004’te yap›n›n d›fl›nda ortaya ç›kan ve yap›n›n alt›na uzanan eski duvar-
lar›n da ayn› kottaki zemin döflemelerine oturdu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu veriler D yap›s›n-
dan önce bu alanda Geç Roma Dönemine ait bir kuruluflun varl›¤›n› belgeler.

b. D Yap›s› Kuzey Bölümünün (D3) ‹çi ve D›fl›nda Yap›lan Çal›flmalar
Kuzey bölüm içinde 2003’te yap›lan çal›flmada alüvyon felâketinde y›k›lan yap›-

n›n molozu 3.40 m.den 2.50 m.ye kadar boflalt›lm›flt›r. 2004’te ise yap›n›n içinde zemi-
ni bulmak amac›yla bat› duvar›na bitiflik alanda toprak boflalt›lm›fl ve 0.40 m. kotunda
düzgün tafl zemin döflemesi, ayr›ca bat› duvarda 1.25 m. genifllikte, 0.90 m. kotta bir
kap› efli¤i tespit edilmifltir. 

Kuzey bölümün içi küçük buluntu aç›s›ndan zengindir (1684 adet); dikkati çeken
eserler bronzdan yap›lm›fl günlük kullan›ma ait kap kulplar›, kandil zincirleri, kandil as-
ma halkas›, büyük bir kap›ya ait mentefle, anahtar ve yün e¤irme halkalar›d›r; bunun
yan› s›ra süs eflyalar› olarak saç tokas›, fibula ve bilezikler bulunmufltur (Resim: 3).

Bu açmalarda yo¤un kotlar 0.50-0.40 (568 adet) ve 0.80-0.70 (441 adet) m.dir.
Bulunan 4 sikkeden ikisi okunamaz durumdad›r(04/4661, 04/4701); di¤er iki sikkeden
birisi (04/4624) X. Konstantin ve VII. Mikael Dukas Dönemi (1071-1078) (Resim : 6.1)
Anonim H grubuna aittir. Kuzey bölümün d›fl›nda, zeminde bulunan sikke ise (04/5029)
Heraklonas-Konstantin (641-668) sikkesidir. 

2003’te kuzey bölümün d›fl›nda, kuzeyinde alüvyon ve toprak 1.40 m.ye kadar
kald›r›lm›fl, cephedeki kör arkad›n payesi hizas›nda 0.40 kota kadar bir sondaj aç›lm›fl-
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7 Mezarlardaki bireylerle ilgili rapor Doç.Dr. Y›lmaz Erdal ve Dr. Dilek Erdal taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
8 II. Isaak Dukas sikkesi için bkz. Ötüken, KST XVIII. 1996 (1997) II, 480.
9 Bb-30 açmas›ndaki döfleme için bkz. Ötüken Adalya VIII. 2005:263-285.



t›r. 2004’te yap›n›n cephesindeki ikiz kör kemer topraktan ar›nd›r›lm›fl ve altta dolgu
toprak üstüne oturan 0.20 m. yüksekli¤inde bir tafl seki bulunmufltur. 

Kuzey bölümün do¤u cephesine bitiflik açmada ortaya ç›kan do¤u-bat› do¤rultu-
sundaki duvar yap›n›n alt›na uzan›r; bu duvar›n güneyinde 0.30 m. kotta düzgün tafl
levha zemin, kuzeyinde ise 0.30 m. kotta moloz tafl zemin bulunmufltur. 

Bat› cepheye bitiflik d›fltaki iki açmada ise 0.25 m. kottaki zemin döflemesi üze-
rinde güney-kuzey yönünde bir duvar, ayr›ca L biçiminde, do¤u uzant›s› cephenin alt›-
na uzanan bir yap› kal›nt›s› ortaya ç›km›flt›r. Zemin üstünde bulunan 3 sikkeden birisi
(04/5030) ‹mparator Nikephoros Phokas Dönemine (602-610) tarihlenir; 2’si okunamaz
durumdad›r (04/5097, 5101).

3. Kilisenin Kuzey Ek Yap›s›, K6 D›fl›nda, Bat›daki Çal›flmalar 
2002’de kilisenin kuzey ek yap›s› K6 bölümü d›fl›nda bitirilen K6-b1-b2 açmala-

r›nda 3.95 m.den 0.20 m. kota kadar toprak kald›r›lm›fl; do¤u-bat› yönünde uzanan 1.
dönem bazilikas›na ait iki temel duvar ve K6-b1’de düzgün levhalarla döfleli zemine inil-
mifltir. 2003’te K6-b2 açmas›n›n güneyinde ortaya ç›kan kuzey güney yönlü duvar›n ku-
zey cephesi aç›lm›flt›r. Üst kotu 3.24 m. olan duvar, altta 1.10 m. kotta dolgu topra¤a
oturur; bu nedenle duvar› 11.-12. yy.a tarihleyebiliriz. 2004’te güneyde yeni bir açma
ile 5.35 m. kotundan 3.15 m.ye kadar toprak kald›r›lm›fl; alttaki iki duvar›n güneye
uzand›¤› anlafl›lm›flt›r (Çizim: 1).

4. E-Yap›s›ndaki Çal›flmalar  
Bülent ‹fiLER*

Kilisenin bat›s›ndaki avlusu güney, bat› ve kuzeyden iki katl› yap›larla, do¤uda
ise kilisenin d›fl narteksiyle s›n›rlan›r. Peschlow’un plan› yap›n›n avluya bakan cephe-
lerini ve bat› kanat›n alt kat›nda yer alan tonozlu bir bölümü kapsar10; araflt›rmac›, ya-
p›n›n içi alüvyonla dolu oldu¤undan mimarî özellikler ve ifllev hakk›nda bilgi vermez.

1989’da bafllat›lan çal›flmalarda avluyu çevreleyen yap›n›n güney kanad›, do¤u
duvar›ndaki alt kata girifli sa¤layan yuvarlak kemerli kap› aç›kl›¤›ndaki tafl set kald›r›l-
m›fl; 2003-2004 kaz›lar›nda kap›dan yap› içine girilerek iç mekân alüvyondan ar›nd›r›l-
m›flt›r. 

E-yap›s›n›n kuzey cephesine bitiflik sonradan eklenen bir arcosolium ve ikinci
kata ç›k›fl› sa¤layan merdiven ile teras yer al›r. Arcosoliumun 1118 tarihli fresko kita-
besi E yap›s›n›n 12. yy. öncesine ait oldu¤unu belgeler11.

Alt kata girifl do¤u cephedeki 1.00 m. genifllik ve 2.10 m. yüksekli¤indeki yuvar-
lak kemerli bir kap›yla sa¤lan›r. ‹çten 14.00 x 3.75 m. boyutundaki yap›, duvar payele-
ri üzerinde yükselen üç bas›k yuvarlak kemer, ayr›ca üçüncü ve dördüncü mekân ara-
s›ndaki 0.95 m. geniflli¤inde ve 2.10 m. yüksekli¤inde yuvarlak kemerli bir kap› ile befl
bölüme ayr›l›r (Çizim: 2). Örtü sistemi do¤u-bat› yönünde bas›k beflik tonozdur (Resim
: 4). Her bölümün güney ve kuzey duvarlar›nda iki veya üçer dikdörtgen nifl ve ikinci
mekân›n kuzey duvar› ekseninde d›fltaki arcosoliuma aç›lan mazgal tipinde bir aç›kl›k
bulunur. 

‹kinci mekân›n kuzey duvar› önünde yap›lan sondajda eksi 0.30 m.ye kadar top-
rak boflalt›lm›fl ancak zemin döflemesi bulunamam›flt›r. Beden duvarlar› 0.00 m. kotta
çak›ll› topra¤a oturur. ‹çte 0.00-0.80 m. aras› toprak tabakas›, 0.80 m.den 2.70 m. ko-
ta kadar alüvyon yer al›r. Toprakta ortaya ç›kan küçük buluntu say›s› 4604’tür (1347
s›rs›z seramik, 1013 kemik, 860 cam, 534 kabuk, 288 s›rl› seramik). Yap›da bulunan 4
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* Arafl. Gör. Bülent ‹fiLER, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe/ANKARA. 
10 U. Peschlow, “Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra.” Myra. Eine Lykische Metropole in Antiker und

Byzantinischer Zeit., J. Borchardt (ed.), IstForsch 30 (1975) bkz. resim. 39.
11 Bkz. Peschlow (1990), 210. dn.17. 



sikkeden biri (04/4600) Marcus Aurelianus(270-275) Dönemine aittir (04/4600); ikisi
10.-12.yüzy›llara tarihlenen Fransa kökenli gümüfl örneklerdir (04-4702, 5163); bir sik-
ke ise okunamaz durumdad›r (04/4599).

Bas›k tonozlu pencere içermeyen karanl›k mekân›n ifllevini flimdilik tam olarak
çözmedik. Ancak bir kafatas› buluntusu yap›n›n gömü yeri ifllevini düflündürür. Nitekim
yap›m›za benzer bir örnek Sak›zada Nea Moni Manast›r›’ndaki 11. yüzy›lda yap›lan
Aziz Lukas fiapeli alt›ndaki mekând›r12. 

B. Küçük Buluntular
1. Mimarî Plastik 

S.Y.ÖTÜKEN*

2004’te 1132 tafl-mermer eser bulunmufltur. Bunlardan 630’u opus tesselatum
yer döflemesine ait tessera, 190’› mermer döfleme, 71’i kakma, 16’s› piflmifl toprak tes-
sera ve 11’i tafl-mermer opus sectiledir. Liturjik ö¤eler aras›nda 54 delik ifli levha, 31
levha, 5 templon payesi, 2 sütunce ve birer levha üstü, templon bafll›¤› ve ambon lev-
has›d›r. Mimarî ö¤elerin 23’ü sütun, 8’i sütun bafll›¤› parças›, 3’ü pilaster bafll›¤›d›r; ay-
r›ca ikifler profilli yast›k, pilaster bafll›¤› ve söve; birer konsol, lento, pencere flebekesi,
eflik tafl›, silme ve 3/4 sütundur. Bunlar›n yan› s›ra 24 kabartmal› parça, 11 k›r›k blok, 8
çanak, 4 kitabe, 2 lâhit kapa¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r; 28 buluntunun ifllevi sorunludur.

Geç Roma buluntular› aras›nda mezar odas›ndaki 2. yy.a ait Attika tipi mermer
lâhde ait ait bir kapak fragman› dikkati çeker13. Myra kökenli iki mermer templon bafll›-
¤›na (No. 23a, 24b), bu y›l ayn› tipte üçüncü bir bafll›¤›n fragman› -palmetle bezeli man-
fleti- eklendi (Resim : 5)14. D yap›s› açmalar›nda çok say›da delik ifli levha bulundu;
Demre kaz›s›nda say›lar› 220’ye ulaflan levhalar, Akdeniz çana¤›nda çok yayg›nd›r15.

D yap›s›nda sand›k mezar üstünde in situ bulunan Arslan kabartmal› levhay›
Demre ve Antalya’daki paralel örnekler ve kabartma üslubu yard›m›yla 12.yy.a tarihle-
yebiliriz; bunlar aras›nda en önemli örnek bat› avludaki arcosoliumda bulunmufl levha-
d›r16. 

2. K›rm›z› Astarl› ve S›rs›z Seramikler
Ayfle Ç. TÜRKER*

2004 y›l› çal›flmalar›nda Geç Roma–Erken H›ristiyan Dönemlerine tarihlenen k›r-
m›z› astarl›, boyal› seramik gruplar›na ait örneklerle kandiller ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kan-
diller aras›nda en yo¤un grup önceki dönemlerde oldu¤u tipi “Anadolu tipi” dir17. K›rm›-
z› astarl› seramikler aras›nda iki tabakta kab›n yar›s› tam profil verir. Bunlarda kaidenin
düz oldu¤u anlafl›l›r. Di¤er örnekler a¤›z ve kaide parçalar›na aittir (Çizim: 3). K›rm›z›
astarl› seramikler aras›nda K›br›s (Çizim: 3.3-5) ve Afrika k›rm›z› astarl›lar› (Çizim: 3.6)
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12 Aziz Lukas fiapeli’ndeki kripta veya ossuary için bkz. C. Bouras, Nea Moni on Chios: History and Architecture, Athens,
1982, 190-193, resim 176-181.

13 Mezar odas›ndaki lâhit kapa¤› için bkz. U. Peschlow, “Myra”, RBK 2002, 806-839, bil. süt. 821, res. 5
14 Bafll›klar için bkz. Myra 1975, O. Feld lev. 118 A-D; 117 A-F.
15 Delikifli levhalarla ilgili genifl bir de¤erlendirme için bkz. Y. Ötüken, OTKAS VII. Sakarya
16 Levha eni: 86.5, yük:98, kal:8.5-12 cm.dir. Paraleller için bkz. H. Rott, Kleinasiatische Denkmaeler, Leipzig 1908, 330-

340 res.128; kfll. Peschlow a.g.e. 1990, dipnot 6, lev. 45, res. 1; Y. Önge, Antalya’daki Selçuklu çeflmeleri hakk›nda
baz› görüfller Antalya Ark. Müz. Env.No. A.73. Demre’deki arsanl› levha ayr›nt›l› flekilde bir makalede tan›t›lacakt›r.

* Yrd. Doç. Dr. Ayfle Ç. TÜRKER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Çanakkale/TÜRK‹YE.

17 2002 y›l› kandil örnekleri için bkz. Ayfle Ç. Türker, “Geç Roma –Erken H›ristiyan Dönemi S›rs›z Seramikleri”, Y.
Ötüken, “2002 y›l› Derme-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s› ve Duvar Resimlerini Koruma-Onar›m ve Belgeleme
Çal›flmalar›” içinde, Adalya VIII, 2005:268-270, res. 6.; Önceki y›llarda ortaya ç›kar›lan kandiller için bkz. M. Acara- Y.
Olcay, ‘Bizans Dönemi Ayd›nlatma Düzeni ve Derme Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Kullan›lan Ayd›nlatma Gereçleri”,
Adalya II, 1997, 249-266, bil.257-260.



grubundaki kâse ve tabaklar tespit edilmifltir. Bunlar›n benzerleri Perge, Anamur, Sto-
bi kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r18. 

Demre seramik buluntular› aras›nda yeni bir grup, kesik koni biçimindeki 3.2-3.5
cm. kaide çap›nda ve 1.5-2.0 cm. yüksekli¤indeki üç parçad›r. Bunlar dokuma tezgâh›
a¤›rl›¤› olarak tan›mlan›r ve benzerlerine Anadolu’da Sardis ve Kilise Tepe’de rastla-
n›r19. Ayr›ca M›s›r’da ortaya ç›kar›lan bir örnekte kaide çap› 3 cm., yükseklik 6,8 cm.dir.
Üzerinde kaz›ma çizgiler bulunan bu örnek Demre örneklerinden boyunun biraz daha
yüksek olmas› ile ayr›l›r20. Bu örnek ile benzerlik gösteren dört örnek, Kahire ve Lük-
semburg müzelerindedir21. 

Ancak ad› geçen yay›nlarda, piflmifl topraktan üretilen bu eserler için dokuma
tezgâh› a¤›rl›¤› tan›mlamas› yap›lmas›na karfl›n, Filistin’de Caesarea Maritima’da ya-
p›lan kaz›larda cam kandil çubuklar› ile birlikte form ve boyut olarak Demre örnekleri ile
benzerlik gösteren yaklafl›k 30 adet delikli kil disk bulunmufltur22. Diskler konik ya da
daire kesitlidir; çaplar› 2.7 cm.(en genifli 3.4 cm.) dir. Bet Shean Sinagogu’nda bunlar-
dan 49 parça yine çok say›daki kandil çubu¤uyla birlikte ortaya ç›kar›lm›flt›r23. Say›ca
fazla miktardaki kil parçan›n, cam kandil çubu¤u ile ayn› kontekstte ele geçirilmesi bir-
likte kullan›ld›klar›n› düflündürmüfl ve bunlar›n ya¤ kandillerinin içindeki fitili yukar› kal-
d›rmak ve tutmak için kullan›ld›klar› öne sürülmüfltür24. 

Piflmifl toprak tezgâh a¤›rl›¤› ya da kandil fitilli¤i olarak kullan›lan bu örneklerin
yan› s›ra kemikten yap›lm›fl daire kesitli iki tezgâh a¤›rl›¤› özenli iflçilikleri ile de dikkat
çeker. Bunlardan birinin üzeri y›pranm›fl oldu¤undan bezeme bulunup bulunmad›¤› an-
lafl›lmaz ancak di¤erinin üzerinde üçlü yerlefltirilmifl iç içe geçen dairelerden oluflan
motife rastlan›r (Resim: 1). Bu motif özellikle erken H›ristiyan Dönemi ahflap eserleri
üzerinde s›kl›kla görülür25. 

Bizans Dönemine ait s›rs›z bir amphora ayn› türdeki buluntular›m›zdan boyut
aç›s›ndan ayr›l›r. Demre’nin yerel hamurundan üretilen (irili ufakl› yo¤un kalker katk›l›
%100 kuvars minerallerinden oluflan k›rm›z› renkli) bu kap ayn› hamurun kullan›ld›¤›
di¤er örnekler tabaka verileri ile 11. yy.a tarihlendirilir26. 

Di¤er s›rs›z seramik buluntular, önceki kampanyalarda ortaya ç›kar›lan ve tipo-
lojisi tamamlanan amphora, saklama ve ›s›tma kab›, kâse, küçük s›v› kab›, testi, ungu-
entarium, pithos ve kapaklar›n tipindeki yeni örneklerdir.
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18 K›br›s grubu örneklerin paralelleri için bkz. C. Williams, Anemurium, The Roman and Early Byzantine Pottery, Toronto
1989, fig. 12.169. fig. 12.174; N. Atik, Die Keramik aus den Südthermen von Perge, Tübingen 1995, Abb. 67.346; H.
W. Catling, “An Early Byzantine Pottery Factory at Dhiorios in Cyprus” Levant IV, 1972, 1-82, fig.5, P40, fig. 40, P47;
M. Ballance, J. Boardman, D. Corbet, S. Hood, Excavations in Chios 1952-1955 Byzantine Emporio, Athens 1989,
fig.31.161, 159; J. W. Hayes, Saraçhane in Istanbul vol. 2, The Pottery, Princeton 1992, fig. 41.71. Afrika grubu
örne¤in paraleli için bkz. V. R. Anderson-Stojanovic, Stobi, The Hellenistic and Roman Pottery, Princeton 1992,
pl.42.357.  

19 Sardis’teki örnek için bkz. J. S. Crawford, The Byzantine Shops at Sardis, London 1990, fig. 125; Kilise Tepedeki
örnekler için; H.D.Barker, D. Collon, J. D. Hawkins, T. Pollard, J.N. Postgate, D. Symington ve D. Thomas, “Kilise
Tepe 1994”, Anatolian Studies, XXVI, 1995, 139-191; A. Sagona, C. Sagona ve H. Özkorucuklu, “Excavations at Sos
Höyük 1994, First Preliminary Report” Anatolian Studies, XLV, 1995, 193-218; 

20 E. D. Maguire ve H. P. Maguire ve M. J. Duncan-Flowers, Art and Holy Powers in the Early Christian House, Urbana
ve Chicago, 1989, 154, no.78; 

21 La civilisation romaine de la Moselle et la Sarre (exh. Cat.) Musée du Luxembourg, Paris 1983, 195, 197, no. 143 a,b;
W.F.M. Petrie, Tools and Weapons, London 1919 nos. 138-39, pl. LXV; J. Strzygowski, Catalogue général des antiq-
uites égyptiennes du Musée du Caire: Koptische Kunst, Cairo 1904, 249, 7145 a,b.

22 M. Peleg ve R. Reich, “Excavations of a Segment of the Byzantine City Wall of Caesarea Maritima”, Atiqot, XXI, 1992,
137-170, bil. 159-160, fig. 21.

23 N. Tsori, “The Ancient Synagogue at Beth-Shean” Eretz-Israel, 8, 1967, 149-168.
24 Peleg ve Reich, age. 160.
25 Bu motifin görüldü¤ü ahflap örneklerin baz›lar› için bkz.  Maguire ve di¤erleri, age. 229, no. 147, oyuncak üzerinde;

155, no. 79, yün tara¤› üzerinde; 94-95, no. 30-31, kutu üzerinde; E. K. Gazda (ed.) Karanis: An Egyptian Town in
Roman Times, Ann Arbor 1983, 62, no.10, üçayak üzerinde ve a.e., 29, no. 52 tarak üzerinde.

26 Ayn› hamurdan üretilen ve tip 2 olarak adland›r›lan Demre’deki di¤er amphora örnekleri için bkz. A.Ç. Türker, Demre-
Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›lar›nda (1989-2000) Ortaya Ç›kar›lan Bizans Dönemi S›rs›z Seramikleri, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Doktora Tezi, Ankara 2004, 239.



S›rl› Seramikler
Ebru F. FINDIK*

2004 y›l›nda E yap›s›nda 264, D yap›s› güney bölümü içi ve d›fl›nda 74, kuzey
bölümü içi ve d›fl›nda 115; bat› alanda, dolgu toprakta 9 olmak üzere toplam 462 s›rl›
seramik parças› ele geçirilmifltir. 

Buluntular›n ço¤unlu¤unu kaz›ma, boyama, ince-sgraffito ve boyal› ince-sgraffi-
to teknikleri ile bezeli Ege kaplar›na ait parçalar oluflturmaktad›r. Bu y›l boyal› kaplara
mavi, koyu sar›, aç›k kahverengi parçalar eklenmifl;27 boyal›-slip tekni¤inde kahveren-
gi ve yeflil s›rl› örnekler devam etmektedir28.

E yap›s›nda Ortaça¤ buluntular›n›n yo¤unlu¤u 0.40-0.80 m. kotlar›ndad›r. Bulun-
tular aras›nda kaz›ma tekni¤i ile bezemeli bir kab›n merkezinde a¤z›nda bitki tafl›yan
bir kufl figürü görülmektedir. Ayn› bitki, figürün etraf›nda radyal biçimde tekrarlanmak-
tad›r29(Çizim: 4.1). Ege grubundaki di¤er buluntular›m›zla birlikte 12 ve 13. yy. aras›na
tarihlendirilmektedir30. Buluntular, E yap›s›n›n 12. yy. sonuna kadar kullan›ld›¤›n› dü-
flündürmektedir. 

Kuzey ek yap›n›n bat›s›nda bulunan kaz›ma-sgraffito-slip tekni¤inde, yeflil s›rl›
bir kâseye ait a¤›z parças› daha önceki buluntular›n devam›d›r. Kyaneai’daki benzer bir
parça ‹slâm dönemine, 13.-14. yüzy›llara tarihlendirilmifltir31. Kilisedeki örnek de taba-
ka verilerine göre 12. yy.-erken 13. yy.a tarihlendirilir.

S›rl› kaplar aras›nda bir grup beyaz, aç›k sar› ve kireç katk›l› hamurlar›, s›r renk-
leri ve formlar› ile say›ca azd›r. Bu kaplar siyah, firuze, kobalt mavi, turkuaz, beyaz, ye-
flil ve mat sar› s›rlar›yla dikkati çeker; büyük olas›l›kla ‹slâmî üretim olmal›d›r.

D yap›s› güney bölümü d›fl›nda, bat›da 1.10 m. kot alt›nda bulunan beyaz ha-
murlu, a¤›z alt›ndan bafllayan yass›, iki kulplu bir ‘chafing dish’ (›s›t›c›l› kap) bulunmufl-
tur. Myra s›rl› kaplar›na yenilik getiren bu örne¤in a¤›z çap› 20 cm., dip k›sm› eksiktir.
Ancak formu üstte s›¤ bir tabak oldu¤unu ve gövdenin afla¤›ya uzand›¤›n› gösterir
(Çizim: 4.2)32. ‹çte ve d›flta sar›ms› yeflil s›rl›d›r; d›flta sgraffito tekni¤inde paralel çizgi-
lerle bezenmifltir. Bu kab›n benzer örnekleri; ‹stanbul’da H. Eirene Kilisesi’nde 11. yy.
sonu-12. yy.a, Saraçhane’de 10. yy.-11. yy. bafl›na tarihlendirilmektedir33. Baflkentten

* Arfl. Gör. E. FINDIK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Hatay/TÜRK‹YE.
27 E.F›nd›k, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Ele Geçen Bizans S›rl› Seramikleri (1989-2000), (Yay›nlanmam›fl Yüksek

Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2002), 326-328. Benzerleri için bkz. C. H. Morgan, The Byzantine
Pottery, Corinth XI, 1942:141. Saraçhane için bkz, J. W. Hayes Excavations at Saraçhane in Istanbul, 2: The Pottery,
Princton (1992), 18-29, GWW II, 45, fig 17, 10,11,13. Palaipaphos için bkz. M.L. Wartburg “Medieval Glazed Pottery
From The Sanctuary of Aphrodite at Palaipaphos (Site ta) A Preliminary Survey”, RDCA, (1997), 177-194, bil. 186,
187, fig. 9, 5; Ayasoluk için bkz. E. Parman, Bizans Keramik Sanat› ve Ayasoluk’ta Bulunan Bizans Keramikleri,
(Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1978, 24, fig. 12-13; L. Do¤er “Yeflil ve
Kahverengi Boya Dekorlu Bizans S›rl› Seramikleri”, Antik&Dekor, 35, 1996, 196-197, res. 3-5.

28 Boyal› slip tekni¤indeki kaplar için bkz. E. Parman, “Ayasoluk’ta Bulunan S›rl› Bizans Keramikleri”, Bedrettin Cömert’e
Arma¤an, Ankara 1980, 334, res.3. 

29 Kuflun etraf›ndaki bezemeler Ayasoluk’ta tavflan figürlü ayn› teknikte 13. yy.a tarihlenen bir kapta görülür. Parman,
a.g.e., 328-29, res.8.

30 12-13. yy. Suriye Tell Arqa örnekleri için bkz. J.P. Thalmann, “ Tell ‘ Arqa (Liban Nord) Campagnes I-III (1972-1974)”,
Syria Tome LV, Paris 1978, 1-31, bil. 27, 116, fig. 36. S.Hakimian-Hassan Salame-Sarkis, “Ceramiques Medievales
Trouvees Dans Une Citerne A Tell ‘Arqa”, Syria, LXV (1988), pl I. 2.; Paphos için bkz. A.H.S. Megaw, “Supplemantary
Excavations on a Castle Site at Paphos,Cyprus”, DOP, 26, 1972, 322-344, fig.D; 12-erken 13. yy. Palaipaphos örnek-
leri için bkz. D.; Wartburg, a.g.e., 186, fig. 10, 7.

31 B. Böhlenrodf-Arslan “Berichte über die Ergebnisse der Feldforschungskampane 1995 auf dem Territorium der zen-
trallykischen Polis Kyaneai” Lykische Studien 5, Bonn, 2000, bil.142, fig. 43, 5. 

32 A.Frantz, “Middle Byzantine Pottery in Athens”, Hesperia, 7, 2, 1938, 429-466, bil. 433-434.
33 Chafing dishes için bkz. U. Peschlow, S-G. fiiflmano¤lu, “Byzantinische Keramik aus Istanbul. Ein Fundkomplex bei

der Irenenkirche”, IstMitt, 27-28, 1977, 363-414, bil. 369, 398, 76-85, 400 Abb.10.; J. W. Hayes Excavations at
Saraçhane in Istanbul, 2: The Pottery, Princeton 1992:18-29, GWW II, bil. 23, 24, fig.89, tip 8, fig. 8,10, tip 9; Atina
için bkz. Frantz, 457, fig. 19 B1, 459, fig. 22, 23, 460, 24.
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ithal edildi¤ini düflündü¤ümüz kap 0.70-0.30 m. kotta ele geçirilmifltir; tabaka de¤erlen-
dirmesi 10. yy.-11. yy. sonuna iflaret etmektedir34. 

S›rs›z piflirme kaplar›yla ayn› hamurdan üretilmifl olan s›rl› piflirme kaplar›, yatay
k›vr›k kulplu, küresel gövdeli, s›rs›zlarla benzer forma sahip; d›flta yivlidir35. Bu kapla-
r›n içi belli bir seviyeye kadar, a¤›z kenarlar› ve kulplar› üzerinde ise s›r kal›nt›lar› gö-
rülür. fieffaf s›r, hamur renginden dolay› mangan moru, siyah, kahve renkte görülmek-
tedir. Benzer örnekler 12. yy. sonu-13. yy.da Suriye, Filistin ve K›br›s’taki Haçl› yerle-
flimlerinde bulunmufltur36. Kaz›m›zdaki örnekler de 11.-12. yy.a tarihlendirilmektedir.

3. Cam Buluntular 
Özgü ÇÖMEZO⁄LU*

2004’te kandil, pencere cam›, kâse, bardak, flifle ve bileziklere ait parçalar bu-
lunmufltur. Kandil ve pencere camlar› aras›nda, 6.yy.-12.yy.lara tarihlenen örnekler
vard›r37.

Ortaça¤a tarihlenen çeflitli kâse ve bardaklar›n yan› s›ra, önceki y›llarda az sa-
y›da örne¤i görülen Roma Dönemi kaburgal› kâselere ait parçalar bulunmufltur. Gerek
eksi kotta, gerekse Ortaça¤ ve Roma buluntular›n›n birarada bulundu¤u dolgu tabaka-
s›nda M.Ö. 1-M.S. 1. yy.larda benzerleri görülen kâseler dikkati çeker38. 

Bizans Dönemine ait çok say›da bilezik ortaya ç›km›flt›r;dairesel kesitli örnekle-
rin baz›lar› bezemesizdir; renk olarak lacivert, koyu mavi-yeflil kar›fl›m›, koyu mavi ve
yeflil tercih edilmifltir. Tek burgulu bir bilezik laciverttir; spiral sarmal bir bilezikte renk-
siz cam üzerine genifl aral›klarla lacivert cam ipli¤i görülür. Oval kesitli bileziklerde tek
renkli lacivert, bileziklerin yan› s›ra âlet kullan›larak sar› ve pembe-sar›yla bezenen ör-
nekler, baz› örneklerde ise iki-üç s›ra yatay yiv bulunur39.

2004’te üç ayr› tipte flifle parças› tespit edilmifltir (Çizim: 5); Demre buluntular›-
na yenilik getiren bir örnek konik a¤›zl›, küresel gövdeli, düz kaideli, gövdesi kal›ba üf-
leme tekni¤inde dikey yivlerle bezenmifl  bir flifledir; bu fliflenin paralel bir örne¤i 11.
yy.a tarihlenen Serçeliman›’ndaki bir buluntudur40. Üçüncü örnek, konik a¤›zl› ve göv-
deye geçiflte bo¤umludur; Demre’deki kaz›larda daha önce küresel gövdeli ve halka
kaideli örnekleri bulunan bu tip yine 11-12. yy.a tarihlenmektedir41. D›fla aç›lan a¤›zl›
bir flifle parças› ile, düzleme dik a¤›zl›, uzun boyunlu, armudî gövdeli küçük flifleler, kut-
sal ya¤ tafl›mak için, 9-12.yy.larda kullan›lm›fl olmal›d›rlar42.
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34 S›rl› seramiklere göre tabaka de¤erlendirmesi için bkz F›nd›k, a.g.e., 370-391. 
35 Piflirme kaplar› için bkz. E.F›nd›k, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi S›rl› Seramikleri (1995-1996) ve S›rs›z Seramik Mutfak

Kaplar› (1996), (Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1997, 73; F›nd›k, a.g.e., 331.

36 S›rl› piflirme kaplar› için bkz. Denys Pringle, “Medieval Pottery From Caesarea: The Crusader Period”, Levant Vol.
XVII, 1985:171-202, bil. 176, fig. 2, 3-8. ; “Thirteenth Century Pottery From the Monastery of St. Mary of Carmel”,
Levant 16, 1984:91-111, bil. 99, no. 30; Thalmann, a.g.e., 23-25, fig. 32. 4-5; Capernaum için bkz. S. Loffreda, “Nuovi
Contributi di Cafarnao per la Ceramologia Palestinese”, LA 33, 347-372, bil. 360-361, fig. 7; erken 13. yy. Sarando
Kolones örnekleri için bkz. A.H.S. Megaw, “Excavations at Saranda Kolones Paphos: Preliminary Report on the 1966-
67 and 1970-71 Seasons”, RDAC, 1971:117-146, bil. 125, fig. 2.

* Arafl. Gör. Özgü ÇÖMEZO⁄LU, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanat›
Anabilim Dal›, ‹stanbul/TÜRK‹YE.

37 Y. Ötüken XXIV. KST (2003) II, (Ö. Çömezo¤lu, Cam Buluntular), 36. 
38 a.y., “2002 Y›l› Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s›” (Ö. Çömezo¤lu: Cam Buluntular) Adalya (Bask›da).
39 a.y., V.OTKAS (2001), Ö.Çömezo¤lu “Cam Bilezikler”, 368-369; kfll. G.Köro¤lu “Yumuktepe Höyü¤ü’nden Bizans

Dönemi Cam Bilezikleri,” Ortaça¤’da Anadolu, Prof. Dr. Aynur Durukan’a Arma¤an (2002), Ankara, 361. 
40 Aynur Özet, Dipten Gelen Par›lt›, Ankara 1998, no.118.
41 Y. Ötüken, XV. KST (1993) II, (Y.Olcay,Cam Buluntular).
42 Y.Ötüken, “2002 Y›l› Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s›” (Ö. Çömezo¤lu: Cam Buluntular) Adalya (Bask›da).



2004 Y›l› Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s› -Duvar Resimleri 
Nilay KARAKAYA*

Kilisenin güneyindeki mezar odas›ndaki secco teknikli duvar resimlerinin rötufl-
lanmas› 2004’te tamamlanm›flt›r. Mekân›n kuzey duvar›ndaki mezar nifllerinde yer alan
‹sa’n›n Do¤umu ve Çarm›hta ‹sa sahnelerinin ikonografik özellikleri belirginleflmifltir.
Do¤um sahnesinde iki çoban tasvir edilmifltir. Sahnenin üst bölümünde ellerini yakar›r
flekilde tutan iki mele¤in arkas›nda, di¤er meleklerin yanl›z haleleri görülür. Çoban fi-
gürleri ile çok say›da melek figürü, do¤um sahnelerinde genellikle 11.yy.dan itibaren
görülür43.Golgota Yolu sahnesinin rötufllanmas› da bu y›l tamamlanm›flt›r (Resim: 7 ).
Çarm›hta ‹sa sahnesinde, koyu renk saç ve sakall› yüzbafl›, sa¤ elini yukar› kald›rm›fl,
sol eliyle kalkan›n› tutmaktad›r44. Sahnenin ikonografik özellikleri, genellikle 12. yüzy›-
la iflaret eder45.

2004’te Aziz Nikolaos siklusundan onbir sahne rötufllanm›flt›r; Deniz Mucizesi I
ve II, üç komutan hapiste ve ‹mparator Konstantin önünde, üç komutan›n Aziz Nikola-
os’a teflekkürü, Nikolaos’un Basileos’u Araplardan kurtarmas› I-II, Azizin çocu¤u olma-
yan bir kad›na yard›m› I-II, hasta bir adam› iyilefltirmesi ve üç genç k›z›n öyküsü.

Deniz Mucizesi I sahnesinde Nikolaos ve denizciler yelkenli bir teknededir. Sah-
nenin tasvir edildi¤i en erken tarihli örnek  12. yüzy›la ait bir Sinai ikonas›d›r46. Her iki
örnekte de oturmufl, kürek çeken denizciler vard›r. Fakat Myra’daki sahne birden fazla
denizciler ile dikkati çeker.

Mezar odas› kuzey duvar›ndaki Aziz Nikolaos’un Basileos’u Araplardan kurtar›fl›
(I-II) sahneleri, 12. yüzy›la ait bir Sinai ikonu ile benzer ikonografik özellikler tafl›r47.
‹konada, burada oldu¤u gibi Nikolaos’un Basileos’u Araplar’dan kurtar›fl› ve ailesine
getirmesi olmak üzere iki sahne tasvir edilmifltir. Restorasyon sonras›, güney duvarda
Üç genç k›z›n hikâyesine ait bir sahnenin tasvir edildi¤i anlafl›lm›flt›r48; sahnede solda
Nikolaos, sa¤da ise yataktaki bir genç k›z›n bafl› belirgindir. 

Mezar odas›nda bu y›l yirmialt› tek figür rötufllanm›flt›r; bunlardan sekizi yay›n-
lanmam›flt›r49. Farkl› üslup özellikleri burada birden fazla sanatç›n›n çal›flt›¤›n› bel-
geler. 

1. Duvar Resmi Belgeleme Çal›flmalar›
Arzu N‹ZAMO⁄LU

Ege YILDIRIM

2004 y›l› Aziz Nikolaos Kilisesi duvar resimleri belgeleme çal›flmalar›, KA.BA Es-
ki Eserler Koruma ve De¤erlendirme-Mimarl›k Ltd. taraf›ndan, 30 A¤ustos-9 Eylül
2004’te yap›lan arazi çal›flmas› ve Kas›m-Aral›k 2004’teki ofis çal›flmalar›yla gerçek-
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* Yrd. Doç. Dr. Nilay KARAKAYA Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Talas-Kayseri/TÜRK‹YE.  
43 T. Wiegand, Der Latmos, Berlin 1913, lev. VI. 1 (Pantokrator); O.Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London 1948,

res. 10 B (Daphni, res. 11A-B; Phokis H.Lukas; A. J. Stylianou, “ Ai toicografai tou naou ths Panagias tou Arakou
Lagoudera Kupros” Actes du IX e Congr. d’Etud. Byza. Thessaloniki, 1958, res.147 (Lagoudera, Panagia tou Arakou).

44 Ayn› duruflta tasvir edilen yüzbafl› figürleri için bkz. M. Restle, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, Recklinghausen
1969, II, res.183 (Elmal›), res. 209 (Çar›kl›), res. 237 (Karanl›k).

45 Sahnedeki ikonografik özelliklerin tarihlenmesi için bkz. Y.Ötüken “ Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s›
Buluntular› ve Duvar Resimleri Çal›flmalar›ndan Örnekler” (N. Karakaya, Duvar Resimleri), OTKAS VIII (Bask›da).

46 N. P. Sevcenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983:99, res.3-7.
47 a.g.e., 144, res. 3.16.
48 Sahnenin ikonografik özellikleri için bkz. a.g.e., 87-90.
49 J. Borchardt (ed.) Myra, Eine Lykische Metropole in Antiker und Byzantinischer Zeit 1975:389-390, lev. II,2, lev.125

A, B, lev.126 A, B; O. Feld “Die Innenausstattung der Nikolaos Kirche in Myra”, J.Borchardt (ed.), N.Thierry, “ L’art
monumental byzantine en Asie Mineure du Xie siecle au XIV e” DOP 29, 1975:90, res.26.



leflmifltir. Çal›flmalar, yedi kiflilik bir ekip taraf›ndan yürütülmüfl olup, Güney Mezar
Odas›, 3. Güneydo¤u fiapel ve Güney Holü’nün ölçülmesi ve çizilmesini, ayr›ca tüm
Kilise boyu giden kesitlerin tamamlanmas›n›, do¤u ve güney cephelerinin mimarî bel-
gelenmesini kapsam›flt›r.

Arazide öncelikle plan ve iç mekân kesitlerinin ölçümlerine baz olacak eskizler
haz›rlanm›fl; mekânlar ve yüzeyler optik-elektronik âletlerle (Sokkia 3110-R Total
Station) 14 poligon noktas›na ba¤l› 1.639 pas noktas› al›narak ölçülmüfltür. Çal›fl›lan
mekânlarda Fuji Fine Pix 4700 zoom -Rollei d7 metric5 makineleriyle 154 poz foto¤-
rafik belgeleme yap›lm›flt›r.Çizimlerin haz›rlanmas› aflamas›nda, optik/elektronik âlet-
lerle yap›lan koordinat ölçümleri Prolink 1.15 program› ile AutoCAD 2004 program›na
aktar›lm›flt›r. Daha sonra elle çizilmek üzere bu dökümlerin ayd›nger üzerine bask›lar›
al›nm›flt›r (Çizim : 6). 

2. Duvar Resimleri Koruma–Onar›m Çal›flmas› 
T. R›dvan ‹fiLER

Nikolaos Kilisesi’nde duvar resimlerini koruma ve onar›m çal›flmalar› 8 Eylül-21
Kas›m günlerinde yap›lm›fl ve 2004 için programlanan k›s›m tamamlanm›flt›r. Koruma-
onar›m çal›flmas›, üç kiflilik bir ekip taraf›ndan yürütülmüfltür. Proje baflkan› Y›ld›z
Ötüken ve koruma-onar›m ekibi baflkan› R›dvan ‹fller’in belirledi¤i gibi mezar odas›
duvar resimlerinin sa¤lamlaflt›rma, temizleme ve rötufllamas› yap›lm›flt›r (Resim: 8).

Mezar odas›nda, derzlerdeki harçlar›n zaman içinde nemin etkisiyle dökülmesi
sonucunda zeminde ve duvarlarda oyuklar oluflmufltur. Lâhdin bulundu¤u tonozun befl
tafl› yok olmufltur; hangi nedenle düfltü¤ü tespit edilememifltir. Zemin ve duvarlardaki bu
oyuklar›, orijinal duruma getirmek için de¤iflik karakterlerde kireç harc›yla boflluklar
(samanl›-samans›z) doldurulmufl ve sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca daha önceki sel bas-
k›n›yla, lâhitlerin etraf›ndaki kal›n mil tabakas› temizlenmifl, buradaki boflluklar su tut-
mayacak flekilde harç ile doldurulmufl ve tesviye edilmifltir. Do¤u giriflteki lento üzerin-
deki boflluk ile bat› giriflteki lento üzerindeki kemer ve Lâhdin üstündeki tonozun y›k›k
k›sm› onar›lm›flt›r.

Geçen çal›flma y›llar›nda, sa¤lamlaflt›rmas› ve temizli¤i yap›lm›fl olan duvar
resimlerinin, boyalar› düflmüfl ve yok olmufl k›s›mlar› suluboya ve aqua sporca (kirli su)
ile rötufllanm›flt›r. Böylece mezar odas› ziyarete aç›lmaya haz›r duruma getirilmifltir. 

Hâlihaz›rda kilisenin üzerinde bulunan çat›dan, içeriye ya¤mur suyu akmakta ve
resimler tahribata u¤ramaktad›r. Acil önlem olarak, çal›fl›lan k›sm›n üzerine sera ör-
tüsü, ayr›ca bu örtünün alt k›sm›na, resimleri tahrip etmede önemli etkisi olan günefl
›fl›nlar›n›n önlenmesi amac›yla 4.40 m. geniflli¤inde ve 15 m. uzunlu¤unda kaput bezi
gerilmifltir. Bu önlemler uzun ömürlü olmay›p geçicidir; resimlerin sonsuza dek korun-
mas› için kal›c› önlemler al›nmas› gerekmektedir.
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Çizim 2: E Yap›s› plan› 2004

Çizim 1: D 1 yap›s› plan› 2004
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Çizim 3: Red slip kaplar

Çizim 4: S›rl› seramik kaplar
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Çizim 5: Cam flifleler

Çizim 6: H. Nikolaos Kilisesi, do¤u cephe



310

Resim 2: Arslan kabartmal› levha

Resim 1: D1 yap›s› arkosolium ve mezarlar
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Resim 3 :Maden eserler

Resim 4: E yap›s› içi

Resim 5: Templon bafll›¤› parças›
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Resim 8: Onar›m sonras› mezar odas›

Resim 6: Sikkeler Resim 7: Golgota yolu



REPORT ON THE 2004 EXCAVATION SEASON 
AT DOMUZTEPE

Elizabeth CARTER*
Stuart CAMPELL

The 2004 season at Domuztepe was carried out, as in previous years, by a joint
team from the University of California, Los Angeles and the University of Manchester,
directed by Prof. Elizabeth Carter and Dr. Stuart Campbell. This year it was also formal-
ly sponsored by the British Museum for the first time, and Dr. Alexandra Fletcher from
the British Museum continued as our Director of Ceramic Research. We gratefully
acknowledge funding from both our universities, the American Research Institute in
Turkey, the British Institute at Ankara, the British Academy, the Samuel H. Kress
Foundation, the British Museum and the Wainwright Fund.  In 2004 the Domuztepe
excavations began on July 15th and finished on Sept. 12th.1 The work consisted of sev-
eral operations aimed at examining the nature of the Halaf (6th millennium B.C.) occu-
pation (Fig. 1). Excavations continued in Operation I in the center of the south mound
where we investigated the terrace construction (Carter et al. 2003) and related structures
in the north sector of the exposure.  Secondly we attempted to trace the southwestern
edge of the ash deposit related to the mass burial (‘death pit’) and excavated the recti-
linear architecture identified in the southern sector of Operation I, which preceded it.
Finally we removed upper layer balks in the southwest sector of the excavation area.   

Several smaller Operations were also carried out aimed at establishing the nature
of the occupation elsewhere on the site.  These included: 

a. Operation VII on top of the main mound where Islamic through Late Roman lev-
els were uncovered and a test beneath them revealed a lens of developed soils capping
the Halaf layers; 

b. a test (S16) made in the southern sector of the south mound following the
results of geophysical work carried out in 2002 (Fig. 13);

c. a series of corings across the site and in the surrounding fields. The latter were
designed also to reconstruct the environmental setting around the mound in the sixth mil-
lennium B.C.

* Prof. Dr. Elizabeth CARTER, Near Eastern Languages and Cultures 376 Kinsey Hall 405 Hilgard Avenue Los Angeles
CA 90005-1511/USA.
Dr. Stuart CAMPELL.

1 Our thanks go to the Ministry of Culture and Tourism and the General Directorate of Cultural Heritage and Museum
in  Ankara and Ahmet Denizhano¤ullar›, the  director of the Kahramanmarafl Museum, for their assistance in making
this project possible. Soner Ateflo¤ullar› of the Ankara Museum deserves special mention for his excellent work on
the site as the representative of the ministry.  
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Operation I (Figs. 2-5)
The Terrace Excavation (supervisors Dr. Alexandra Fletcher and Osamu      
Maeda)
Since 1999 we had known that a band of red clayey material sometimes inter-

leaved with white plaster formed the edge of a terrace at the northern end of Op. I.  In
2002 we made a small sounding into the terrace fill to examine the structure and extent
of the deposit and in 2004 we excavated from the earlier section to the west following
the surfaces and walls visible in the earlier test excavation. The east-west terrace runs
along the 500m. North grid line, with occupation concentrated to the north of it. The red
soil runs along the southern edge of the terrace. Coring to the east and west of
Operation I this season established the potential length of the band of red soil as c. 70
m.  (Figs. 2-3).

The excavated sector formed an outside area of ovens and pits all of which had
been encased in a reddish clay fill bounded by stone walls and thus, in some phases
at least, fashioned into an artificial bank of earth.  Several major construction phases
were detected.  Next to one of these ovens was a curious checkerboard like deposit,
possibly a slab-brick paving.  

A long ditch was cut into the northern part of the red deposit.  It was recut on
numerous occasions and appears to have over flown its banks. At the same time the
terrace itself gradually increased in height until the final construction phase when it was
filled in completely. The ditch filled with gleyed soils is linked in one of its later phases
to a stone drain that led from the north. This may relate to a set of processes in which
water was central.

The architectural remains in the northern area of Op. I (Fig. 4) are comprised of
incompletely preserved stone foundations of buildings.  Three layers have been iden-
tified in the northernmost area of Op. I.  The earliest is a heavy stone platform and
associated pebble pavement; these structures may have been foundations for a sub-
stantial tholos and related walls in the northern end of the exposure.  The uppermost
layer is formed of rectilinear buildings and a large platform of stones and adjacent con-
structions.

In contrast to the terrace fill and stone architecture, which produced few sherds
or other finds, the ditch’s gleyed soils contained a high concentration of finds-ceram-
ics, bone tools, including finely worked needles, lithics, animal bone, several seals and
in a previous season a part of a handled obsidian mirror. 

Large quantities of pottery were found as well.  The most interesting piece was
a broken jar body decorated with a complex narrative scene.  Reading from left to right
are a tree (von Oppenheim 1943, Pl. LXI, 3t)2 apparently headless bodies splayed flat
on the ground, surrounded by standing birds, with a partially preserved standing figure
facing away from the bodies on the right. This standing figure clearly does have a head,
and this lends confidence to the interpretation of the prone figures as headless.  The
large standing figure may be clothed (cf. Bernbeck and Pollock 2003, Fig. f, g for a
somewhat similar human figure) and holds something in his hand.  He/she is shown in
profile, his/her head a slightly elongated half-moon shaped face (cf. von Oppenheim
1943, Pl. IX B, 2 for similar faces from Tell Halaf). It is worth noting that several other
sherds have been discovered at Domuztepe that portray heads separate from bodies
and on analogy with these depictions the circular object behind the figure’s right leg
may be a head with a topknot.   

At Domuztepe the excavation of an archaeologically elaborate mass burial
(‘death pit’) containing the fragmentary remains of 35-40 individuals occupied much of
our attention during 1997-2003 seasons (Carter et al. 2003).  The pit was cut into the
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southern edge of the red terrace about 10 m. south of the ditch, and it is tempting to
see the scene painted on the pot as an attempt to portray the ritual events linked to a
similar burial.  The Domuztepe scene, however, might prefigure several well-known
conventions of much later Ancient Near Eastern iconography. For example the Narmer
palette where the clothed upright victors observe the naked prostrate enemy, whose
heads are tucked between their feet, or the famous Stele of the Vultures where birds
pick at the heads and isolated body parts of the naked defeated enemy in the presence
of the victorious rule and army (Schmandt-Besserat 2002). Birds picking at headless
bodies are known from the wall paintings at Çatalhöyük, but these corpses are stick
figures, much smaller than large and threatening birds (Mellaart 1964, Fig.20, and Pls.
IX, XII, XIV).  The exact meaning of the Domuztepe scene eludes us at present,
although more fragments of the same vessel might be excavated in the remainder of
the ditch in future seasons. If the links to later iconography are were accurate, then the
contrast between the clothed, upright figure on the right and the splayed naked bodies
on the left may be a depiction of warfare.  On the other hand it is tempting to interpret
the scene as one of dismemberment, perhaps linked to burial practices.  Regardless
of the interpretation the action may be mythological or it may represent an actual
scene. Some of the motifs used, such as the birds and ‘tree’ may have specific sym-
bolic meanings, perhaps representing abstract concepts or marking relationships with
known places.

The Southern Sector of Operation I
The work here in 2004 showed that the substantial upper level architecture exca-

vated in 2003 was preceded by smaller structures with flimsy stone foundations in the
southeastern area of the excavation. Three clear constructional episodes could be
identified in this sector. 

South of the ‘Death Pit’, (Fig. 7-8) (supervisor Jon Pickup)
The ‘Death Pit’', as mentioned above, is a ritual deposit of the disarticulated

remains of at least 35-40 individuals. In its final phase it was covered by ash and later
ritual deposits were placed around it. In 2004 excavations south and south west of the
pit traced the remains of these ash deposits. Isolated fragments of a human skull to the
southwest of the ‘Death Pit’ in the ash are probably related to later ritual deposits.  The
discovery of a human skull, a pig skull, a horn core and a largely complete pot (Fig. 9)
in a shallow pit added to this total of ritual deposits made in the vicinity of the death pit.
A group of ash-filled pits were also excavated in squares--which may be associated
with the 'death pit.' 

Late phase balk removal (supervisor M. Bar›fl Uzel). The south-eastern section
of Operation I had been excavated in 1997 and 1998. More recently it had become
clear that we needed to remove the balks from this area to fully understand the stratig-
raphy. This was done in 2004, removing backfill from trenches as necessary.
Stratigraphy was greatly clarified and progress made on opening up the underlying
architecture. 

A figurine pot (Figs. 10-11) found immediately below the surface is the most
important discovery made from this area of the site. The figurine stands just under 20
cm. high and is decorated with dark brown painted designs that may represent cloth-
ing, adornment, body painting or tattooing. The design is composed of 3 net bands
around the ankles, 2 around the knees and hips. Her pubic area is also indicated. Each
leg was built separately and joined to the upper body and shoulder of the vessel.  Her
shoulders are square and serve as the base for a flaring jar neck. The pot neck is dam-
aged, but a single eye was preserved. There is other painting on the neck but, apart
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from a diagonal line, too poorly preserved for confident interpretation. Her small
breasts and stump-like hands are made of applied clay with the fingers indicated by
painted lines.  Simple painted bands around the neck and possible further paint
between her breasts may represent a necklace. No exact parallels are known for this
piece but it shares some similarities with a figurine pot from Yarim Tepe (Figs.12a,b;
cf. Merpert and Munchaev 1993a, Fig. 8 13:1-3) and figurines from Yarim Tepe
(Merpert and Munchaev 1993b, Fig. 9.38:1, Halaf Level3) and Tepe Gawra (Porada
1974, Fig. 60b) that wear similar net -like garments around their hips.  The context of
the Domuztepe piece does not allow us to speculate on its associations, but it may
have been a part of ritual ceremonies similar to those described at Yarim Tepe
(Merpert and Munchaev 1993a) where special pits were found with remains of fire, ani-
mal bone and broken ritual vessels.  

Operation VII
(Supervisors Asa Eger and Elizabeth Mullane)

A sounding had been made on the summit of the mound in 2003 and this was
expanded as a 10x10 m. trench in 2004, with a later 5x5 addition to the southwest. Five
strata of wall architecture were discerned with pottery ranging from Hellenistic to Late
Islamic, and potentially Iron Age as evinced by several sherds.  The general state of
preservation was poor consisting of semi-preserved and partially collapsed and/or
robbed walls.  From the surface to the bottom of the lowest Stratum V (post-Halaf) wall
is 1.60 m. approximated roughly given the sloping surface of the summit from west to
east and from south to north. A coin found in Stratum 2 was a coin bearing a Zeugma
mint dated either to the reigns of Elagabalus, Philip, or Antoninus Pius (mid 2nd-mid 3rd

century CE) (Fig. 15) provides a terminus post quem for the upper strata.  A probable
Byzantine-Early Islamic building in Stratum III was particularly impressive, with solid
stone built walls coated with white plaster forming rusticated masonry walls. This struc-
ture was renewed and recycled several times and may be storage magazines associ-
ated with a small fort on top the mound.

A test in the northwest corner of the main trench reached a lens of developed
soils at and below it pisé walls with white plaster dated to the Halaf period.

Geophysics
Dr. Brian Damiata continued to process geophysical data collected in 2002.  This

resulted in the identification of several anomalies and one, running in a straight line for
about 100 m. in a generally east-west across the southern part of the site, was select-
ed for further examination. This was done by a 10 x 2 m. test trench (S16) placed
across the anomaly. The initial suspicion was that this may have been a feature dating
to within the last 2000 years, possibly a road associated with the now largely destroyed
late Roman or medieval bridge to the southwest of the site. The test trench, however,
demonstrated that the anomaly is almost certainly prehistoric and may be associated
with a gap between buildings. This is an important element in understanding the organ-
isation of the prehistoric occupation of the site and will be investigated further in the
future with a larger trench.  The architecture and material at the northern end of the
trench is similar to discoveries made in the upper levels of Op. I. Earlier Halaf materi-
al was identified just below the surface in the southern end of the exposure (Fig. 13). 

Coring 
Dr. Benjamin Geary and William Fletcher from the Universities of Hull and Exeter

carried out coring. On-site coring is noted under Operation I, but test coring around the
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edges of the site promised to yield results on the ancient environmental setting of
Domuztepe. It now seems possible that the area immediately to the west of the site
was either marshy or a lake in prehistory. It also seems possible that an extended
pollen record covering the occupation history of Domuztepe may be recoverable. This
work will complement the cores from the Gavur Göl on the western side of the
Kahramanmarafl Valley now being studied in Gronigen.

Conclusions
Work in the top of the main mound and the southern end of the site supported

our previous conclusion that most of the site was settled in the Halaf period. In
Operation I the terrace excavations suggest the deliberate filling and encasing large
areas of the site to form bounded areas of occupation.  Further work is necessary to
sort out the architectural remains on the northern end of the exposure, but several well-
built structures were filled in forming foundations for now poorly preserved upper level
constructions.  The motivation for these practices is unclear. The long drainage ditch
and associated drain may suggest that the terracing was a means of water collection
and management.

Operation I provides a window into the site through which, in different phases,
various aspects of spatial organization are apparent.  In the earliest phase in the south-
ern part of Operation I we have a large open space with kilns adjacent to substantial
stone buildings some of which have also been intentionally filled in possibly along with
the outside area. Then we have a phase of more rectilinear ephemeral buildings to the
south of the terrace and the area is transformed by the ritual event of the ‘Death Pit’ –
perhaps significantly taking place on the boundary formed by the red terrace. Then
there is a period of abandonment, where we have evidence of an open area within the
settlement. Several roughly contemporary ritual deposits and several pits, probably
slightly later than the original burial but perhaps motivated by its presence, have now
been identified. Finally we have the better preserved and more substantial rectilinear
architecture of the upper layers.
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Fig. 1: Map of Domuztepe showing the areas mentioned in the text

Fig. 2: Map of Operation I identifying the worked 
carried out in 2004
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Fig. 3: View of the 
terrace and ditch 
excavation

Fig. 4: View of the 
stone architecture and
pebble pavement to the
north of the terrace

Fig. 5: The ‘death pot’ 
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Fig. 6: The ‘death pot’ drawing from photos by W. Patrick Finnerty

Fig. 7: View of the southern sector of Op. I, the upper layers



321

Fig. 9: Ritual deposit of pig skull, human skull and pot

Fig. 8: View of the lower layers
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Fig. 10: Views of “Figurine pot” from balk removal

Fig. 11: Drawings of the “Figurine pot”
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Fig 12: Comparative material from Yarim Tepe 

Fig. 13a: S16 --Early Halaf sherd with comparative material 
from Tell Halaf



324

Fig. 15: Late Roman coin from Zeugma

Fig. 14: Op VII, Early Islamic Level looking east



KUBAD-ABAD 2004 YILI KAZI ÇALIfiMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad’da 2004 y›l› çal›flmalar› için 01.08.2004 tarihinde iflçi çal›flt›r›lmaya
bafllanm›flt›r. 23.08.2004 tarihinde iflçi çal›flt›rmaya son verilmifl; 27.08.2004 tarihinde
de kaz› evi kapat›larak çal›flmalar tamamlanm›flt›r.

2004 y›l› çal›flmalar›na heyet üyesi olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. A. Osman Uysal, Yard.Doç.Dr. Turan Takao¤-
lu, Dr. Ayfle Çaylak Türker, Arafl.Gör. Zekiye Uysal, Arafl. Gör. Mesut Dündar, Arafl.
Gör. Yusuf Ac›o¤lu, Güzel Sanatlar Fakültesi Araflt›rma Görevlisi Mürvet Y›ld›ztekin;
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer
ve Ö¤r.Gör. Muharrem Çeken; sualt› araflt›rmalar› için Selçuk Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa fiahin ile Coflkun Bilgi ve Oktay Dumankaya ifltirak
etmifllerdir.

Bu kaz› mevsiminde bir taraftan külliyenin güneyindeki çal›flmalar sürdürülürken;
di¤er taraftan kapsaml› kaz› kitab› için malzemeler üzerindeki çizim ve araflt›rmalar ta-
mamlanmaya gayret edilmifltir. Bu arada Selçuk Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Mus-
tafa fiahin ve ö¤rencileri, K›z Kalesi çevresinde bir sualt› araflt›rmas› yapm›fllard›r.

Kaz› çal›flmalar›, geçen y›l k›smen aç›¤a ç›kar›lan ve külliyenin güney taraf›nda
bulunan hamam kal›nt›s› ile Büyük Saray’›n hamam›n›n külhan sahas›nda yo¤unlaflt›-
r›lm›flt›r.

Büyük Saray hamam›n›n güneyini kaplayan XX-G ve XX-H plan karelerinde,
mevcut yüzeyden –3,15 m. derinli¤e kadar inilmifltir. Bu alanda, hamam›n su deposu-
nun ön cephesi ve ortadaki oca¤›n kemerli kuruluflu (Resim:1) tümüyle aç›lm›fl; külha-
n› güneyden s›n›rlad›¤› anlafl›lan tu¤la malzemeli duvar›n temel kal›nt›lar› tespit edil-
mifltir. XX-H açmas›nda –0,83 m. derinlikte tesadüf edilen tu¤la ocak sonraki devirlere
aittir. Her iki açmada da farkl› derinliklerde Selçuklu Dönemine tarihlendirdi¤imiz çini
parçalar›, s›rl› seramik parçalar› bulunmufltur.

Saray külliyesinin güney kanad›n› teflkil eden, yan yana üç odal› bina harabesi-
nin bat›s›nda, geçen y›l k›smen aç›lan hamam alan›nda çal›flmalara devam edilmifltir.
LXVIII-H, LXIX-H, LXVIII-G, LXX-F, LXX-G, LXVI-F, LXVI-E, LXVI-G, LXVII-G, LXVI-H,
LXVII-H, LXX-J, LXVIII-I  plan kareleri içinde kalan alanda; kuzey-güney ekseni üzerin-
de flekillendi¤i anlafl›lan hamam›n su deposu, s›cakl›k mekân› , halvet hücreleri, ›l›kl›k
mekân› ve aral›k mekân› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.(Çizim: 1). (Resim: 2,3).

S›cakl›¤›n ortas›nda tu¤ladan ayak kal›nt›s›, plan bak›m›ndan ilgi çekici bir nite-
lik ortaya koymaktad›r. Bu bölümün üzerinin örtü sistemine ait anlafl›labilir izlere rast-
lanamam›flt›r. Bununla birlikte, söz konusu s›cakl›¤›n, ortadaki aya¤a ve duvarlara da-
yanan dört kemerle bölümlenerek, küçük kubbeler veya tonozlarla örtülü olabilece¤i
varsay›labilir. Halvet hücreleri, kareye yak›n planlar›yla al›fl›ld›k düzende kubbeli ünite-
ler olmal›d›r. Ortaya ç›kar›lan duvar kal›nt›lar›ndan hareketle hamam›n kuzey taraf›nda
geniflçe dikdörtgen planl› su deposu yer almaktad›r. Bu mekânda çökmüfl bulunan ce-
hennemlik zeminine kadar inilmifltir. Bunun güneyinde kare planl› s›cakl›k mekân› ve

* Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi  Bölümü,
Çanakkale/TÜRK‹YE.
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s›cakl›¤›n do¤u kenar›nda, yan yana iki halvet hücresi bulunmaktad›r. S›cakl›¤›n güne-
yindeki kare planl› oda ›l›kl›k olmal›d›r. Halvetlerin güneyine bitiflik, enine dikdörtgen
ünite ›l›kl›¤a geçifli sa¤lamaktad›r. Bu hacim, henüz kaz›lmam›fl olan soyunmal›ktan
sonraki aral›k mekân› olmal›d›r. Il›kl›¤›n güney duvar›nda yer alan bir kap›, daha XIII.
yüzy›lda dönemin tu¤lalar›yla kapat›lm›flt›r.

Hamam›n su deposu ve halvet hücrelerinde zemin tamamen çöktü¤ü için cehen-
nemli¤e kadar inilmifltir. Ortaya ç›kan kal›nt›lar hamam›n d›fl duvarlar› ile iç duvarlar›n
bir bölümünün moloz tafl malzemeyle, baz› iç duvarlar ile cehennemlik ayaklar›n›n tu¤-
layla yap›ld›klar›n› göstermifltir. Özellikle su deposunun ortas›ndaki dairesel planl› tu¤-
la kal›nt› ilginçtir. Bu kal›nt›, döneminde deponun kazan›n›n oturdu¤u ayak olmal›d›r.
S›cakl›k ve ›l›kl›k mekânlar›n›n zeminleri de büyük ölçüde çöküktür. Fakat bu mevsim,
söz konusu mekânlar›n cehennemlik seviyelerine inilmemifltir. Aral›k mekân›nda ise
tafl döfleli sa¤lamca bir zemin tespit edilmifltir. Bu mekânda yer yer hamam›n at›k su-
yunu tahliye eden kanal izlerine rastlanm›flt›r. Il›kl›k mekân›n›n zemininde, güney ke-
nar boyunca çini kaplamayla karfl›lafl›lm›flt›r. Ortaya ç›kar›lan çini kal›nt›lar›, Selçuklu
Devrinde zeminin alt›gen çinilerle kapland›¤›n› ve zemin kaplamas›n›n, XIII. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru, zikzak motifli büyük dikdörtgen çiniler kullan›larak tamir edildi¤ini gös-
termifltir. (Resim:4,5).

Hamam›n kaz›s› s›ras›nda çok say›da çini parças›, s›rl› ve s›rs›z seramik parça-
lar›, cam k›r›klar›, künk parçalar›, çiviler, metal parçalar bulunmufltur.

Sikke buluntular› aras›nda, hamam›n güney taraf›nda ele geçirilen ve Eflrefo¤lu
Süleyman Bey’in ad›na Beyflehir’de darbedilmifl olan gümüfl sikke önemlidir. Bunun
yan›nda ‹lhanl› Devrinden bir bak›r sikke ile Selçuklu Devrine ait bak›r sikkeler bulun-
mufltur. Bunlar›n ço¤u bozuktur. Baz›lar› ise korozyona u¤rad›¤›ndan temizlenmeye
muhtaçt›r. 

Mimarî kal›nt›lar›n niteli¤i ve özellikle sikke türü buluntular, külliyenin güneyinde-
ki hamam›n XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda infla edildi¤ini, yüzy›l›n sonuna do¤ru esasl› bir
onar›m geçirdi¤ini ve yap›n›n XIV. yüzy›l›n ilk yar›s› içinde de kullan›lm›fl oldu¤unu gös-
termifltir.

Kaz› boyunca ç›kan buluntular›n temizlik, tasnif ve belgelemeleri yap›lm›fl, kaz›
sahas›n›n foto¤rafla belgelenmesi ve rölöveleri gerçeklefltirilmifltir. Buluntulardan mü-
zelik olanlar, Bakanl›k temsilcisi taraf›ndan belirlenerek Konya Müzesi’ne teslim edil-
mifltir.

Kaz›s› yap›lan alandaki mimarî kal›nt›lar›n duvarlar›n›n üzeri samanl› çamur
harçl› örgüyle geçici korumaya al›nm›fl; ayr›ca güney hamam›n›n kal›nt›lar›n›n üstü; ah-
flap kirifl ve saç malzeme kullan›larak örtülmüfl; böylece, yerinde b›rak›lm›fl olan zemin
çinileri ile duvar kal›nt›lar› kar ve ya¤mura karfl› geçici koruma alt›na al›nm›flt›r.

A¤ustos ay› boyunca yap›lan di¤er faaliyetlere gelince; Selçuk Üniversitesi ö¤-
retim üyesi Prof.Dr.Mustafa fiahin ve ekibi, K›z Kalesi çevresinde sualt› araflt›rmas› için
bir ön çal›flma yürütmüfltür. Yaklafl›k  6-7 m. derinlikteki alanda çeflitli mimarî kal›nt›lar,
çini ve seramik parçalar›n varl›¤› görülmüfltür. Bunlar›n ada üzerindeki flatodan düfl-
müfl veya dökülmüfl parçalar oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

Kaz› kitab› haz›rl›¤› kapsam›nda Prof.Dr. A.Osman Uysal, mimarî kal›nt›lar üze-
rindeki araflt›rmalar›n› sürdürmüfl; Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer çinilerin çizim ve foto¤-
raf ifllemlerini tamamlam›flt›r. Yrd. Doç. Dr. Turan Takao¤lu, Selçuklu yap›laflmas›n›n
alt›nda, önceki kaz› mevsimlerinde belirlenmifl olan Eski Ça¤ tabakas› ve malzemeleri
incelemifltir. Dr. Ayfle Çaylak Türker ise, özellikle K›z Kalesi kaz›lar›nda (1981-1985 ka-
z›lar›) ele geçirilen Bizans Dönemi malzemeleri üzerindeki araflt›rmalar› gerçeklefltir-
mifltir. Ö¤retim Görevlisi Muharrem Çeken seramik; Arafl.Gör. Zekiye Uysal cam mal-
zemeler üzerinde çal›flm›fllard›r. Arafl. Gör. Mürvet Y›ld›ztekin, yüksek lisans tezi ba¤-
lam›nda bir k›s›m s›rs›z serami¤in çizimlerini yapm›flt›r.

Kaz› sonunda, etütlük malzemeler kaz› evi deposuna yerlefltirilmifl ve kap›lar
kilitlenip mühürlenerek, kaz› alan› terk edilmifltir.
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Çizim 1: Saray külliyesinin güneyindeki hamam kal›nt›s›n›n plan›
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Resim 1: Büyük Saray hamam›n›n ocak kemeri

Resim 2: Saray külliyesinin güneyindeki hamam kal›nt›s›
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Resim 4: Güneydeki hamam zemininde alt›gen çiniler

Resim 3: Saray külliyesinin güneyindeki hamam kal›nt›s›
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Resim 5: Güneydeki hamam zemininde zikzak desenli çini parças›



ZEUGMA T‹YATROSU KAZISI

Catherine ABADIE-REYNAL*

Zeugma’da 1996 ve 2000 y›llar› aras›nda yap›lan kurtarma kaz›lar›n›n sona er-
mesinin ard›ndan geçen üç seneyi buluntu malzemelerinin yay›n için incelenmesine
ay›rd›k. Yay›n›n duvar resimlerine ayr›lan ilk bölümü yay›nlanmak üzere, ayn› zaman-
da konut kaz›lar›n›n el yaz›lar› bitmifl durumda ve kitap 2006 y›l›nda ç›kacakt›r.

Yeniden bafllayan bu kaz› kampanyas› k›sa sürmüfltür, çünkü idarî problemler bi-
zi oldukça geciktirmifltir. Üzerinde kaz› yapmak istedi¤imiz parselin istimlâk edilmesi
çok zaman ald›. Bunun yan› s›ra, Gaziantep Mozaik Müzesi’nin yeniden düzenlenme-
sinden dolay›, burada bulunan depomuzun tümünü Gaziantep’ten Nizip’e tafl›mak zo-
runda kald›k. Bu tafl›nma sayesinde, çal›flma koflullar›m›z› büyük ölçüde  iyilefltirebil-
dik (Resim: 1) ve bir meslek lisesinde yeni bir depo oluflturabildik. Bu depo, gelecek
yeni buluntular› düzenlemeye ve saklamaya yetecek kadar büyüktür.

Kaz›n›n k›sal›¤›na ra¤men, ilk buluntular ve sonuçlar oldukça çarp›c› ve bize Ze-
ugma’n›n flehircili¤i hakk›nda çok say›da yeni bilgi tafl›yacak de¤erdedir.

Uzun zamandan beri yeri belirlenmifl olan Zeugma Tiyatrosu’nda kaz›lara yeni-
den bafllad›k (Resim: 2). Bu seçim bize birçok görüfl taraf›ndan dikte edildi. Öncelikle,
yetkililerin turizmi gelifltirmek için bölgeyi düzenleme istekleri, bölgede önemli bir odak
noktas› olacak bir eseri gün ›fl›¤›na ç›karmay› gerekli k›ld›. Tiyatro yap›s›, Zeugma’n›n
kentsel geliflimini incelemek aç›s›ndan oldukça önemli bir bölgede bulunmaktad›r. Bi-
zim hipotezimize göre ; yap›, bölgenin bat›s›nda yer ald›¤›ndan hiç kuflkusuz kentin He-
lenistik temellerine, yani en eski çekirde¤ine yak›n bir konumdad›r. Kurtarma kaz›lar›n-
dan ç›kan sonuçlar itibar›yla oluflan kurgumuz ; en eski katmanlar›n bat›da bulundu¤u
ve kentin do¤u bölümüne ise daha sonraki dönemlerde, Roma Döneminde yerleflildi¤i
yönündedir. Tiyatronun çevresindeki kaz›larda, hiç kuflkusuz ki en eski katmalar›, yani
Helenistik katmanlar›, kazmak mümkün olacakt›r. Ancak flimdilik, durumun acil olmas›
nedeniyle, özellikle 5.ve 9. flantiyelerimizde söz konusu katmanlara sadece hafifçe do-
kunabildik. Böylece Zeugma’n›n kurulufl koflullar› ve ilk kolonilerin yaflam koflullar› hak-
k›nda bilgi edinmek bizim için mümkün olacak.

Bu ilk kaz› kampanyas› s›ras›nda, arazinin sat›n al›nmas› ve araziye eriflim prob-
lemlerinden dolay› Cavea’n›n bat› ucunu kazabildik. Kaz› yaklafl›k 20 m. geniflli¤inde,
6 m. yükseki¤indeki oturma s›ralar›n› içeren bir fleridi kapsamaktad›r (Resim: 3-4). Bu
kaz› öncelikle bize tiyatronun terk edilmesinden sonra, bu bölgedeki yerleflim hakk›n-
da bilgi edinme ve ayn› zamanda yine kesin bir flekilde, bu yap›n›n tarihini anlama ola-
na¤› verdi.

Tiyatronun sonraki yerleflimleri önemliydi. Bu yerleflimler Cavean›n bat› ucunda
bulunan kimi oturma s›ralar›n›n temellerini y›karak ve toprakla doldurmak suretiyle
oluflturulan bir platform yaratarak, bir dikdörtgen mekân formunu alm›flt›r (Mekân: 1)
(Resim: 5-6). Bu mekân› yaratmak için do¤udaki Mekân 2 (Duvar MR001)’yi s›n›rlayan
duvar tamam›yla korunarak Cavean›n temelinin iç blokaj› kesilmifltir. MR001 duvar› ar-
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kas›nda kalm›fl olan oturma s›ralar›n›n blokaj› ikinci bir duvar (MR005) taraf›ndan des-
teklenmifltir. Demek ki ; Mekân 1 kuflkusuz üstü kapal› bir mekând›. Bu duvarda bulu-
nan eflyalar mekân›n bir konut çöplü¤ü oldu¤una dair bol say›da malzeme sa¤lam›flt›r:
seramik ve bol miktarda fauna, cam, demir cürufu, odun kömürü, kömürleflmifl zeytin
çekirdekleri gibi. Cavea merdiveninin üst k›sm›ndan geçen kesitte Mekân 1 ile Mekân
2-4 yerleflimleri aras›ndaki alg›lanabilir stratigrafik iliflki görülmektedir (Resim: 7). Me-
kân 1, bu konut taraf›ndan birinci geç dönemde iflgal edilmifl gibi görünüyor. Güneyden
konutu s›n›rlayan duvar MR006 bu dönem itibar›yla infla edilmifltir. Buna karfl›n,
MR006 duvar›, do¤uda Mekân 2-4’ü s›n›rlayan MR008 duvar›n›n merdivenin üst k›s-
m›ndaki geçifli kapatmak için infla edilmesinden önce, y›k›lm›fla benzemektedir.

Mekân 2 ve 4, kaz›n›n bat› ucunda istimlâk edilen parselin bat› s›n›r› boyunca
uzanmaktad›r (Resim: 5). Bu mekânlar yaklafl›k 2 m. geniflli¤inde bir flerit fleklinde, ka-
z›n›n taban›nda bulunmaktad›r. ‹stimlak edilmemifl parsel alt›nda bulunan bat› s›n›r›
flimdilik ayd›nl›¤a kavuflmam›flt›r. Buna karfl›n, bu mekânlar do¤uda genel olarak tiyat-
ronun eski oturma s›ralar›n› izleyen hat ile s›n›rlanm›flt›r. Gerçekte bu mekânlar infla
teknikleri bak›m›ndan en az›ndan üç farkl› döneme karfl›l›k gelmektedir. Kaz›n›n bu bö-
lümünün tümü ortak bir tarihe sahiptir. Bu mekân kuflkusuz önce Mekân 1’deki konut
ile birleflen bir dolafl›m mekân› oluflturuyordu. Sonraki bir evrede, büyük bir ihtimal ile
Mekân 1’de bulunan konutun terk edilmesi ile birlikte MR008 duvar›n›n yap›m› gerçek-
leflti.

Bu bölgenin tümüyle ilgili kesin inceleme sonuçlar›n› beklerken, çal›flma hipotezi-
miz kronolojiyi 4. yüzy›la oturtmaktad›r. Çünkü kurtarma kaz›lar›ndan beri, Zeugma’da
çok iyi bilinen eflyalar›n ait oldu¤u 5. ve 6. yüzy›la dair hiçbir bulgu sunmamaktad›r. Da-
ha do¤rusu, Mekân 1’deki konut, 3. yüzy›l sonunda veya 4. yüzy›l bafl›nda tiyatronun
y›k›nt›lar› üzerine kurulmufl olabilir ve bu konut en erken 4. yüzy›l sonunda terkedilmifl
olabilir.

Antik tiyatroyu ilgilendiren  k›s›mda, Cavea’n›n bat›s›nda birkaç oturma s›ras›  ç›-
kar›labildi. Tam olarak 6 m. yükseklik boyunca 13 s›ra gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Henüz da-
ha Cavea’n›n tam yüksekli¤ine dair kesin bir bilgimiz olmad›¤›n› belirtmek gerekir.
Oturma s›ralar›n›n üst k›s›mlar›n›n bir k›sm› sonraki yerleflimler taraf›ndan y›k›lm›flt›r.
Bunun d›fl›nda, Cavea’n›n alt k›s›mlar›, modern toprak alt›nda devam etmektedir. Bu
k›sm› kazmak için zaman›m›z olmad›.

Gerçekte, üst oturma s›ralar›n›n sadece temelleri bulundu. Bu s›ralar toprak ile
kar›flm›fl, düzgün olmayan moloz tafllar›ndan olufluyor (Resim : 8). Bu temeller oturma
bölümlerini oluflturan düzgün büyük bloklarla kapl› olmufl olmal›. Ne yaz›k ki flimdiye
kadar bu bloklardan hiçbirisi bulunamad›. Bu bloklar tiyatronun terk edildi¤i zamanla
konut alan› olarak kullan›ld›¤› zaman aras›nda, yeniden kullan›lm›fl olmal›lar. Ancak ti-
yatro kaz›s›n›n ilerleyen aflamalar›nda, e¤er gerçekten tafl kaplamalar bulunamazsa,
bu temellerin ahflap ile kaplanm›fl oldu¤u hipotezini göz önüne almak gerekecektir.  

‹lk kullan›m amac›, hiç kuflkusuz yap›n›n gösteri yap›s› fonksiyonu ile örtüflen bir
merdiven, gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca bu merdivenin güneyinde, bir tenteyi (Resim
: 9) tafl›mak amac›yla dikilen direkler için iki deli¤in varl›¤› bunu do¤rulamaktad›r. Ayn›
zamanda iki duvar (MR001 ve MR002) bu yap›ya aittir. Bu duvarlar, oldukça büyük ke-
silmifl bloklardan oluflmaktad›r. MR002 duvar›, kendini MR001 duvar›na s›k›ca ba¤lan-
m›fl bir kontfor fleklinde göstermektedir (Resim: 10). Tiyatroya ait olan MR001 ve
MR002 duvarlar›n› nas›l aç›klayabiliriz ? Büyük bir olas›l›kla, bir yan girifl düzeninin
bafllang›c› ile karfl› karfl›ya olabiliriz. Mekân 3-4 seviyesinde bulunan yatay dolafl›m
(sirkülasyon) mekân›na ulaflmak için, MR001 duvar›n›n bat› k›sm›ndan bir merdiven ç›-
k›yor olabilirdi. Kontrefor MR002, böylece merdivenin yatay dolafl›m mekân›na vard›¤›
yerdeki sahanl›¤›n oturdu¤u k›sm› oluflturabilir ve bu duvar›n devam› bat›da, kaz› s›n›r-
lar› d›fl›nda bulunabilir.

Birçok noktada derin sondajlar yapt›k (Resim: 11). Bu sondajlar bize sirkülasyon
mekân›n›n alt kotlar›na, tiyatronun temellerine inmemize olanak verdi. Bulunan malze-
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meler yap›ya dair bir infla tarihi öne sürmek için çok önemli bilgiler sa¤layacak nitelik-
tedir. Bu tiyatronun, Roma Dönemine tarihlendi¤ini söyleyebilmek kesin gibi gözükü-
yor. Formlar›yla M.S. 1. yüzy›la tarihleyebilece¤imiz do¤u sigillata A fragmanlar› bu
ba¤lamda çok say›da bulunmaktad›r. Astars›z flekilde bitkisel motif dekorasyonu ile ka-
l›ba dökülmüfl bir kandil fragman›, bizi yap›n›n infla tarihi olarak en erken M.S. 2. yüz-
y›l bafllang›c›na götürüyor. 

Tiyatro kaz›s›, bölgenin geliflimi hakk›nda bize önemli bilgiler aktar›yor. Yap›n›n
inflas› için s›k›flt›r›lm›fl toprakla doldurulmufl k›s›mlarda çok say›da farkl› malzeme bul-
du¤umuzu belirtmek gerekir. Bu malzemeler aras›nda mozaik fragmanlar› ve tessella-
lar›  sayabiliriz. Yani tiyatronun yap›m›ndan önce, yap›ya çok yak›n hatta tiyatronun bu-
lundu¤u yerin üzerinde bu malzemelerin ait oldu¤u konutlar bulunuyordu. Bu durum,
buraya kadar uzanan M.S. 1.yüzy›l kentinin büyüklü¤ü hakk›nda flimdiden bize bir fikir
vermektedir. Bu toprak dolgusundan ç›kar›lan malzemeler, dolgunun bir mozaik kapla-
mas› tafl›d›¤›n› da gösterebilir. Gelecek y›llar içinde, tiyatronun çevresini araflt›rabilme-
yi ve Erken ‹mparatorluk Dönemi konutunu bulmay› umuyoruz. Bu konut tipi flimdiye
kadar çok az biliniyordu. Kurtarma kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lm›fl olan mozaik evleri M.S.
3.yüzy›l›n ilk yar›s›na aittir.

Di¤er yandan, kurtarma kaz›lar›ndan ö¤rendi¤imiz üzere ; 3. yüzy›l›n ortas›ndaki
Sasanî ak›n›n›n, bu dönemde Zeugma’n›n yaflad›¤› keskin sonda bir rol oynad›¤›n› bi-
liyoruz. Tiyatronun tarihi bunu do¤ruluyor gibi görünmektedir : Kent sadece Sasanî sal-
d›r›s›na u¤ramakla kalmam›fl, belli ki idarî strüktürel yap›lar› da ölümcül bir darbe al-
m›flt›r.  Tiyatro terk edildi ve bu terk edilmenin ard›ndan bütün tafl bloklar› topland›. Bu
kaz› bize, Zeugma’n›n gölgede kalm›fl dönemine dair baflka unsurlar da tafl›yor :
Burada, tiyatronun üzerine kurulmufl ev, bize nehirden korunmak için, nehre belli bir
uzakl›kta bulunan tiyatronun konumundan faydalan›ld›¤›n› gösteriyor. Baflka bir deyifl
ile ; kentin bu bölgesi, kurtarma kaz›lar›na konu olmufl olan, bölgenin alt k›s›mlar›nda
çok az tan›k oldu¤umuz 4. yüzy›l kentsel süreci hakk›nda bize ilk defa inceleme yap-
ma f›rsat› veriyor. Bu dönemde kent, bölgenin üst k›s›mlar›na yerleflmifl olabilir.

Sonuç itibar›yla, baflka büyük bir sürpriz bize bu kaz› ile tafl›nm›fl oldu : 5. ve 6.
yüzy›llar aras›na tarihlenen malzemelerin tamamen eksikli¤i. Bölgenin bu üst k›sm› 5.
yüzy›ldan itibaren tamamen terkedildi. Bu gözlem bizi Zeugma’nin geç flehircili¤i ile il-
gili düflüncemizi gözden geçirmeye zorluyor. Bugüne kadar erken Bizans kentinin, 3.
ve 4. yüzy›l krizinden sonra büyük bir geliflme ve refah dönemi yaflad›¤›n› düflünüyor-
duk. Bu iddia, kurtarma kaz›lar› esnas›nda nehrin k›y›s›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan çok
say›daki strüktürlere dayan›yordu. Gerçekte, bu erken Bizans kenti çok genifl de¤ilmifl
gibi gözüküyor. Kentin bu bölümü özellikle nehrin k›y›s›n› kaps›yordu, ama kentin üst
k›s›mlar› terk edilmiflti. Görüyoruz ki, bölgenin yeni bir yerinde aç›lan bir kaz›, bizi
Zeugma’n›n kentsel geliflimi hakk›ndaki görüfllerimizi yeniden gözden geçirmeye zor-
luyor. 

2005 y›ll›ndaki kaz› kampanyam›z birçok hedefe karfl›l›k gelmeli. Her fleyden ön-
ce Cavea’n›n ve burada bulunan geç yerleflimlerin gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas› söz konusu
olacak. Ayn› zamanda, özellikle orkestran›n kaz›lmas›na bafllanmal›. Yeni parselin is-
timlâk edilmesinden sonra, sahne binas›n›n kaz›lmas›na geçilmelidir. Bölgenin bu üst
k›sm›ndaki yerleflimleri ve özellikle eski katmanlardaki yerleflimleri daha iyi an-
lamam›za olanak verecek olan tiyatro çevresinde kaz› yap›lmas› da uygun olacakt›r.

(Çev. Tolga Canpolat)
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BTC HAM PETROL BORU HATTI PROJES‹
S‹VAS AKPINAR KÖYÜ Z‹YARETSUYU MEVK‹‹

KURTARMA KAZISI, 2004

Meral ORTAÇ*

Sivas Akp›nar Köyü Ziyaretsuyu mevkiinde Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru
hatt› inflaat faaliyetleri yüzey topra¤› s›y›rma ifllemleri s›ras›nda, duvar oluflturabilecek
tafllara rastlanmas› üzerine, inflaat faaliyetleri durdurulmufl ve durum ilgili resmî birim-
lere bildirilmifltir. Burada kaz› yap›lmas› gerekti¤ine karar verilmesi üzerine çal›flmala-
ra bafllanm›flt›r. Ziyaretsuyu mevkii kurtarma kaz›s›, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol bo-
ru hatt›nda yer alan arkeolojik de¤erlerin kurtar›lmas› ve belgelenmesi projesi kapsa-
m›nda, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün
izinleri ile, Sivas Müzesi Müdürü Say›n Süheyla Demirci baflkanl›¤›nda,  Gazi Üniver-
sitesi Arkeolojik Çevre De¤erleri Araflt›rma Merkezi (ARÇED) taraf›ndan, bilimsel so-
rumlulu¤umda yürütülmüfltür. Çal›flmalar›m›z 16.06 2004 – 22.07 2004 tarihlerinde 37
gün sürmüfltür. 

Kaz›da eme¤i geçen Proje Baflkan› Say›n Yücel fienyurt’a, Bakanl›k temsilcisi Si-
vas Müzesi uzmanlar›ndan Say›n Mehmet Alkan’a, maddî deste¤i için BOTAfi’a, alan
çal›flmalar› yan› s›ra idarî ve bürokratik iflleri üstlenen ARÇED üyesi Semih ‹stanbullu-
o¤lu’na, arkeologlar Mahmut Polat, Gökhan Y›ld›z, Bedriye Koçak, Fetullah Yurttafl,
Müge Küçük’e,  Restoratör Sezen Bozk›r, Emrah Karakurum’a, mimarî çizimleri ger-
çeklefltiren, Gazi Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü yüksek lisans ö¤rencileri Resul ‹bifl,
Hamza Ekmen, Yunus Ekim’e, bölge ve müzedeki benzer eserler konusunda bilgileri-
ni bizden esirgemeyen Sivas Müzesi arkeologlar›na, BOTAfi ile iletiflimimizi sa¤layan
BOTAfi arkeologlar›ndan Özgür Gökdemir’e ve Gazi Üniversitesi ARÇED çal›flanlar›-
na katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.

Kaz› alan›, Hafik ‹lçesi’ni  Akp›nar Köyü’ne ba¤layan karayolunun, Akp›nar Kö-
yü’ne yaklafl›k 1,5 km. mesafede Ziyaretsuyu mevkiinde, asfalt yolun 40 m. kadar gü-
neyinde yer almaktad›r (Resim: 1).  Kaz› alan›n›n kuzey ve güney s›n›r›  petrol borula-
r›n›n yerlefltirilmesi çal›flmalar›nda kullan›lacak olan ve bu yüzden tahribat›n söz konu-
su olabilece¤i 28 m. geniflli¤indeki koridorun s›n›rlar› ile tespit edilmifl idi. Do¤u ve ba-
t›da ise boru hatt› boyunca kaz› alan›n›n ne kadar geniflledi¤ine arkeolojik çal›flmalar-
la elde edilen buluntu durumuna göre karar verilmifltir. Ham petrol boru hatt› yüzey top-
ra¤› s›y›rma ifllemleri s›ras›nda tesadüfen ortaya ç›kan ve duvar oldu¤u düflünülen tafl-
lar yaklafl›k merkez al›narak, alan 10 x 10 metrelik karelere bölünerek kaz›lm›flt›r. Ba-
t›daki A1 açmas›, önce 1 m. derinli¤inde kaz›lm›fl mimarî dokuya rastlanmamas› üze-
rine, açman›n sadece güney yar›s›nda kalan 4 m. ham petrol boru aks›nda çal›fl›lm›fl-
t›r. Bu koridor içinde 3.5 x 2 m. ve 3 x 2.5 m. boyutlar›nda aç›lan iki sondajda önce 50
cm., sonra sondajlar küçültülerek bat›dakinde 50 cm. ve do¤udakinde 90 cm.  daha ka-

* Yrd. Doç. Dr. Meral ORTAÇ,  Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiça¤ Tarihi
Anabilim Dal›, 14280 Bolu/TÜRK‹YE.
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z› yap›lm›flt›r. Sondajda mimarî dokuya rastlanmam›flt›r A1 açmas›nda az say›daki se-
ramik d›fl›nda tek buluntu muhtemelen kolye olabilecek ortas› delik kemik objedir. Bu
alan›n güneyindeki B1 açmas›nda ortaya ç›kan duvarlar açman›n bat› yar›s›nda tah-
ribata u¤ram›fl biçimde görünür. B1 açmam›z›n bat›s›ndaki alan boru hatt› çal›flmalar›
s›ras›nda aç›ld›¤›ndan daha düflük koddad›r. Hatt›n kesitinde kültür varl›¤›na iflaret
edecek bir objeye rastlanmam›flt›r. Do¤uda A5 açmam›zda  sadece 4 m. ham petrol
boru aks›nda 4.60 x 2 m. ölçülerinde bir sondaj aç›lm›flt›r. 130 cm. derinli¤e ulafl›ld›k-
tan sonra sondaja bat› yar›da devam edilmifltir. 30 cm. derine inildikten sonra bu son-
dajlarda mimarîye ve hiçbir buluntuya rastlanmamas› üzerine çal›flma bu alanda son-
lanm›flt›r. B4 açmas›nda da do¤uya gidebilecek mimarî kal›nt› izine rastlanmam›flt›r.
Böylece çal›flma alan›m›z›n do¤u ve bat› s›n›rlar› belirlenmifltir.  

50 x 28 m. boyutlar›nda bir alanda yürütülen kaz› çal›flmalar›nda, kuzey-güney,
do¤u-bat› do¤rultusunda infla edilmifl iki mimarî yap›ya ait mekânlar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r
(Çizim: 1). Her iki yap›n›n duvarlar› yerel tafl ve toprak harç kullan›larak örülmüfltür.

Kuzeydeki yap›n›n (Çizim: 1 yap› 1, Resim: 2) güney, do¤u ve bat› s›n›rlar› tespit
edilirken, kuzeydeki s›n›r› açmalar›n hemen kuzeyinden daha önceki y›llarda do¤al gaz
boru hatt› geçmesi ve daha kuzeydeki alan›n kaz›s›n› yapmam›z istenen 28 m. korido-
ru d›fl›nda kalmas› nedeniyle belirlenememifltir (Resim: 1). Bu nedenle, yap›n›n kuzey-
de ne kadar ve nas›l devam etti¤i bilinmemektedir. 1 numaral› yap›n›n 1 ve 2 numara-
l› odalar› d›fl›nda güneyde ve bat›da yer alan odalar›, bunlara sonradan eklenmifl gö-
rünmektedir. Özellikle 2 numaral› odan›n bat›s›ndaki mekânlar›n duvarlar›n›n özensiz
ve ince olmalar› ayr›ca baz› mekânlar›n çok küçük olmalar› nedeniyle bunlar›n daha
çok hayvan bar›naklar› olarak  ya da depo amaçl› kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz.

Bu yap›n›n do¤usunda 3 x 2.5 m. boyutlar›nda 35 cm. kal›nl›¤›nda ince duvarl›,
di¤er yap›lara göre farkl› do¤rultuda ba¤›ms›z bir mekân yer al›r (Çizim: 1). Duvarlar›-
n›n inceli¤ine ve mekân›n küçüklü¤üne bak›l›rsa bu da hayvan bar›na¤› ya da depo
olarak kullan›lm›fl olmal›. Bu  mekân›n içinden farkl› do¤rultuda, iflçilikte ve kal›nl›kta
daha erken evreye ait 50 cm. kal›nl›¤›nda bir duvar geçmektedir. Bu duvar üsttekine
göre daha özenli görünür. Altta kalan duvar›n ba¤land›¤› baflka duvarlar ele geçirilme-
mifltir. Bu mekân d›fl›nda di¤er iki ana yap›da üst üste gelen duvarlara rastlanmam›fl-
t›r (Çizim: 2). Buna dayanarak her iki yap›da da tek bir tabakan›n söz konusu oldu¤u-
nu söyleyebiliriz.  Bununla birlikte, farkl› kal›nl›kta, iflçilikte duvarlar, farkl› do¤rultudaki
odalar, girifllerdeki sonradan doldurmalar, mekân tabanlar› aras›ndaki seviye farkl›l›k-
lar› yap›da zaman içerisinde eklemelerin ve bölünmelerin oldu¤una iflaret eder.

Güneydeki yap›n›n (Çizim: 1 yap› 2, Resim: 3) kuzey s›n›r› belirlenmifltir. Ele ge-
çirilen mekânlar›n bat›da nas›l devam etti¤i bu k›s›m tahribata u¤rad›¤› için bilinme-
mektedir. Do¤uda ise bu mekânlara tahribata u¤ram›fl farkl› do¤rultuda duvarlar yas-
lanmaktad›r. Yap›n›n duvarlar›n›n ne kadar daha güneye gitti¤i tespit edilememifltir.
Duvarlar›n bugün art›k fazla güneye uzanabilmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü
açmalar›n hemen güneyinde afla¤›ya inen bir yamaç bafllamaktad›r. Buradan dere ya-
ta¤› geçer. Yap›n›n 2 numaral› odas›nda kuzeybat› köflede ve giriflte ö¤ütme tafllar› ele
geçirilmifltir. Etraf› odalarla çevrili 5 numaral› mekânda ise bir tand›r bulunmufltur (Re-
sim: 4). Tand›r piflmifl toprak parçalar›n içte ve d›flta kerpiç ile s›vanmas›yla yap›lm›fl-
t›r. Odalarla çevrili ve di¤erlerine göre daha büyük olan bu alan›n avlu olarak kullan›l-
m›fl olmas› mümkündür. Alan›n kuzeyi boyunca yerlefltirilmifl ayn› hizada sona eren tafl
döfleme ve döflemenin bitti¤i yerde birbirinden hemen hemen ayn› uzakl›kta ve hizada
yer alan, döflemenin di¤er tafllar›na göre daha düzgün kesilmeleri ve daha yüksek ol-
malar› nedeniyle  direk tafl›d›klar› düflünülen tafllar burada bir sundurman›n oldu¤unu
düflündürür. Kuzey-do¤udaki 1 numaral› kare mekân içerisinde her seferinde iki - üç
basamaktan sonra sola  dönen bir merdivene ait basamaklar olabilecek tafllar saptan-
m›flt›r (Resim: 5). Ancak ele geçirilen son basamaklar bir oda olamayacak darl›kta bir
alana ç›kmaktad›r. Ulafl›lan bu noktada e¤er tekrar sola dönülürse merdivenin bafllan-
g›ç noktas›na gelinmektedir. Böyle bir durumda ulafl›lan yüksekli¤in bir kat oluflturacak
kadar olmas› gerekmektedir. Ancak burada gerekli olan bu yüksekli¤e ulafl›lamamak-
tad›r. Bu yüzden en üstteki basamaklar sola de¤il, bu sefer sa¤a dönerek muhtemelen
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yap›dan d›flar›ya ç›k›fl› sa¤l›yorlard›. Yani evin d›fl kap›s›ndan girildi¤inde, dönen bir
merdiven ile afla¤› inilmekteydi. Evin kuzey duvar› merdivenli odan›n oldu¤u k›s›mda
biraz d›flar› ç›kar›larak girifl k›sm› vurgulanm›flt›r. Benzer iki basamak bu mekân›n gü-
neyinde küçük bir koridor içinde de karfl›m›za ç›kmaktad›r (Resim: 6). Üç taraf› duvar-
la çevrili küçük alanda sadece iki basamak vard›r. Basamaklar ç›k›ld›¤›nda direk duvar-
la karfl›lafl›l›r. Bu nedenle bu basamaklar belki nifl olarak kullan›l›yordu.  Ele geçirilen
çok say›daki seramik parças›, tand›r, ö¤ütme tafllar›, dokuma a¤›rl›klar› her iki yap›n›n
konut amaçl› kullan›ld›¤›n› göstermektedir.

Buluntular yap›lar için terminus ante quem veya post quem oluflturmamakla bir-
likte alan›n iskân tarihi konusunda bilgiler vermektedirler. Çal›flmalar›m›zda iki adet sik-
ke ele geçirilmifltir. Sikkeler çok iyi korunmam›flt›r. Bunlardan birisinin üzerinde bir yüz-
de kanatl› Nike  di¤er yüzde aegis tasviri oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu sikke 21 mm.
çap›ndad›r. Bu tip ve boyutta sikke VI. Mithridates Döneminde Pontos ve Paphlagonia
kentlerinde bas›lm›flt›r. Bu sikke Imhoof – Blumer’in gruplamas›na göre IV. gruba gir-
mekte ve bize M.Ö. 105-90 tarihlerini vermektedir. ‹kinci sikke epeyce tahribat  görmüfl
oldu¤undan tasvirlerin kimlere ait oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Tasvirler sade-
ce ana hatlar›yla tan›mlanabilmektedir. Sikkenin bir yüzünde mi¤ferli sa¤a dönük bir
bafl ve di¤er yüzde ayakta bir figür tasviri oldu¤unu düflünüyoruz. Bu sikke 28 mm. ça-
p›ndad›r. Bu tasvirlere sahip olabilecek bu boyuttaki Pontos sikkeleri incelendi¤inde iki
grup sikke görülmektedir. Birinci grupta bir yüzde Athena Parthenos di¤er yüzde Per-
seus yer almaktad›r. Bu tip sikke Sinope Komana ve Amisos'ta bas›lm›flt›r. ‹kinci grup-
ta ise bir yüzde büst di¤er yüzde ayakta Herakles tasvir edilmifltir. ‹kinci sikke 1. gruba
dahil ise birinci sikke ile ayn› gruba girmekte ve bize yine M.Ö. 105-90 tarihlerini ver-
mektedir. Ancak ikinci sikke ikinci gruba dahil ise, Imhoof – Blumer’in gruplamas›na gö-
re VI. gruba girmekte ve bize M.Ö. 80-70 tarihlerini vermektedir1. 

Üst seviyelerden itibaren duvarlar›n bafllad›¤› seviyeye kadar çok say›da büyük
ve küçük formlara ait de¤iflik renklerde hamurlu kaba ve ince seramik ele geçirilmifltir
(Resim: 7). Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u çok katk›l› kal›n cidarl› k›rm›z› ve kahverengi ton-
larda hamura sahip büyük boy monokrom aç›k ve kapal› formlarda kaplard›r. Bunlar›n
d›fl›ndaki seramik gruplar›n›n oran› oldukça düflüktür. Monokrom seramikler içinde ele
geçirilen bir di¤er seramik grubu ise gri seramiktir. Az say›daki gri seramik ço¤unlukla
kabad›r. Gri ince serami¤e az say›da rastlanm›flt›r. Bu seramiklerde yatay ya da dikey
kulplar›n gövdeye ba¤land›¤› noktada tek ya da iki parmak ile yap›lm›fl parmak bask›-
lar› dikkat çekicidir. De¤iflik formlarda kulplar ele geçirilmifltir. 

Az say›daki bezemeli seramiklerde gri ya da koyu kahverengi ile boyanm›fl flerit-
ler ve yürek fleklinde yaprakl› sarmafl›k dallar› tercih edilmifltir (Resim: 8). Bir parça
üzerindeki yaprak farkl› olarak noktalarla yonca fleklinde yap›lm›flt›r. Bir parça ise  içi
taranm›fl yaylar ile süslenmifltir.  Bir parça üzerinde metoplar aras›nda nokta süsü var-
d›r. Boyun ve omuz k›sm› ele geçirilen tek kulplu bir testinin omzu, pembemsi deve tü-
yü astar üzerine gri renkli bir sarmafl›k frizi ile bezenmifltir (Resim: 9). Bu tip bezeme-
ler A. Akarca taraf›ndan Helenistik yerli Pontus serami¤i, F. Maier ve K. Bittel taraf›n-
dan Galat serami¤i, L. Zoro¤lu taraf›ndan K›z›l›rmak havzas› Helenistik yerli serami¤i,
fi. Dönmez taraf›ndan K›z›l›rmak kavsi Geç Demir Ça¤› Geç Evre boya bezekli çanak-
çömle¤i olarak adland›r›lm›flt›r2. fiimdiye kadarki araflt›rmalara göre bu serami¤in ya-
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Bezekli ‹ki Çanak Ifl›¤›nda K›z›l›rmak Kavsi Geç Demir ve Helenistik Ça¤lar› Çanak-Çömle¤ine Bir Bak›fl”, TÜBA-AR
4, 2001, 89 vd.  



y›l›m alan› K›z›l›rmak kavsi içinde daha çok bat›da yer almaktad›r. Buldu¤umuz örnek-
ler bu seramik tipinin yay›l›m alan›n›n daha do¤uya kayd›¤›n› göstermifltir. Bu tip beze-
meli bir ryton parças› Çorum-‹skilip-Çatak’da Mithridates Eupator ( M.Ö. 127-63) Dö-
nemine ait 136 bak›r sikke ile birlikte bulunmufltur3. Ziyaretsuyu kaz›s›nda da ayn› dö-
neme ait bir ve belki iki sikkenin bulunmufl olmas› tesadüf olmasa gerek. 

Sarmafl›k süslemeli K›z›l›rmak kavsi Helenistik yerli serami¤i d›fl›nda az say›da
do¤u sigillata türü seramik parçalar› ele geçirilmifltir (Resim: 10). Birkaç› ince fleritlerle
boyanm›flt›r. Birinin içinde ise tondo k›sm›nda kaz›ma çentikler ile bir halka oluflturul-
mufltur. Bir di¤eri dikey yivlerle süslenmifltir. Boya bezemelilerin yan› s›ra birkaç küçük
seramik parças› ‹on kymationu, rozet, spiral ve yaprak kabartmalar› ile süslüdür (Re-
sim: 11).

Bunlar›n d›fl›nda kaz›ma tekni¤inde bal›k pullar› ile süslenmifl sadece üç parça
seramik ile  birkaç parça parmak bask› ve kaz›ma ile süslenmifl Ortaça¤a tarihlenebi-
len seramik de ele geçirilmifltir. Seramik hamurlar› ve formlar› üzerinde Gazi Üniversi-
tesi Arkeoloji Bölümü ö¤rencisi Esra Abdio¤lu yüksek lisans tezi haz›rlamaktad›r. Se-
ramikler konusunda yap›lacak çal›flmalar alan›n iskân tarihi konusunda bize daha de-
tayl› bilgi vereceklerdir. 

Ziyaretsuyu’nda Helenistik Dönemi gösterebilecek bir di¤er buluntu grubu ise bi-
ri gö¤üs alt›ndan k›r›lm›fl iki adet terra cotta figürindir (Resim: 12). ‹ki figürin birbirine
benzemektedir ve yan yana bulunmufltur. 14.5 cm. yüksekli¤indeki sa¤lam figürin
ayakta duran giysili bir kad›n› tasvir etmektedir. Her ikisinin de sol omuz üzerinde bir
çocuk tafl›d›¤› düflünülmektedir. Bafl› örten manto ön tarafta sa¤ omuzdan afla¤›ya
iner. Her iki eser de çok tahribata u¤ram›fl oldu¤undan elbise k›vr›mlar› görülememek-
tedir. Bu yüzden kesin bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte, bu tip çocuk tafl›-
yan giysili kad›n terra cottalar› Helenistik Dönemde karfl›m›za ç›kmaktad›r4. 

Piflmifl toprak buluntular›n d›fl›nda az say›da bronz esere rastlanm›flt›r. Bunlar›n
içinde, 1 numaral› yap›n›n do¤usundaki tafl döfleme üzerinde ele geçirilen epeyce ko-
rozyona u¤ram›fl 3 bronz i¤ne (10.5, 13.7, 11.2 cm uzunluklar›nda) ve A3 açmas› dol-
gu topra¤›nda bulunan bir bronz spatula (14.3 cm. uzunlu¤unda) tarihleme konusunda
bize bilgi vermemektedir. Ancak A3 açmas›nda ele geçirilen muhtemelen bir kaba ait
bronz kulp dikkat çekicidir (Resim: 13). Kulp yukar›da a¤›z kenar›na gelecek k›s›mda
iki yana do¤ru uzun gagal› bir kufl bafl› fleklinde aç›lmaktad›r. Alt k›s›mda kulpun göv-
deyle birleflti¤i yerde bir büst tasvir edilmifltir. Detaylar kaz›ma ile yap›lm›flt›r. Kulpun
tepesindeki ç›k›nt› s›v›y› dökerken baflparma¤›na destek sa¤l›yor olmal›yd›. Buna
dayanarak bunun tek kulplu bir testiye ait oldu¤unu söyleyebiliriz. Benzer örneklere
Trakya’da Vize’de A tümülüsünde ele geçirilen bronz bir testide ve gümüfl kantharos-
larda, ayr›ca Pompeii’de bulunmufl bronz kulplarda rastl›yoruz. Vize tümülüsünün en
geç M.S. 46 da yap›lm›fl oldu¤u tahmin ediliyor5. Pompeii bronzu ise genel olarak
Roma Dönemine tarihleniyor6. 

Tek bir yap› kat› tespit edilen Sivas Akp›nar Ziyaretsuyu’nda, sikke, seramik,
bronz buluntular M.Ö. 2. yüzy›l›n sonundan itibaren Roma Dönemine kadar tarih-
lenebilmektedir. Bu konutlar bir yol üzerinde yer alan k›sa süre geçici konaklama için
kullan›lan türde yap›lar m›yd›, yoksa bir yerleflimin parças› m›yd› sorusu akla gelmek-
tedir. Açmalar›n kuzeyinde asfalt yola kadar bezemesiz seramik parçalar›na rastlan-
m›flt›r. Ayn› flekilde açmalar›n güneyinde yer alan bugün tarla olarak ekilen alanlarda
Koruma Kurulu’nun iste¤i üzerine yap›lan yüzey araflt›rmas›nda da seramikler bulun-
mufltur. Ayr›ca alan›n güney do¤usunda tepelerden inen su yolunun açmas› sonucu
kesitte bizim duvarlar›m›za benzer duvarlar›n uçlar› görülebilmektedir. Bu alan halk
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taraf›ndan da Yass›caören olarak adland›r›lmaktad›r. Çevrede yap›lan bu gözlem-
lerimize ve kaz› ile elde etti¤imiz  bulgulara göre kaz›s›n› yapt›¤›m›z alanda bir yerlefl-
menin bir k›sm› ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu söylememiz daha olas› görünüyor. Bu
soruyu tam olarak ancak burada daha genifl bir alanda yap›lacak kaz›lar aç›klayabilir.
‹nce serami¤in yan› s›ra kaba seramiklerde dahi görünen ve pek çok seramikte kar-
fl›m›za ç›kan onar›m delikleri, narin kaplar›n azl›¤›, kaba ve bezemesiz seramiklerin
çoklu¤u, cam buluntunun olmamas›, metal buluntular›n çok az olmas›, mimarînin zay›f
olmas›, burada fakir bir yerleflim parças›n›n oldu¤una iflaret etmektedir. Buluntulardan
elde etti¤imiz bu sonuç tarihsel gerçeklerle de örtüflmektedir. Pontos, Kappadokia ve
Galatia aras›nda kalan bu bölgenin Helenistik Dönemde Mithridates savafllar› ve
Galatia’n›n ya¤mac› tutumu karfl›s›nda fakir bir yerleflim olmas› do¤ald›r. Bununla bir-
likte küçük bir alanda bu kadar yo¤un serami¤in ortaya ç›kmas› ve büyük boy seramik-
lerin çoklu¤u bu yerleflimin yo¤un bir nüfusu bar›nd›rd›¤›n› göstermektedir. Kuzeydeki
ve güneydeki yükseklikler aras›nda kalan modern asfalt yolun izledi¤i tar›ma elveriflli
bu vadide bugün de köy yerleflimleri yer almaktad›r. Yukar› K›z›l›rmak Havzas› sahip
oldu¤u  su kaynaklar›, maden yataklar› (kurflun, gümüfl, çinko, bak›r, demir), mineral
kayaç yataklar› (mermer, kalker, bazalt), tuzlalar, s›cak su kaynaklar›, tar›ma elveriflli
topraklar› nedeniyle bugün oldu¤u gibi Antik Ça¤da da erken dönemlerden itibaren
yo¤un olarak iskân edilmifl görünür7. Akp›nar Ziyaretsuyu’na en yak›n bilinen yerleflim-
ler,  daha erken dönemlerde iskân edilmifl olan Hafik’teki P›l›r Höyü¤ü ve 5 km. uzak-
l›ktaki Karayün Höyü¤ü’dür.
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THE EXCAVATIONS AT ÇADIR HÖYÜK, 2004

Samuel M. PALEY* 

(Map) Çad›r Höyük is located in Central Anatolia, north of the E¤ri Oz  tributary
of the Kanak Su, almost directly between Aliflar Höyük and Kerkenes Da¤›. It is a medi-
um sized mound, measuring approximately 240 x 185 meters, with a terrace that
extends east about another 200 meters.  At 32 meters, the mound is higher than Ali_ar,
but is somewhat smaller in area with a citadel that measures 240 x 185 meters and
oblong terrace extending some 200 meters north of the mound,  situated a short dis-
tance to the north of the  E¤ri Oz tributary of the Kanak Su, Çad›r Höyük was strategi-
cally located to contral the nexus of both the east-west and north-south movements in
this part of Central Anatolia (Fig. 1). Today it is near, sometimes on, the banks of the
new lake created by the Gelingüllü Dam.  We have been excavating at Çad›r since
1994, having re-located the site, during an extensive survey of the whole district under-
taken in 1993 using the maps provided by the Department of Monuments and
Museums.

The project director of the Çad›r Höyük excavations is Dr. Ronald L/ Gorny, of
the Oriental Institute of the University of Chicago.  Associate Director is Dr. Gregory
McMahon of the University of New Hampshire.  Assistant Directors are Dr. Sharon
Steadman, Cortland State University (SUNY) and Dr. Samuel Paley, The University at
Buffalo (SUNY).

Our 2004 season, in July and August, was made possible by the Loeb
Foundation, Hood College, University College-London, SUNY Cortland, private dona-
tions and The University at Buffalo Foundation.  I’d like to thank these institutions, as
well as the Turkish Culture Ministry, and its government representative, Dursun Ça¤lar,
for making our 2004 season a successful one.

Since the 1993 survey, we have been able to document the presence of the
Chalcolithic through Byzantine periods at the site without many gaps. We have exca-
vated on the north, south, and east sides, and on the summit, as well as out on the
northern terrace (Fig. 2).  Each of these excavated areas represents one or more of
the documented archaeological periods (Fig. 3). The plan indicates where we exca-
vated during the 2004 season.  The goals of the 2004 season were to concentrate on
several unanswered questions that were presented to us by the remains of the differ-
ent periods that we had uncovered in earlier seasons – the Chalcolithic, Early Bronze,
Middle Bronze, Iron and Byzantine. We also began to investigate the Late Bronze Age
– which, in past seasons, we had not yet had time to investigate.  This report is a brief
summary of the results of the excavation in chronological order from the earliest to the
latest periods investigated.

* Dr. Samuel M. PALEY, University at Buffalo, The State University of  New York, Buffalo, NY / U.S.A.
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LATE CHALCOLITHIC TO EARLY BRONZE AGES
The earliest periods investigated in 2004 were the Late

Chalcolithic/Transitional/Early Bronze phases represented in a trench on the south
side of the Hoyuk.  The goal here was to try to understand not only the transition from
the Late Chalcolithic to the EB at our site but also to propose a hypothesis for the tran-
sition of Late Chalcolithic to Early Bronze at Çad›r and in the region.   So, in 2004, we
uncovered more of a Chalcolthic house that we had first discovered in 2001, in order
to compare it to the Early Bronze material that we had documented in earlier seasons. 

(Fig. 4) In the upper layer of the new trench was a very poorly-preserved, heav-
ily-eroded occupation, probably dating to the Early Bronze 1-2. Most of our Early
Bronze architecture in the trenches, west of this unit, were positioned on a south-
east/northwest axis.   Over a meter below the poorly-preserved occupation of the upper
layer was an earlier structure, dating to a transitional phase towards the end of the Late
Chalcolithic, probably 3200/3100 and/or a bit later.  The house in this phase was ori-
ented southeast/northwest. More of the 2001 Chalcolithic house with its burnt court-
yard was found below the Chalcolithic/Early Bronze transitional structure. 

The “Burnt House” – our nick-name for it – was oriented on an east/west axis.
Steps or raised working surfaces, perhaps platforms, are situated by the doorway of
this house. The Carbon date from the burnt courtyard is ca. 3600 BCE, putting the
“Burnt House” firmly in the Late Chalcolithic.

The re-orientation in the architecture, as well as different building styles (going
from pise or mud brick to mud-brick on a stone foundation) from the Chalcolithic to
Early Bronze periods at Çad›r, clearly distinguish the phases one from the other and
present us with the possibility of analyzing the architectural decisions made by the
inhabitants of these settlements over time as we broaden the excavation in future sea-
sons..   

We can also see, even from this small assemblage, a subtle shift in the ceram-
ic assemblages of the superimposed occupations levels—differences both in firing and
surface treatment. (Fig. 5) At levels corresponding to the Chalcolithic burnt house we
find the typical Late Chalcolithic assemblage, consisting of highly burnished wares,
including the hallmark ompholos bowls and white-painted, burnished wares.  Ceramics
are chaff-tempered with uniform firing.

(Fig. 6)  In the transitional Chalcolithic phase when the architecture has shifted
to align more closely with the southeast/northwest access which we identify with the
Early Bronze, we see far less burnishing. Instead there appears a rather thicker, poor-
er quality of ceramics, with grit temper, grey cores, and occasional incision and punc-
tate decoration. So what we appear to have in this Late Chalcolithic/transitional period
is a reorientation of architecture, as well as some differing building styles, accompa-
nied by subtle but traceable shifts in the ceramic assemblage.

We propose that further excavations in this area of the mound, targeting these
periods, may help us to determine whether the changes we see in the Chalcolithic and
Early Bronze material culture of Çad›r have any connection with or reflect the more
global changes in material culture, trade shifts or political events during this time.

20. Middle and Late Bronze Ages
The goal of this season’s excavation in the step trench on the east slope of the

mound was to improve the understanding of the whole chronology of the site, con-
necting Early Bronze and Karum phases on the lower slope with the Byzantine period
on the summit of the hill.  Part of this endeavor was to develop a pottery sequence for
the Middle and Late Bronze habitation of the site, using statistical analyses of recog-
nizable vessel attributes from sealed contexts, and to correlate them with finds from
earlier seasons.  The step trench was therefore extended up the slope (westward), in
a series of 10 x 10-meter units, to the top of the mound.  
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(Fig. 7)  At first, the original step trench had been limited to a southern 2-meter
section of each excavation unit, in a series of 2 x 2 meter intervals. I the southern 2-
meter sections, stone construction-some foundations of walls and some terrace
walls—appeared just below top soil. One of these found this past season was the cor-
ner of a room, suggesting that there were adjacent, associated sealed contexts that
would help with the understanding of the buildings, their stratigraphy, and the devel-
opment of a pottery chronology.  However, because these walls were all in the topsoil,
which obscured floor stratigraphy and were anyway disturbed, no secure datable mate-
rial was immediately recovered in situ.  Review of the finds in these top soils did not
even help us decide whether remains higher up the slope were later or contempora-
neous with the material finds in these two excavation units. The picture presented by
the finds in the top soils represented the entire chronology of Çad›r Höyük, Chalcolithic
through Byzantine and was the same as had been found in the top soils of the trench-
es below, that is to the east, where we had chosen to work in the 2004 season.    In
the interest of time and resources—we sieve all loci that we think might be secure, and
that is very time consuming—we extended the trenches northwards from the corner or
the room and from pits that had been observed in the southeastern side of the trench.
The excavation revealed the foundation remains of two buildings, one beside the other,
along the slope going in a northerly direction, actually at a point on the mound where
the slope turns gradually to the northwest.  

Two entranceways were observed, one in the south wall of the northern building
[building 2] and one in the east wall of the same building, around the corner from the
southern entrance.  The positions of these entrances are indicated by long narrow
stones set at right angles to the wall lines at the point where one might expect the bot-
tom of the door frames might be placed.  These two entrances were enhanced by a
step bench along the south side of building 2, best seen in the elevation, one course
of stone deep and covered with mud brick material, and a 90 cm. wide stone step
directly in front of its east entrance. The step is 30 cm. high and is constructed of a
large squarish stone, a medium one and two small stones. A mud brick wall is pre-
served on the foundations only to the north of this entrance, to a maximum of five
courses at the balk.  The preserved bricks vary in size because of preservation but the
whole ones  measure ca. 12 x 25 x 50 centimeters and are reddish-brown and yellow-
ish-white in color. 

The method of construction of the foundation walls of these two buildings is com-
mon but still should be described.  Corners are more deeply founded with large, squar-
ish, undressed “blocks” in two or three courses.  These boulders were chosen specifi-
cally for the purpose of building strong, solid corners, but are also found individually in
the middle of walls of other periods in other construction along the east and south
slopes of the Höyük.  Most of the rest of the individual walls were built of small and
medium size stones – medium sized ones to establish both faces of the wall lines.
Smaller ones fill in the stone sandwich to create the wall mass and to even out the ele-
vations in the bottom of foundation trenches or to level wall tops to accommodate the
laying of mud brick.  These are the tried and true methods of architecture still employed
by traditional wall-builders everywhere that this kind of architecture is practiced. 

The building to the south, which was discovered first in the step trench [building
1]—the one with the corner of a room preserved, but no floor, may have been con-
structed first. We suppose this because there is no entrance on the north side of build-
ing 1 that would have allowed access across the bench step through the door of the
northern building. If contemporaneous, the two buildings would have been less than 30
cm. apart and there would have been no way to leave the southern entrance of the
northern building [building 2].  Evidence of a preserved surface inside the northern
building, found in a small sounding, is a harbinger for finds on a sealed floor, but that
must wait the 2005 season. 
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(Fig. 8) East of the northern building [building 2] a burnt surface was discovered
sloping steeply to the north east, following the steep slope of the mound.  The surface
was covered with a 2 cm. thick layer of ash and ash lenses mixed with fallen stone and
broken pottery that most probably came from, or was thrown out of the northern build-
ing [building 2], since the stone, pottery and ash slump began directly in front of the
doorway and the step.  Among the pots, which included storage vessels of various
sizes, were broken pithoi, fragments of cooking pots, (Fig. 9a) and the upper portion of
a red-slipped beaker.  They all are part of the same deposit and seemed to have col-
lapsed one upon the other.

The following are other examples of the vessels that came from this thick layer
of debris.  Besides numerous diagnostic fragments of common MB and LB shapes,
large numbers of body sherds from about twenty vessels, mainly jars of varying sizes,
were recovered. In addition to several body sherds with broad streaks in brown to red
and plum paint, three rim pieces and a handle of a painted jar stand out and should be
described.

One specimen is the rim of a jar (Fig. 9b) and features broad, painted bands in
dark red to brown on a buff to pinkish-buff slip. Two dark red vertical streaks, about 4-
5 cm. apart, are painted on the jar rim; and, just below the rim, a horizontal band encir-
cles the vessel’s neck. Below this band, a zigzag pattern appears to have covered the
jar’s upper body. This vessel, with a handle, differs from other jar rims in the collection
in the nature of the background slip, which is pinkish-buff and possesses a shiny qual-
ity. Another piece of this rim was found in the debris a few centimeters below. And
another similar fragment showing regularly-spaced, painted bands on the rim was
found in a pit (Feature 8) close by. 

A number of other, distinctive rim pieces were found in the 2004 season in the
same contexts as the painted examples (Fig. 9c) They include several fragments of a
large round bodied jar with four vertical handles painted in alternating stripes of bright
orange and reddish purple; a partial profile of a small jar with inverting, thickened upper
body and everted rim, slipped in buff-orange, brown and buff; another small jar frag-
ment with plum-brown paint over buff slipped background and a knob below the shoul-
der; and the partial profile of a small jar with an externally folded rim and one vertical
handle preserved (not illustrated). This last vessel is slipped in alternating bands of
reddish-orange and gold-orange.   

Several parallels can be drawn between the painted examples from Çad›r Höyük
and other sites on the central plateau. These concern primarily the use of red to brown
horizontal bands and zigzag patterns around the neck and upper vessel body. No
exact counterpart for the Çad›r rim-profiles has been found so-far among the painted
vessels from Kültepe-Kanefl, Aliflar and Maflat Höyük as well as ‹mikufla¤› in eastern
Turkey. Neither are the vertical painted stripes on the rim thickening found at these
sites. In chronological terms, the evidence for painted pottery of this type from the cen-
tral plateau would strongly suggest a date equivalent to Karum Level Ib. 

I have described these vessel fragments in detail in order to point out that Çad›r
has produced virtually unique examples of wares that must be further investigated in
order to clarify the pottery chronology of our site and our region of Central Anatolia. 

IRON AGE
Our goal since 2002 has been to reveal the entire Iron Age sequence, extend-

ing from the Late Bronze Hittite collapse through to the Late Iron period.  We were con-
vinced that the entire sequence (including the Dark Age) existed at the site, and that
we might be able to contribute to the ongoing questions related to the Central Anatolian
Iron Age.

In 2002 we excavated middle Iron Age material but did not reach the Early Iron
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occupation.  (Fig. 10) In 2002 a very large wall, F5 , was discovered, which we took to
be part of a large building.  To its east was evidence of a domestic quarter, with loom
weights and cooking vessels, and a patio. (Fig. 11a)  On the final day of the season in
2002 we discovered a deposit of broken pottery that yielded 15 separate vessels of
varying types.  Most appeared to be utilitarian storage and cooking vessels, but at least
one was this Late Iron vessel.  They appeared to have fallen or been dumped in a door-
way. 

In 2004 we returned to this trench and, as a result of further work, we have rein-
terpreted the remains.  The large wall was probably built in the Middle Iron and then
repaired or rebuilt in the Late Iron and we think that there is part of an Iron Age gate
into the settlement there, bringing the number of gates on the site up to a possible five:
a Chalcolithic gate, a Byzantine gate, a probably Middle Bronze gate on the other side
of the mound, and a possible Hittite gate on the north side of the mound.

Excavations in the upper reaches of our East Side Step Trench also revealed
Late Iron occupation, seen in the stratigraphy (Fig. 11b) and the pottery finds. Thus,
the  Iron Age occupation covers the south and east side of the upper mound and most
probably included what was the mound’s summit now covered by Byzantine remains,
constructed on a deposit of clean soil, offering a level platform on which to build.  Iron
Age material is also seen in sounding on the terrace, north east of the Höyük, and on
its north slope.

We suspect, therefore, that we may have an undisturbed and sealed Iron Age
occupational level underlying the Byzantine occupation on the mound’s summit—cer-
tainly as large as the blue area, and probably much larger, and separated from
Byzantine by a certain Hellenistic level and a possible Roman level. There is also early
Iron Age and some Dark Age remains that have been located east of the Byzantine
gate, and below it.

In the coming season we hope to acquire an entire Iron Age sequence by com-
pleting the excavation of the trenches opened in the 2002-2004 seasons and by
extending the excavation eastward, thereby offering a broad horizontal exposure.
Future excavations will provide even more data as we access levels underlying the
Byzantine. 

BYZANTINE OCCUPATION
In 2004 we concentrated most of our efforts on a broad exposure of the

Byzantine remains on the mound’s summit to clarify the phasing of the occupation and
to explain the last occupation on Çad›r. There are three clear occupational phases dat-
ing to the Byzantine, traceable in the reconstruction of the buildings, with a possible
fourth that awaits the 2005 excavations. 

The earliest, lowest Byzantine phase has yet to be accurately dated, but prelim-
inary ceramic evidence suggests that it falls somewhere in the 7th or 8th century A.D.
The original Byzantine fortification wall was constructed during this earliest occupation,
as was at least one room at the northern end of what became the storage building of
the middle phase.  Thickly plastered courtyards were observed.  We know very little
about this occupation because it was heavily reused in the middle phase, and we have
only begun to expose its original and preserved deposits.  Evidence of the Byzantine
origin of the whole complex was discovered in the north room of what we identified as
a storage building in the middle phase. In the foundation of the north wall of this room
was a stone which had a cross etched into it. Often such stones cover some sort of
foundation deposit marking a religious building, but not in this case. However, the pres-
ence of this marked stone in the foundation of the lowest construction phase of this
building suggests that it was originally built by a Christian community. The presence of
2 crosses, one ceremonial, found in 2002, and another smaller one found in the 2004
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season, along with other items items, such as a decorated lock (see below), lends cre-
dence to this possibility. 

(Fig. 12)  We have our broadest exposure in the next Byzantine phase going up,
our middle phase.  This occupation dates to the 11th century—based on the evidence
of coins found in this level both in 2002 and in our 2004 season.  We believe this occu-
pational level was abandoned in or near 1071 in conjunction with the effects of the
Battle of Manzikert.  Prior to its abandonment, this occupational phase was fairly long-
lived, with at least two re-buildings, one possibly due to earthquake damage.

The architecture from this phase is what we refer to as the “storage building”.
There was a heavy concentration of storage pottery found on the floors of this struc-
ture. Aside from broken pottery, these two rooms were fairly clean, apparently emptied
out prior to or during its abandonment.  There is a gated entry into this group of build-
ings and a plastered bin just west of it, on the south side of the mound. 

(Fig. 13a) This year a rare, lead sealing was found in this storage building, which
Marica Cassis recently identified as belonging to Samuel Alusianos, who was a gen-
eral under Romanus IV Diogenes (1068-1971), second husband of the Empress
Eudocia Macrembolitissa, who had been married to his predecessor Constantine the
X. Romanus was himself originally a Cappadocian general.  Romanus was the emper-
or who was taken prisoner by the Seljuk sultan of Persia, Alp Arslan, at Manzikert, then
ransomed, deposed and blinded by his step son, who became Michael VII.  He died in
1072. 

Samuel was married to Eudocia’s sister and was commissioned by the emperor
to drive the Turkish armies from Byzantine lands. The seal suggests that the Empire
was still known, if not active, in our area around the time of Manzikert. The fortifications
were strengthened in this phase, which could be expected considering the dangers of
the time.  The fortification wall on the southern side and the storage building were also
repaired at least once – the fortification wall with a thickly-mortared revetment at the
corner of the fortification wall—the repair perhaps done after an earthquake.  A sub-
stantial portion of the fortification wall was revealed this past season on the east side
of the mound during our last days of excavation.

(Fig. 14) One of the most interesting components of this middle phase was the
huge number of animal bones which were found in an oblong room or pen made of
mud brick walls on one side and what may have been a wooden fence around the oth-
ers. There were the remains of at least 12-15 domesticated cattle, and a similar num-
ber of sheep, goat, and some pig.  These animals were not butchered, nor is there any
other evidence of active human action in their demise.  As far as we can tell, these ani-
mals died in this pen.  Most of the bones were articulated, but some were jumbled.

15 coins were found in two seasons in this area, nine coins in 2002 and six more
in 2004, mixed in with the bones or just above them.  All date to the 11th century.  In
one case five coins were found together, perhaps accidentally dropped, or perhaps
intentionally placed. (Fig. 13b-c) Also found near the bone deposits was the small
cross mentioned above and a lock, incised with an image of the virgin on one side and
a fantastic animal on the other. Without letting our imaginations take us too far afield,
it is possible that the Byzantines who used the fortification penned their animals here
in advance of an enemy attack and never returned. 

In our coming season we plan to expose more of the 11th century, middle phase
of the Byzantine occupation and hopefully determine whether we have a fort, a reli-
gious edifice or a rich land owner’s manor, or if the building on the Höyük’s summit
changed function over time.  We will also expose more of the earliest phase of occu-
pation, which will add e to our knowledge of the early Byzantine period at the site, a
time about which we know little in this region of Turkey. 

The latest phase of the Byzantine on the summit is exhibited by a single archi-
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tectural feature consisting of two walls of what may have been some sort of domestic
structure, a wall that closed off a thoroughfare through the middle phase of the com-
plex and a stone pile in one of its courtyards.  The two walls rest on top of the con-
centration of faunal remains of the middle Byzantine phase. We have no date for it
except to say that it almost certainly was built on the mound after 1071 CE, the date of
the Battle of Manzikert. The architecture may be Byzantine or Islamic in date, belong-
ing to an occupation at the site, observed in earlier excavation seasons elsewhere in
the “storage building”,  after the main occupants had fled, probably in the wake of the
threat, real or imagined, of the Turkish invaders or the earthquake. 

Our 2004 season was an extremely successful one.  Our continued work at this
multi-period site will be able to add to the growing data a number of periods.  The site
has something for everyone.  Our team, composed of experts specializing in the
Byzantine, Iron Age, Hittite, Early Bronze Age, and Chalcolithic periods, attest to this. 

• This paper was delivered by Dr. Samuel M. Paley but is based upon sum-
maries and presentations prepared by Dr. Paley, Dr. Sharon Steadman, Ms. Marica
Cassis and Ms. Claudia Glatz.  A related paper was presented at the annual meeting
of the American Schools of Oriental Research in November 2004 by Dr. Steadman.
The general description of the area and the site were from text material written by Dr.
Ronald Gorny.  The plans of the excavation are by Dr. Steadman, Ms. Marica Cassis
and myself, and rendered by Dr. Steadman; the pottery drawings in figure 10 are by
Ms. Glatz.  Photographs are mostly by Dr. Steadman.
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Map of Turkey

Fig. 1: The Site of Çad›r Höyük and Lake Gelingüllü
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Fig. 2: Outline of periods investigated at Çad›r Höyük
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Fig. 3: Areas excavated at Çad›r Höyük in 2004



361

Fig. 4: Entrance to the Burnt House and the plans of the superimposed levels: Late 
Chalcolithic to Early Bronze I at Çad›r Höyük
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Fig. 6: Transitional Late Chalcolithic to 
Early Bronze phase pottery at 
Çad›r Höyük

Fig. 5: Late Chalcolithic pottery at
Çad›r Höyük
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Fig. 7: Plan and Elevation of the Middle Bronze remains at Çad›r Höyük

Fig. 8: Deposit of Middle Bronze Age pottery from Building 2 at Çad›r Höyük
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Fig. 9a: Middle Bronze Period red polished beaker from Çad›r Höyük; 9b-c. Painted
Jars: Middle Bronze Period from Çad›r Höyük

Fig. 10:  Iron Age Architectural Remains at Çad›r Höyük
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Fig. 11a: Iron Age Pottery from 
Çad›r Höyük 

Fig. 12: View of the Byzantine architecture and its gated entry at Çad›r Höyük

Fig. 11b: Iron Age Pottery from Çad›r
Höyük
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Fig. 13a: Seal of Samuel Alusianos from Çad›r Höyük; 13b-c. Byzantine cross and
lock from the Byzantine Period at Çad›r Höyük

Fig. 14: The latest Byzantine Wall over the deposit of fauna of 
the earlier phase at Çad›r Höyük. 



OYLUM HÖYÜK, 2004 

Engin ÖZGEN*
Atilla ENG‹N

Alan M. GREAVES
Özlem ERDEM

Serkan ELO⁄LU

Oylum Höyük 2004 y›l› çal›flmalar›, höyü¤ün bat› yükseltisi ile “Bazilika  Alan›”
olmak üzere iki farkl› kesimde yürütülmüfltür. Prof. Dr. Engin Özgen’in baflkanl›¤›nda
gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar›, Dr. Atilla Engin, Dr. Alan M. Greaves, Arafl. Gör. Öz-
lem Erdem, Arafl. Gör. Serkan Elo¤lu, Bilkent Üniversitesi yüksek lisans ö¤rencisi Mert
Çatalbafl, Sanat Tarihçisi Tunç ‹flo¤lu, Liverpool Üniversitesi yüksek lisans ö¤rencileri
Susie Wilson ve Joanna Kenny, Southampton Üniversitesi yüksek lisans ö¤rencisi
Andrew Wilson, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö¤rencileri B. Duygu Baflka-
ya, Atak Yendi ve Sinan B›y›kl›, Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans ö¤ren-
cisi Nefle Öztürk ile Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans ö¤-
rencileri Ahmet Befltepe, Yücel Erdafl, Eser Güngör, Mahmut Bektafl, Birsen Aksu, Fat-
ma Sümen ve Canan Yüksek’in kat›l›mlar› ile gerçeklefltirilmifltir. Bakanl›k temsilcisi
olarak, Gaziantep Müzesi’nden Say›n Fatma Bulgan görev yapm›flt›r. 

Bat› Yükselti
Oylum Höyük’te, Bat› Yükseltisi’ndeki çal›flmalar, Liverpool Üniversitesi’nden Dr.

Alan Greaves taraf›ndan yürütülmüfltür. Bat› Yükseltisi çal›flmalar›nda, L 26, N 27 plan
karelerinde, önceki kaz› sezonlar›nda aç›¤a ç›kar›lan Roma ve Helenistik dönemlere
ait kal›nt›lar›n stratigrafik de¤erlendirme çal›flmalar› yap›lm›flt›r. L 26 plan karesinde
gerçeklefltirilen küçük çapl› kaz› çal›flmalar›nda, 2002 y›l› çal›flmalar›nda k›smen aç›¤a
ç›kar›lan bir f›r›n›n tamam› gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r (Resim: 1). Kerpiçten yap›lm›fl olan
dikdörtgen biçimli  f›r›n, yere aç›lan bir çukura oturtulmufltur. Tamam› aç›¤a ç›kar›lma-
s›na karfl›n, f›r›n›n girifli belirlenememifltir. F›r›n girifli, y›k›lan üst k›s›mda yer al›yor ol-
sa gerekir. F›r›n›n içinde ve çevresinde art›k seramikler ya da maden cüruflar› ele ge-
çirilmedi¤inden, f›r›n›n ne amaçla kullan›ld›¤› bilinmemektedir. F›r›n taban›ndan analiz
yapmak üzere jeomagnetik ve karbon-14 örnekleri al›nm›flt›r.

* Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06800,Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE.
Ö¤r. Gör. Dr. Atilla ENG‹N, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06800,Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE.
Dr. Alan M. GREAVES, School of Archaeology, Classics and Egyptology, Hartley Building, Brownlow Street,
University of Liverpool, Liverpool L69 3GS / ‹NG‹LTERE.
Arafl. Gör. Özlem ERDEM, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06800, 06800,Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE.
Arafl. Gör. Serkan ELO⁄LU, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06800, 06800,Beytepe-
Ankara/TÜRK‹YE.
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L 26 plan karesinin kuzey yar›s›nda gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar›nda, K›rm›-
z› Duvarl› An›tsal Yap›’n›n en erken yap›m evresinin olas›l›kla Demir Ça¤›’na tarihlene-
bilece¤ine iflaret eden bulgular elde edilmifltir. N 27 plan karesinde, “V” biçimli Roma
hende¤inde, kerpiç kesiti görmek ve tarihleyici seramik malzeme elde edebilmek için 1
m. geniflli¤inde dar bir alanda sondaj çal›flmas› yap›lm›flt›r (Resim: 2). Bu çal›flmalar-
da, en altta az say›da Do¤u Terra Sigilata Serami¤i parçalar› ele geçirilmifltir.

Bazilika Alan› 
Bazilika, Oylum Höyük’ün yaklafl›k 200 m. güneybat›s›nda, Akp›nar Deresi’nin

bat› yakas› üzerindeki bir bahçede yer almaktad›r (Resim: 3). 1999 y›l› kaz› sezonun-
da, bu alanda yap›lan kaçak kaz›lar ile mozaik döflemenin ve Bazilika’ya ait sütun ka-
idelerinin tahrip edilmesi üzerine, bu alanda 10 x 20 m.lik bir plan karede kaz› çal›flma-
lar› gerçeklefltirilmiflti (Özgen v.d. 2001: 227, Abb. 5, 6). 1999 y›l› çal›flmalar›nda, M.S.
6. yüzy›la ait bir bazilikan›n güney ve orta neflerinin bir bölümünü kapsayan kuzeybat›
kesimi aç›¤a ç›kar›lm›fl, kal›nt›lar kapat›larak koruma alt›na al›nm›flt›r. Bazilika’n›n bu-
lundu¤u alan 1. derece arkeolojik sit alan›na dahil edilerek istimlâk edilmesine ra¤men,
kaçak kaz›lara hedef olmaktan kurtulamam›flt›r. Bunun üzerine ekibimiz taraf›ndan
2004 y›l› kaz› sezonunda, Bazilika’n›n ileride bir aç›k hava müzesi hâline getirilmesi
amac›yla söz konusu alanda kaz› çal›flmalar› yap›lmas›na karar verilmifltir1. 

2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda, Bazilika’n›n kuzeydo¤u köflesi d›fl›nda tamam›na
yak›n› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r (Resim: 4; Çizim: 1). Aç›¤a ç›kar›lan kal›nt›lardan, Bazilika’n›n
bir yenileme evresi oldu¤u belirlenmifltir. Bazilika üzerinde, Ortaça¤a ait iki farkl› yap›
evresi daha tespit edilmifltir (Tablo: 1; Çizim: 2). Geç yap› evreleri (II. ve III. evreler) Ba-
zilika’y› büyük ölçüde tahrip etmifltir. Son y›llarda bu alanda gerçeklefltirilen tar›m faali-
yetleri ve kaçak kaz›lar ise hem Bazilika kal›nt›lar›na, hem II. ve III. evrelere ait yap›la-
ra büyük ölçüde zarar vermifltir.

EVRE YAPI ÖZELL‹⁄‹
Ia Bazilika – ilk evre
Ib Bazilika – onar›m evresi
II Mezarlar ve yön birli¤i gösteren, 

kesme bazalt tafll›, küçük mekânlar
III Düzgün olmayan tafl temelli yap›lar

Tablo 1: Bazilika Alan› yap› evreleri

Ia Evresi (Bazilika - ‹lk Evre) 
Kuzeydo¤u kesimi d›fl›nda büyük bir k›sm› aç›¤a ç›kar›lan Bazilika yap›s› do¤u-

bat› yönünde uzanan uzun dikdörtgen planl›d›r (Resim: 4; Çizim: 1). Bazilika’n›n bat›
cephesinin iki köflesinden bat›ya do¤ru uzanan, büyük bazalt tafllarla yap›lm›fl duvar-
lar, bat› avlusunu s›n›rlamaktad›r. Yap›n›n aç›¤a ç›kar›lan üç köflesine göre 39.70 x
21.10 m. boyutlar›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu boyutlar, Bazilika’n›n henüz kaz›lma-
m›fl olan kuzeydo¤u köflesinin bulundu¤u alan›n yaklafl›k 1,5 m. daha afla¤›da olan
kod fark› nedeniyle, erozyon sonucu tahribata u¤ram›fl oldu¤unu göstermektedir. Yap›
duvarlar›,  üzerinde bulundu¤u topografyaya uygun olarak bat›dan do¤uya do¤ru bir
e¤imle uzanmaktad›r. 
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‹ç mekân, iki s›ra sütunla üç nefe ayr›lm›flt›r. Ortadaki nef yan neflere göre daha
genifl tutulmufltur. Orta nef 8.30 m., yan nefler 4.50-4.60 m. geniflli¤indedir. Yap›ya gi-
rifl bat› avlusundan sa¤lanmaktad›r. Bat› cephesi üzerinde yer alan iki girifl, do¤rudan
orta nefe aç›lmaktad›r. Bat› cephesi üzerinde bulunan kap› ve pencere aç›kl›klar› ile sü-
tun kaidelerinin konumlar›, yap›n›n simetrik bir plan anlay›fl› ile infla edildi¤ini göster-
mektedir. Yap›n›n aç›¤a ç›kar›lan kuzeydo¤u köflesindeki yan apsis bölümü, apsislerin
do¤u duvar›n›n iç k›sm›na oturtuldu¤unu ve bunlar›n d›fla do¤ru ç›k›nt› yapmad›¤›n›
göstermektedir. Benzer plan tarz› yans›tan dinî yap›lar Kilikya bölgesinden bilinmekte-
dir (Hill 1996: Fig. 24; 56).

Kaz›lar s›ras›nda, Bazilika’n›n çat› örtüsüne ait çok say›da dikdörtgen çat› kire-
mitleri ile kavisli mahya kiremitlerine ait parçalar ele geçirilmifltir. Çat› kiremidi parçala-
r›, II. ve III. yap› evrelerine ait duvarlarda da dolgu malzemesi olarak kullan›lm›flt›r. Ele
geçirilen bir kenar› korunmufl çat› kiremidi parçalar›ndan, bunlar›n yaklafl›k 40 x 40 cm.
boyutlar›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çat› kiremitlerinde dikkati çeken özellik, yo¤un
saman katk›s› nedeniyle oldukça hafif olmalar›d›r. Hafif çat› kiremitleri ile sütunlara bi-
nen çat› örtüsü a¤›rl›¤› azalt›lm›fl, böylece yap›  statik aç›dan güçlü k›l›nm›flt›r.

Bazilika’n›n bulundu¤u alan, gerek Ortaça¤daki yap›laflmalar›n neden oldu¤u
tahribatlar, gerekse yak›n zamana kadar alan›n ba¤-bahçe olarak kullan›lmas› nede-
niyle duvarlara ait üst tafl s›ralar› yerinden sökülmüfltür. Yap›n›n kuzey duvar›, güney
duvar›na göre yüzeye daha yak›n oldu¤undan, bu kesimde duvara ait üst s›ra tafllar ko-
runmam›flt›r. Bu tahribat nedeniyle güney duvar› üzerinde görülen pencere efliklerine
ait bazalt bloklar da yok olmufltur. Güney ve bat› duvarlar› üzerinde yer yer korunan
pencere efliklerine ait bazalt bloklar, tafl temel seviyesinin pencerelerin alt seviyesin-
den daha yüksek olmad›¤›na iflaret etmektedir. Bu kesimlerde duvar›n korunan yük-
sekli¤i 50 cm. ile 97 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Duvar geniflli¤i ise 62 cm.dir.

Duvar tekni¤i olarak, üst k›s›mda 2.10-1.50 m. aral›klarla, yaklafl›k kare biçimli
büyük kesme bazalt bloklar ve bu bloklar aras›nda daha küçük kesme bazalt tafllarla
oluflturulmufl yap› özelli¤i dikkati çekmektedir. Üst k›s›mda, duvar›n d›fla bakan yüzle-
rinde düzgün kesme bazalt tafllar, aras›na ise küçük tafllar ile sert beyaz kireçli bir harç
doldurulmufltur. 

Bazilika’n›n do¤u k›sm›nda yer alan podyum, kuzey-güney yönünde uzanan, dü-
zeltilmifl, köfleli bazalt bir tafl s›ras› ile ayr›lm›flt›r (Çizim: 1, No. 22). Podyumun bat›s›-
n› ve güneyini s›n›rland›ran tafl s›ralar› k›smen korunmufltur. Yap›da, orta ve yan nef-
leri ay›ran ve çat› örtüsünü tafl›yan iki s›ra hâlinde en az 7’fler sütun kaidesine ait izler
mevcuttur. Bat› duvar› üzerinde ise, sütun s›ralar› ile ayn› hizada bulunan ve birer ya-
r›m sütuna iflaret eden yar›m sütun kaideleri yer almaktad›r. Kare ya da dikdörtgen
prizma biçimli kireçtafl› sütun kaidelerinin büyük bir k›sm›, geç evre yerleflmeleri tara-
f›ndan yap›dan sökülmüfltür. Sütun kaidelerinin  alt›nda, döfleme seviyesinin alt›na yer-
lefltirilen ikinci bir kireçtafl› blok bulunmaktad›r. Bu kaide altl›klar› ile çat›y› tafl›yan sü-
tunlar›n oturtuldu¤u zemin güçlendirilmifltir. Üstteki kireçtafl› kaideler  özenli biçimlen-
dirilmiflken, taban alt›na gömülen kaide altl›klar› çok özenli biçimlendirilmemifltir. 

Kaz›larda sa¤lam bir sütun bafll›¤›na rastlanmam›flt›r. Bununla birlikte, III. Ev-
re’ye ait tafl temeller aras›nda kireçtafl›ndan yap›lm›fl bitkisel bezemeli parçalar›n var-
l›¤›, yap›da kireçtafl›ndan yap›lm›fl sütun bafll›klar›n›n kullan›lm›fl olabilece¤ine iflaret
etmektedir. Olas›l›kla sütun bafll›klar›, geç Ortaça¤ yap› evrelerinde ve günümüze ya-
k›n dönemde al›nm›fl ya da parçalanarak tahrip edilmifltir. Kilis ‹l Kültür Müdürlü-
¤ü’nden al›nan bilgiye göre, ‹l Kültür Müdürlü¤ü’nün bahçesinde bulunan korinth tarz›n-
da bir kireçtafl› sütun bafll›¤›, 1998 y›l›nda Bazilika Alan›’ndan götürülmüfltür. III. Evre
yap› duvarlar›nda ele geçirilen benzer tarzda parçalar, yap›da en az›ndan baz› sütun-
larda, kireçtafl›ndan korinth tarz›nda sütun bafll›klar›n›n kullan›ld›¤›n› göstermektedir. 

Bazilika’n›n taban›, k›rm›z›, siyah, gri, beyaz ve sar› renklerde, kesiflen daireler,
baklava motifleri, kareler, zikzak motifi, yaprak ve Malta haç› gibi geometrik ve bitkisel
motifli mozaiklerle kapl›d›r (Resim: 6). Benzer geometrik ve bitkisel motifli mozaik dö-
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flemeler, Antakya yöresindeki Klasik Dönem yap›lar›ndan bilinmektedir (Campbell
1988: 85-100). Mozaik döflemenin büyük oranda korundu¤u bat› yar›s›nda, geometrik
motifler orta nefte iki büyük merkezî kare çerçeve içerisine yerlefltirilirken, yan nefler-
de uzun dikdörtgen çerçeveler içerisine yerlefltirilmifltir. Çerçeve motifler, yine geomet-
rik süslemeli uzun, fleritlerle ayr›lm›flt›r. Sütunlar aras›na ise, farkl› boyutlarda küçük
dikdörtgen çerçeveler içinde geometrik motifler yerlefltirilmifltir. Mozaik döfleme üzerin-
de görülen yer yer  siyah isli k›s›mlar, olas›l›kla dökülen kandil ya¤lar›na ait izlerdir.

Mozaik döflemenin alt›, ço¤unlu¤u yumruk büyüklü¤ünde tafllarla kaplanm›flt›r
(Çizim: 1). Bu tafllar›n üzerinde, toplam 4-8 cm. aras›nda de¤iflen kal›nl›kta iki kat be-
yaz sert kireçli harç yer almaktad›r. Mozaiklerin alt›nda yerlefltirilen tafllar ve dökülen
sert kireçli harç, zemini kuvvetlendirmifltir. Harc›n tabana iki kat hâlinde döküldü¤ü an-
lafl›lmaktad›r. Birinci harç kat›, tafllar›n aras›n› doldurarak düz bir zemin elde etmek
için, kal›nl›¤› 3-5 cm. aras›nda de¤iflen ikinci harç kat› ise mozaiklerin sabitlenmesi için
dökülmüfltür. 

Podyumun yaklafl›k 4 m. kuzeybat›s›nda aç›¤a ç›kar›lan alanda, korunan  moza-
ik döfleme parças› üzerinde, bir kitabe mevcuttur. Mozaik döflemede ikinci bir yaz›t ör-
ne¤i, 17 No.lu III. Evre duvar›n›n hemen bat›s›nda yer alan mozaikli taban döflemesi
üzerinde görülmektedir. Do¤u-bat› do¤rultusunda yaz›lm›fl bir yaz›t üzerinde Grek alfa-
besinin “BAP...” dan oluflan üç harfi korunmufltur.  Bazilika’n›n kuzeydo¤u bölümünde,
kuzey nef içinde yer alan Grekçe kitabe, 2.30 m. uzunlu¤unda ve 38 cm. geniflli¤inde
iç içe iki dikdörtgen  çerçeve içerisine yerlefltirilmifltir. Mark Garrison taraf›ndan bu ki-
tabede “Aidesim, Alassios’lu adam; O, kendisinin, ülkesinin ve çocuklar›n›n kurtuluflu
için....” ibaresi okunmufltur. Benzer tarzda çerçeveli mozaik kitabeler, Kilikya ve Antak-
ya’daki Klasik ve Ortaça¤ dinî ve sivil yap›lar›ndan bilinmektedir (Campbell 1988: pl.
95; 127; 128; 130; 132; 134; Russell 1987: Fig. 3-22).

Ib Evresi (Bazilika - Onar›m Evresi)
Bazilika’n›n geç kullan›m evresinde, tahribata u¤ram›fl olan mozaik döfleme yer

yer yenilenmifl, mekân›n güneybat› köflesine, mozaik döfleme üzerine kireçtafl› kapl›
küçük bir bölme (Resim: 5) yap›lm›fl ve döflemeye küçük bir kireçtafl› tekne oturtulmufl-
tur. Mozaik döflemedeki yenileme izleri, ayn› motifi yenilemek yerine, daha çok boflluk-
lar› doldurma kayg›s› tafl›maktad›r. Döflemede, iki yerde küçük boflluklar gelifligüzel
sökülmüfl olan mozaik tafllar› ile doldurulmufltur. Mozaik döfleme üzerinde genifl çapl›
onar›m çal›flmalar› da yap›lm›flt›r. Bazilika’n›n kuzeybat› bölümünde korunan mozaik
döflemede, birbirinden farkl› motif ve bezeme anlay›fl› görülmektedir. Bu alanda, kon-
santrik daire motifli eski döflemenin tahribata u¤ram›fl olan çevresi, farkl› renklerde zik-
zak motifli yeni mozaik döfleme ile kaplanm›flt›r.

Bazilika’n›n güneybat› köflesinde, do¤rudan mozaikli taban üzerine kireçtafl› lev-
halar›n yerlefltirilmesi, bu bölümün yap› infla edilirken planlanmad›¤›n›, daha sonra or-
taya ç›kan bir ihtiyaç sonucu yap›ld›¤›n› göstermektedir (Resim: 5). Köfleli kireçtafl› lev-
halar do¤rudan mozaikli taban üzerine yerlefltirilmifltir. Bu bölüm 196 x 226 cm. boyut-
lar›ndad›r. Kireçtafl› levhalar›n tabandan yüksekli¤i yaklafl›k 17 cm.dir. Bu bölümün do-
¤usu aç›k olup kuzeyi iki s›ra dik yerlefltirilmifl kireçtafl› levhalarla s›n›rland›r›lm›flt›r. Ki-
reçtafl› levhalarla yükseltilmifl bu bölümün hemen kuzeyinde, 77 x 60 cm. boyutlar›n-
da, do¤rudan mozaikli taban›n içine oturtulmufl küçük bir kireçtafl› tekne yer almakta-
d›r. 

II. Evre
II. Evre, Bazilika’n›n y›k›lmas›ndan sonraki safhay› temsil etmektedir (Çizim: 2).

Bu evrede, ifllevleri tam olarak anlafl›lamayan tafl temelli küçük mekânlar ile çeflitli me-
zarlar (Çizim: 3) görülmektedir.

II. Evre yap›lar›na ait duvarlar, Bazilika duvarlar›na dik ya da paralel biçimde
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uzanan bir yön birli¤i sergilemektedir. II. Evrenin küçük mekânlar› (Resim: 7), günlük
yaflam›n ihtiyaçlar›na uygun birer konut görünümünden uzakt›r. Bazilika’n›n kuzey du-
var›na dik olarak, belirli aral›klarla kuzey-güney do¤rultusunda ba¤lanan, paralel üç k›-
sa tafl duvar ile, Bazilika’n›n kuzeybat› köflesinde, tek s›ra kesme bazalt tafllarla olufl-
turulmufl küçük bir bölme II. Evreye aittir (Çizim: 2). 

Duvarlarda Bazilika’dan devflirme kesme bazalt tafllar ile kireçtafllar› kullan›lm›fl-
t›r. Bazalt tafl kullan›m› kireçtafl›na oranla daha fazlad›r. Duvarlarda kesme bazalt tafl-
lar, düzgün yüzleri d›fla gelecek biçimde yerlefltirilmifl, orta k›s›mlar›, çamur ya da sert
kireçli harç, küçük tafllar ve Bazilika’ya ait çat› kiremidi parçalar› ile doldurulmufltur.

Bazilika’n›n orta nefi üzerinde, do¤rudan mozaikli taban üzerine oturtulmufl, tek
mekânl› küçük yap› mozaik taban› tahrip etmemifltir (Resim: 7). Daha do¤uda yer alan
küçük mekân ise do¤rudan mozaik döflemenin alt›ndaki tafl kaplaman›n üzerinde yer
almaktad›r. Do¤udaki mekân›n güneybat› köflesine, piflmifl toprak bir levha yerlefltiril-
mifltir. Her iki yap›da da, mekânlar›n su ile ilgili oldu¤una iflaret eden birer kanal görül-
mektedir. 

II. Evrede, Bazilika Alan› ayn› zamanda sarkofaj, tafl-tu¤la sanduka ve basit top-
rak mezarlardan oluflan bir mezarl›k olarak kullan›lm›flt›r. Kaz› çal›flmalar›nda, Bazili-
ka’n›n güney duvar› çevresinde yer alan üç basit toprak mezar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bun-
lardan ikisi çocuk, biri yetiflkin mezar›d›r. Çocuk iskeletlerine ait kemikler kar›flm›fl ve
oldukça kötü korunmufltur. Ölüler mezarlara, bafl do¤uda, ayaklar bat› yönde olacak
flekilde yat›r›lm›flt›r. Mezarlarda mezar eflyas›na rastlanmam›flt›r. Yetiflkin bir bireye ait
mezar›n kuzeyini Bazilika duvar› s›n›rlarken, bat› ve güneyi bir tafl s›ras› ile çevrelen-
mifltir. Benzer biçimde yön birli¤i gösteren basit toprak bir mezar, 1999 y›l› kaz› çal›fl-
malar›nda aç›¤a ç›kar›lm›flt› (Özgen v.d. 2000: 227). Bu mezar, Bazilika’n›n güney ne-
finde, mozaik döflemeyi tahrip ederek döfleme alt›na aç›lm›flt›r.

Tafl-tu¤la örgülü sanduka mezar, Bazilika’n›n bat› cephesinde yer alan iki kap›-
dan, güneydeki giriflin hemen bat›s›nda yer almaktad›r (Çizim: 3). Yaklafl›k  2.50 m.
uzunlu¤unda ve 1.50 m. geniflli¤inde, dikdörtgen planl› olan mezar›n üzeri büyük kireç-
tafl› levhalarla kapat›lm›flt›r. Alt s›ralar› ince tu¤lalar ile, üst s›ralar› kireçtafl› levhalarla
tamamlanm›fl olan dikdörtgen mezar, do¤u-bat› do¤rultusunda uzanmaktad›r. Mezar›n
kuzey ve güney yan duvarlar› içe do¤ru hafif çökmüfltür. K›rm›z› ve beyaz olmak üze-
re iki farkl› renkte olan tu¤lalar›n kal›nl›klar› 3-6 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Tu¤la
uzunluklar› 44 cm. ve 24 cm. olmak üzere iki farkl› tu¤la boyutu ortaya koymaktad›r.
Üstte mezar›n güneybat› köflesini, olas›l›kla k›r›lm›fl bir sarkofaj›n köflesine ait bir kireç-
tafl› oluflturmaktad›r. Mezar›n taban› 49 x 38 cm. boyutlar›nda tu¤lalarla kaplanm›flt›r.
Mezar içerisinde, çoklu mezar gelene¤ine iflaret eden toplu kemikler aç›¤a ç›kart›lm›fl-
t›r (Çizim: 3). Mezar›n bat› kesiminde 8, do¤u kesiminde 1 kafatas› bulunmufltur. Me-
zar do¤u yar›s›nda uzun bacak kemikleri düzenli olarak yerlefltirilmifltir. Di¤er kemikle-
rin büyük bir bölümü oldukça düzensizdir. Mezar içerisinde mezar eflyas›na rastlanma-
m›flt›r. 

Bazilika’n›n bat› cephesindeki kuzey giriflin hemen güneybat›s›nda, 1999 y›l›nda
aç›¤a ç›kar›lan sarkofaj›n hemen güneyinde ikinci bir kireçtafl› sarkofaj aç›¤a ç›kar›l-
m›flt›r. Sarkofaj, yaklafl›k 2.35 x 1 m. boyutlar›ndad›r. Mezar›n üzerinde kapak tafllar›-
na rastlanmam›flt›r. Mezar›n üzerini kapatan kireçtafl› levhalar, olas›l›kla tar›m faaliyet-
leri s›ras›nda yerinden al›nm›flt›r. Do¤u-bat› yönünde uzanan mezar içerisinde toplu
kemikler ele geçirilmifltir. Mezar içerisinde, en az dokuz yetiflkin bireye ait kafataslar›,
tu¤la-tafl sanduka mezarda oldu¤u gibi mezar›n do¤u ucunda gruplanm›flt›r. Bacak ke-
mikleri ise düzenli olarak mezar›n bat› ucuna yerlefltirilmifltir. Mezar içerisinde herhan-
gi bir mezar eflyas› bulunmam›flt›r.

III. Evre  
III. Evrenin yap› kal›nt›lar›, II. Evre kal›nt›lar›na göre yüzeye daha yak›n oldu¤un-
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dan, tafl temellerin çok az› k›smen korunmufltur (Çizim: 2). Bu nedenle yap›lar›n plan-
lar›n› ortaya koymak mümkün olmamaktad›r. Bununla birlikte, III. Evre duvarlar›n›n II.
Evre duvarlar›ndan farkl› olarak bir yön birli¤i göstermedi¤i ve daha genifl mekânl› ya-
p›lar› s›n›rland›rd›klar› anlafl›lmaktad›r. III. Evre duvarlar›nda Bazilika’ya ait kesme ba-
zalt tafllar ve kireçtafl› kaide parçalar› d›fl›nda, ço¤unlukla düzeltilmemifl tafllar kullan›l-
m›flt›r. III. Evrenin duvarlar›nda sert kireçli harç kullan›lmam›flt›r.

Küçük Buluntular
Bazilika Alan› kaz›lar›nda, da¤›n›k olarak toprak içerisinde bulunan, çok say›da

Geç Roma ve Ortaça¤ dönemlerine ait bak›r ve bronz sikke ele geçirilmifltir. Yar›ya ya-
k›n› korunmufl bir Ortaça¤ sikkesi, farkl› olarak gümüflten yap›lm›flt›r. Sikkeler genellik-
le korozyona u¤rad›¤›ndan yeterli düzeyde tan›mlanamamaktad›r. 

2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda çok say›da çat› kiremidi parças› ile yap›n›n ahflap
konstrüksüyonuna ait demir çiviler ele geçirilmifltir. Çat› kiremitlerine ait parçalar sera-
mik parçalar›na oranla daha fazlad›r. Ele geçirilen az say›daki seramik parças›, Orta-
ça¤ özellikleri gösteren basit mallar ve mutfak kaplar› ile yeflil s›rl›lardan oluflmaktad›r.
Seramik malzeme içerisinde, büyük ölçüde korunmufl bir kandil, az say›da ele geçiri-
len küçük buluntudan biridir.

Bazilika Alan›’nda Koruma Önlemleri 
Bazilika Alan›’nda, kaçak kaz›lar s›ras›nda yerinden sökülen bir kireçtafl› sütun

kaidesi ile, Bazilika’n›n bat› cephesinde yer alan pencere ete¤i bazalt tafllar›ndan biri
tekrar yerine tafl›nm›flt›r. Baflta mozaik döfleme olmak üzere, aç›¤a ç›kar›lan kal›nt›la-
r›n d›fl etkilere ve tahribatlara karfl› korunmas› için birtak›m önlemler al›nm›flt›r. Moza-
ik döflemenin korunmas› ile ilgili olarak, döflemeyi tahrip eden bitki kökleri kesilerek ve
ilâç dökülerek kurutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Yerinden sökülen mozaik tafllar›, ileride yap›-
lacak restorasyon çal›flmalar› için dikkatle toplanm›fl, boflluklar, daha fazla mozaik ta-
fl›n›n sökülmesini önlemek için, kireç, alç› ve kum kar›fl›m› geçici bir dolgu ile doldurul-
mufltur. Bu yumuflak ve koruyucu kar›fl›m, restorasyon çal›flmalar›nda kolayca söküle-
bilecektir.

Bazilika’n›n kuzeydo¤u bölümünde aç›¤a ç›kar›lan kitabeli mozaik parças›, yü-
zeye çok yak›n oldu¤undan epeyce tahribata u¤ram›flt›. Zorunlu olarak, ileride resto-
rasyonu yap›lmak üzere bu mozaik döfleme parças›, restoratörler taraf›ndan yerinden
kald›r›lm›flt›r.

Kaz› çal›flmalar› sezonluk oldu¤undan, kaz› sonras›nda alan›n koruma alt›na
al›nmas› bir zorunluluk oluflturmufltur. Mevcut ören yeri bekçisinin kaz›evi, Oylum Hö-
yük ve Bazilika’n›n dahil oldu¤u genifl bir alan› sürekli kontrol alt›nda tutmas› güç oldu-
¤undan, kaz› alan›n›n çevresi tel örgüyle çevrilmifltir. Bazilika Alan›, özellikle geceleri
karanl›kta kaçak kaz›lar›n tehdidi alt›nda oldu¤undan, Kilis Valili¤i’nden alan›n ›fl›klan-
d›r›lmas› talep edilmifl, sit alan›n›n güneyinden geçen yol boyunca iki adet elektrik di-
re¤i ile alan›n ›fl›kland›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Bazilika Alan› köy yerleflmesinin görüfl me-
safesinde oldu¤undan, ›fl›kland›rma önemli bir koruma önlemi olmufltur.

D›fl etkilere karfl› kal›nt›lar›n korunmas› için, öncelikle mozaik döfleme üzerine
çok miktarda odun talafl› ve onun üzerine ince kum dökülmüfltür. Daha sonra baflta
mozaik döfleme ve duvarlar olmak üzere alan›n büyük bir k›sm› genifl naylon örtülerle
kaplanm›fl ve üzeri toprakla kapat›lm›flt›r.
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Çizim 1: Bazilika plan› Çizim 2: Bazilika Alan›, yap› evreleri

Çizim 3: Tafl-tu¤la sanduka mezar 
(OY 04-ÖBY 47)
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Resim 1: L 26 plan karesi, f›r›n

Resim 2: N 27 plan karesi, kesit
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Resim 3: Oylum Höyük ve Bazilika 
Alan›’n›n konumu

Resim 4: Bazilika Alan›’n›n bat›dan görünümü
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Resim 5: Kireçtafl› kapl› bölme (OY 04-ÖBY 31)

Resim 6: Bazilika Alan› bat› yar›s›
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Resim 7: II. Evre yap›s›



2004 YILI KÖfiK HÖYÜK KAZILARI 

Aliye ÖZTAN*
Süleyman ÖZKAN

Merih C. EREK
Erol FAYDALI

Ni¤de Müzesi denetiminde yap›lan Köflk Höyük kaz›lar› 10 Temmuz - 17 A¤ustos
2004 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Müdürlü¤ü’nün mad-
dî katk›lar› ile yürütülmüfltür1. 

2004 y›l› kaz›lar› iki alanda sürdürülmüfltür2.

H/13 Plan Karesi Kaz›lar›                 
Önceki y›llarda aç›¤a ç›kar›lan I. kat mimarîsinin devam›n›n incelenmesi amac› ile

biri kuzeyden di¤eri do¤udan gelen iki ev s›ras›n›n birbirlerine yaklaflt›¤› H/13 plan ka-
resini kazarak aradaki ilintiyi saptamak amaçlanm›flt›r.  

H/ 13 plan karesinde, geçen y›l kaz›lan H-I/ 12 karelerinde 11 mekân› saptanm›fl
olan Geç Demir Devri/Erken Helenistik binas›n›n temellerine ait parçalar›n uzant›lar›
belirlenmifltir. Baz› k›s›mlarda temel tafllar›n›n sökülmesi nedeniyle önceki y›l kaz›lan
yap› ile ba¤lant›lar›n yok oldu¤u görülmüfltür. Bu flekildeki duvar parçalar›ndan bat›da-
ki temel yaklafl›k olarak 4.30 metre uzunlu¤unda ve 0.53 metre yüksekli¤inde korun-
mufltur. Bunun do¤usundaki ona paralel olan duvar› ise, birbirlerinden 3 metre uzakl›k-
ta, ancak iki k›sa parça hâlinde ele geçirilmifltir (Resim: 1). Bu yap›ya ait az say›daki
malzeme, Kalkolitik Ça¤ malzemesi aras›nda ele geçirilmifltir. Binaya ait malzeme ara-

* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dal›, S›hhiye-Ankara/TÜRK‹YE.
Doç.Dr. Süleyman ÖZKAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›, Bornova-‹zmir/
TÜRK‹YE.
Yrd. Doç. Dr. Merih C. EREK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,  Prehistorya
Anabilim Dal› Hatay/TÜRK‹YE.
Erol FAYDALI, Müze Müdürü, Ni¤de/TÜRK‹YE.

1 2004 y›l› kaz›lar› Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Müdürlü¤ü taraf›ndan desteklenmifltir(Proje No:
2002- 09.01.0011). Üniversite yetkililerine, BAP çal›flanlar›na yard›mlar›ndan dolay› teflekkürlerimizi sunar›z.    

2 Ni¤de Müzesi Müdürü Erol Faydal› baflkanl›¤›nda yap›lan kaz›lara yazarlardan baflka Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Antropoloji Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Metin Özbek, ayn› bölümden Ar. Gör. Dr. Dilek Erdal, Dr. Hatçe
Baltac›o¤lu, arkeologlar Güven Kaçmaz, Enes Aslan, D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dal› ö¤rencilerinden Engin Özer, Talip Eke, ‹smail fiahin, Y›lmaz Güney, Gülflen Orhan, Hîlal Nurtaç fiahin, Ufuk
Ulutafl, M.K.Ü. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal› ö¤rencisi Celâl Mezarc›, Harvard Üniversitesi’nden
Arkeozoolog Benjamin Stanley Arbuckle, A.Ü. Baflkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon- Konservasyon
Program›’ndan Dr. Selçuk fiener kat›lm›fllard›r. Kaz›lara emek veren bütün meslektafl ve ö¤rencilerimize, hemen her
gün kaz›y› ziyaret ederek bizlere güç veren ve kimi sorunlara çözüm getiren Bor Kaymakam› Say›n Süleyman
Deniz’e, baz› ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›nda desteklerini gördü¤ümüz Kemerhisar Jandarma Karakolu Komutan›
Astsubay Baflçavufl ‹smail Kara’ya, Bor fieker Fabrikas› Müdürü Say›n Mehmet Uygun’a, Bahçeli Belediye Baflkan›
Say›n Fatih Kaya’ya ve Bahçeli Gazi ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Say›n Salih Yaflar ile okul çal›flanlar›na teflekkürlerimizi
sunar›z.
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s›nda kiremit parçalar› ile d›fl› sar› astarl› içi derin çark izleri tafl›yan parçalar dikkati
çekmektedir. Yeni bulunan ve plan üzerinde tamamlanabilen duvarlarla bu binan›n me-
kân say›s› 12’ye yükselmifltir. 

VI. Ev
Kuzeydo¤u-güneybat› ekseninde uzanan I. kata ait ev s›ras›n›n bat› ucunda on-

larla ayn› plana sahip olan konut VI. ev olarak adland›r›ld›. Bu ev de kuzeyinden geçen
soka¤a aç›lmaktad›r. Evin I/ 13- 14 plankarelerinde bulunan k›sm› Prof. Dr. U. Silistre-
li’ nin yapt›¤› kaz›lar s›ras›nda k›smen aç›lm›flt›. Bu y›l kaz›lan k›sm›yla evin büyük bir
bölümü aç›lm›flt›r. VI. Ev de Köflk Höyük’teki I. kat›n di¤er evlerine benzer planda infla
edilmifltir ( Resim: 2). Soka¤a bakan duvar› V. evin duvar›ndan 2 metre kadar içeriden
infla edilmifltir. Kap› aç›kl›¤› 0.80 metredir. Bu genifllikte 30 cm. yükseklikte bir efli¤i
vard›r. Efli¤in önünde sokak üstünde piflmifl topraktan bir tanr›ça figürini (Resim: 4a)
ve piflmemifl durumda k›smen flekillendirilmifl bir k›sm› k›r›ld›¤› için at›lm›fl tanr›ça figü-
rinlerinin parçalar›na rastlanm›flt›r. Evin içinde, odan›n kuzeydo¤u köflesine yap›lm›fl
bir f›r›n 2.30x1.80m. ölçülerinde, 0.80 metre yüksekli¤indedir. F›r›n›n odaya bakan kö-
flesinde çat›y› tutan a¤aç dire¤in s›val› yeri aç›¤a ç›kar›lm›flt›r (Resim: 2- 3). A¤aç dik-
menin yanm›fl gövdesinden bir parça dendrokronoloji için al›nm›flt›r. 

Evin bat› köflesinde, daha önce III. evde saptand›¤› gibi, çeyrek daire fleklindeki
kilden yap›lm›fl kutunun içinde çok say›da koyun ve keçi boynuzu ele geçirilmifltir. A¤›r
bir yang›n geçiren ve renkleri beyaza do¤ru giden boynuzlar›n aras›ndan iki adet hay-
van ile iki adet ana tanr›ça figürini (Resim: 4a-b) ele geçirilmifltir. Hayvan figürlerinden
biri bo¤a di¤eri keçidir. Tanr›ça figürinleri 4-5 cm. yükseklikte, flematik bir biçimde ifl-
lenmifltir. Uzun sivri bafll›kl›, konik gövdeli ve kurs kaidelidirler. Yüzde burun ve iki gö-
zü belirtilmifltir. Odan›n taban›nda yang›n sonucunda tavandan düflen a¤açlar›n kö-
mürleflmifl kal›nt›lar›na rastlanm›flt›r. Di¤er evlerde oldu¤u gibi odan›n ortas›nda bir
atefl yakma yeri, do¤u duvar›na bitiflik olarak bir baflka f›r›n yeri ile kil silonun izleri sap-
tanm›flt›r. Tabanda kap koymak için kilden veya etraf› yass› küçük tafllarla destekli çu-
kurlar mevcuttur. Evin arka duvar›na henüz eriflilememifltir. Evin di¤er buluntular› ara-
s›nda çeflitli kemik ve az say›da tafl âletler mevcuttur.     

VI. Evin önünde, soka¤a do¤ru seki, f›r›n ve silolar infla edilmifltir. Konut d›fl›nda-
ki bu yap›laflma, en dar yeri 2.5 metre olan soka¤›n iyice daralmas›na yol açm›flt›r. Ka-
p› giriflinin hemen önünde, siyah astarl›, perdahl›, karfl›l›kl› çift kulplu bir küp, k›r›lm›fl
ve yanm›fl olarak bulunmufltur. Sert bir zemine sahip olan soka¤›n kuzeyinde VII. ev
bulunmaktad›r. 

VII. Ev
Bu evdeki çal›flmalar›n, daha evvelden de tespit edildi¤i gibi, birkaç safhal› oldu-

¤u görülmektedir. ‹lk evin yanmas›ndan sonra en az iki kez daha, evin duvarlar› kulla-
n›larak onar›lm›fl ve yaflam devam etmifltir. VII. ev içten içe 6x6 metre ölçülerinde olup
kare biçimindedir (Resim: 2, solda). Kuzey duvar› VIII. evin duvar› ile ortakt›r. Yap›m
tekni¤i aç›s›ndan di¤er evlerden bir fark› yoktur. Kuzeybat›-güneydo¤u ekseninde uza-
nan di¤er evler gibi kap›s› bat›daki soka¤a aç›lm›fl olmal›d›r. Yamaca yak›n olmas› ne-
deniyle kap› yeri ve duvarlar taban seviyesine kadar tahribata u¤ram›flt›r. ‹ç donan›m›
I c safhas›n›n di¤er evlerine benzer. Kap›dan girildi¤inde sa¤daki köflede çeyrek daire
fleklindeki kutu vard›r. Kutu bofl olarak ele geçirilmifltir. Sol taraftaki köfledeki f›r›n tah-
ribata u¤ram›fl, devam›ndaki duvar kenar›nda yer alan f›r›n ile sekiler k›smen korun-
mufltur. Bu evin de ortas›nda bir atefl yeri ile tabana aç›lm›fl kap kaideleri mevcuttur.
Arkadaki depo odas›na, aradaki ince duvar›n ortas›nda bulunan bir kap›yla geçilmek-
tedir. Kap›n›n sol taraf›nda yüksek kaideli üç tane kutucuk vard›r. Güneydo¤uda dik-
dörtgen bir kutu ile oturma sekisinin kal›nt›s› korunmufltur. Bu k›sm›n arkas›ndaki de-
po odas›nda 1.10 metre çap›nda ve 0.50 metre derinli¤inde yuvarlak bir silo vard›r. Si-
lo 20 santimlik bir kaide üzerindedir. Ev fliddetli bir yang›nla y›k›lm›flt›r.  
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Evin y›k›lmas›ndan sonra sa¤ kalanlar, ayn› d›fl duvarlar› kullanarak yeni bir ev
yapm›fllard›r. I b safhas›ndaki bu evin kare biçimli bir kutusu ile etraf› taflla çevrili bir
kap kaidesinin bulundu¤u sert taban›na ait küçük bir k›s›m aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Yang›n-
la sona erdi¤ini sand›¤›m›z bu evin kal›nt›lar› bir üst evrenin inflaat› s›ras›nda tahribata
u¤ram›flt›r. 

Yap›n›n en üstteki I a safhas›na ait bir f›r›n yeri saptanm›flt›r. Bu tabakaya ait mal-
zeme taban üstüne da¤›lm›fl olarak bulunmufltur. Büyük küpler ve çömlekler aras›nda
sa¤lam ele geçirilen iki kuplu bir örnek, geçirdi¤i yang›ndan dolay› sararm›flt›r. Bu ev-
rede, evin arkas›na rastlayan do¤u yönündeki girintiye de bir küçük oda eklenmifltir.
Çeyrek daire fleklindeki bu odan›n içinde yüksekçe yap›lm›fl bir silo ile bir ocak yeri
mevcuttur. Odan›n duvar› küçük çak›l tafllar›ndan yap›lm›fl olup 40 cm. kal›nl›¤›ndad›r.
Ayn› zaman diliminde bu odan›n d›fl›na da kare biçimli bir kutu yap›lm›flt›r. 

Bu evlerden ele geçirilen tafl âletlerin say›s› bir hayli fazlad›r. Daha alt katlarda
bulunanlara oranla çok daha fazla say›daki âletler tüf, granit, bazalt, kireçtafl›, flist, gab-
ro tafllar›ndand›r. Bunlar›n yan›nda sadece üç adet hematit âlet olmas› dikkati çekmek-
tedir. Kullan›mdan dolay› üzerleri kaygan hâle gelmifl kuvarstan yap›flm›fl yumurta bi-
çimli iki âlete ilk kez rastlanm›flt›r. Ço¤unlu¤u bazalttan somun biçimli de¤irmen tafl› ve
havan ellerine aittir. Bunlar›n yan›nda çok delikli tafllardan da dört parça bulunmufltur. 

VII.evin arka duvar›n›n yan›nda bir bebek mezar› bulunmufltur (M.8).  Bebe¤in
aya¤› hizas›nda bulunan kemikten yap›lm›fl boru biçimli boncuklar mezar›n tek hediye-
sidir. 

VII. evin kuzeyinde yer alan VIII. evin 1995- 1996 y›l›nda kaz›lan evin güneyinde-
ki yap› ile ayn› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bat›ya do¤ru e¤imli olan alanda, VIII. evin duvar-
lar›n›n sadece bir bölümü aç›labilmifltir. Büyük ölçüde kül kapl› bu binan›n enkaz›nda-
ki k›smi temizlik s›ras›nda birkaç tane obsidiyen âlet bulunmufltur.     

I-J/ 9- 10 Plan Karelerindeki Kaz›lar 
Bu alan›n seçilmesinin amac›, höyü¤ün tabakalanmas›n› daha genifl bir alanda

araflt›rmak ve ana kaya üzerindeki erken devir tabakalar›n› saptayabilmekti. Önceki y›l-
larda aç›lm›fl olan I. kat soka¤› ve meydan›n›n bulundu¤u bu kesimde yap›lan kaz›da
II. yap› kat›na ait zay›f mimarî kal›nt›lara ulafl›lm›flt›r.  II. yap› kat› mimarîsi, I. kat›n in-
flas› s›ras›nda tahrip edilmifltir. Nitekim J/9’da gayet iyi s›val› bir taban izinden baflka
fazla bir fley ele geçirilmemifltir. Taban üstünde yüzeyi düz mavi andezitten bir ö¤ütme
tafl› vard›r. Ele geçirilen seramik, kemik ve obsidiyen say›s›n›n azl›¤› dikkati çekmekte-
dir. Sürtme tafl endüstrisine ait eser say›s› da azd›r. Bu taban kald›r›larak alanda III. ta-
bakaya ulafl›lm›flt›r. 

I-J/ 9- 10 karelerinde III. kata ait dört yap› tamamen ve k›smen aç›labilmifltir
(Resim: 5). Tamam› aç›lan yap›lar›n en az üç evreli oldu¤u saptanm›flt›r. Birbirine ya-
k›n olarak infla edilen evler, aralar›ndaki aç›kl›k ve sokaklara infla edilen eklemelerle bu
tabaka süresince varl›¤›n› uzun y›llar devam ettirmifltir. Kaz› s›ras›nda mekânlara, bu-
lunufl s›ras›na göre birer numara verilerek malzemesi de ona göre toplanm›fl ve de¤er-
lendirilmifltir. Afla¤›da detaylar› aç›klanacak evlerde, oda numaralar›n›n farkl› olmas›
bundan kaynaklanmaktad›r.

Bu alandaki yap›lar›n genel özellikleri flunlard›r. Daha önceki yay›nlar›m›zda da
belirtti¤imiz gibi Köflk Höyük’te evler, civarda bol bulunan kireçtafl› ile infla edilmekte-
dir. Prof. Dr. U. Silistreli’nin de baz› alanlarda saptad›¤› gibi 2004 kaz› mevsiminde de
kimi duvarlar›n kerpiçle infla edildi¤i belirlenmifltir. Duvarlar›n pek az› tamamen kerpiç-
ten örülmüfltür. Ço¤unlu¤unda tafltan yap›lan duvarlar›n üst k›s›mlar› kerpiç olarak de-
vam ettirilmifltir (Resim: 5). Kerpiçlerin büyük k›sm› 80 x 30 x 8-9 cm. ölçülerindedir.
Aç›k sar› renkli çamurdan yap›lan kerpiçlerde ot veya saman kat›lmam›flt›r. Kerpiç s›-
ralar›n›n aras›na bazen bir s›ra yass› tafl serilmekte, derzlere de küçük yass› tafllar yer-
lefltirilmektedir. Baz› durumlarda ise kerpiç s›ralar›n›n aralar›na çamur harç konulma-
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m›flt›r. 7. mekân›n duvarlar›nda kullan›lan kerpiçlerin ölçüleri di¤erlerinden farkl›d›r (25
x 40 x 8 cm.). Duvarlar ço¤u zaman düzgün s›vanm›fl, ço¤unlukla badanalanmadan
kullan›lm›flt›r. Yaln›z 6. mekân›n duvarlar› aç›k turuncu renktedir. 

I. Ev: Bu ev, 1, 2, 3, 4, 8 ve13 numaral› odalardan oluflmaktad›r. 5 x 7.5 metre öl-
çülerindeki evin 4, 8 ve 13. odalar›n›n, ev ilk infla edildi¤inde, tek bir mekân halinde ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu durum en eski safhan›n seramik parçalar›n›n 4 ve 8. odalara
yay›lm›fl olarak bulunmas›ndan anlafl›lmaktad›r. Daha sonraki bir dönemde bu iki me-
kân e¤ri bir duvarla ikiye ayr›lm›fl, 8. odada oturanlar için 13. mekân eklenmifltir. Evin
girifli 4. odan›n güney duvar›ndad›r. Bu odan›n kuzeybat› köflesindeki kap›yla da 3.
odaya geçilmektedir.   

1. oda 0.70 x 1.20 metre ölçülerinde olup 3. odadan bir duvarla ayr›lmaktad›r.
Odan›n ilk taban›n›n üstünde in situ kaplar bulunmufltur. Bunlar 13. odayla ayn› sevi-
yede ele geçirilen kaplarla ayn› özellikleri tafl›maktad›rlar. Kaplar, ço¤unlu¤unun ayak-
lar› k›r›larak tekrar kullan›lm›fl siyah, kahve ve k›rm›z› renkteki meyvelikler ile küçük ça-
naklard›r. ‹lk seviyede bulunan tafl eserler aras›nda andezitten ezgi tafl›, iki tane bazalt-
tan de¤irmen tafl›, tüften ve kireçtafl›ndan kaba çanaklar ve hematit parçalar› bulun-
maktad›r. 

‹kinci evreye ait tabana inildi¤inde, 1. odan›n 3. oda ile birleflik oldu¤u anlafl›lm›fl-
t›r. Bu evrede taban üstünde duran kaplar›n bulunduklar› yerde k›r›ld›¤›, baz› seramik-
lerin bas›nçtan dolay› odan›n duvarlar› içine girdi¤i görülmüfltür. Odan›n çok say›daki
eflyas› aras›nda sadece bir tane küçük kâse sa¤lam kalabilmifltir. Odan›n güneydo¤u
köflesinde duvar dibine bir bebek (M. 04. 4) gömülmüfltür (Resim: 6). Bafl› hafifçe ku-
zeydo¤uya do¤ru dönük olan iskelet s›rtüstü yat›r›lm›flt›r. Ayaklar› karna çekiktir. Ayak-
lar›n›n ucunda içinde tatl› su yumuflakças› kabu¤u bulunan bir çanakç›k vard›r. 

2. odan›n boyutlar› 1. ile ayn›d›r. Tek s›ra kerpiçten örülmüfl bu küçük odac›¤›n 3.
odaya bakan duvar›n›n önüne, 10x10 cm. boyutlar›ndaki tafllardan tekrar bir duvar
örülmüfltür. Bunun nedeni flakülü tutmayan kerpiç duvar›n tafl bir duvarla desteklenme-
si olmal›d›r. 

Odan›n ikinci taban›na eriflildi¤inde bu mekânda sadece tafl âletlerin korunmak-
ta oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bazalttan iki havaneli ve konik bir ezme tafl›, on üç adet hema-
tit âlet, bir palet ile dört adet çak›l tafl›ndan yuvarlak nesneler bu küçük mekân›n bulun-
tular›d›r. Bunlar›n aras›nda çakmaktafl›ndan bir ok ucu parças›, kemikten iki ucu küt k›-
sa bir çubuk, birkaç kemik ve seramik parças› da vard›r. 

3. oda 1.70 x 2.45 metre ölçülerindedir. Odan›n ilk taban› üzerinde ele geçirilen
seramikler 4. odadakiler gibi tek renkli basit kaplard›r. Odan›n ortas›nda 0.85 metre ça-
p›nda, üst kata ait bir çöp çukuru izi saptanm›flt›r. ‹kinci tabanda da az say›da seramik,
obsidiyen ve kemik ele geçirilmifltir.

Üçüncü tabana inildi¤inde bir k›sm› kabartma bezekli birkaç çömlek ve az say›da
tafl âlet yerinde bulunmufltur. Bu odan›n di¤er buluntular› aras›nda çakmaktafl› bir dil-
gi, kemik kafl›k ve s›¤›r boynuzu ile kemi¤i yer almaktad›r. Oda içine da¤›lm›fl durum-
daki k›r›k kaplardan kabartmal› olanlarda dans eden kad›nlar ( Resim: 7), ok atan av-
c›, yürüyen keçiler ve geometrik bezekler yer almaktad›r. Odan›n 2. mekâna dayand›-
¤› yerde, 30 x 35 cm. boyutunda, tahribattan dolay› yüksekli¤i belirlenememifl küçük bir
kutu bulunmaktad›r. Tafl âletler aras›nda iki sürtme tafl›, hematit parçalar› yan›nda tüf-
ten yap›lm›fl i¤ biçimli bir âlet dikkati çekmektedir.  

4. oda yamuk biçiminde olup uzunlu¤u 4.15 metre, bir kenar› 2.10, di¤er kenar›
2.50 metredir (Resim: 8). ‹lk taban› üzerinde beyaz renkte kireçtafl›ndan yap›lm›fl, oval,
s›¤ bir çanak ile mavi andezitten bir ö¤ütme tafl› bulunmufltur. Ele geçirilen seramikler
tek renkli ve bezeksiz çanaklar, meyvelikler ve vazodur (Resim: 9). Ayn› seviyeden bü-
yük, çatall› bir geyik boynuzu da ç›kar›lm›flt›r. Seramikler aras›nda bulunan geometrik
motiflerle yap›lm›fl çizi ve nokta bezekli iki kaptan biri devetüyü hamurlu orta boy bir
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çömle¤e ait a¤›z parças›, di¤eri de ince cidarl› morumsu siyah renkte, perdahl› bir ça-
nakç›k parças›d›r.

Odan›n ikinci evresinde beyaz badanal› duvarlar ince bir çamur harçla s›vanm›fl,
güneydeki kap› tafllarla kapat›lm›fl ve bunun önüne bir kil kutu infla edilmifltir. Kutu 50
x 70 cm. ölçülerinde olup korunan yüksekli¤i 52 cm. dir. Odan›n güneybat› köflesinde,
tabandan yaklafl›k olarak 1metre yükseklikte dikdörtgen biçimli bir göze yap›lm›flt›r.
Hemen yan›ndaki içi tafllarla doldurulmufl, kenarlar› çerçeve gibi kal›nlaflt›r›lm›fl küçük
bir oyuk fleklindeki eklentinin ifllevi anlafl›lamam›flt›r.  

Yap›n›n üçüncü evresi mekân›n ilk yap›ld›¤› zamana aittir. Bu dönemde odan›n
boyutlar› 4.15 x 4.65 metredir ve dikdörtgen biçimindedir. Odan›n güneybat› köflesinde
120 x 125 cm. ölçülerinde bir seki vard›r. Bu sekinin odaya bakan köflesine gömülü du-
rumda bir çömlek bulunmufltur ( Resim: 8). Sekinin yan›nda küçük bir kutunun izi sap-
tanm›flt›r. Boyal› kab›n bir parças› bu kutunun içinde bulunmufltur. Bu taban üzerinde
en az 50 cm. kal›nl›¤›ndaki tafl y›¤›nt› odan›n taban›ndaki seramiklerin üzerine y›¤›lm›fl
ve onlar› parçalam›flt›r. Ço¤unlu¤u vazo ve çömlek biçimli kaplar›n aras›nda, boynu ve
omzunda boya bezekli karfl›l›kl› iki geyik bafl› bulunan bir vazo (Resim: 10), boynu ya-
ka fleklinde birbirine ba¤l› kabartma üçgenler/ birbiri ard›ndan s›ralanm›fl tanr›ça gö-
¤üsleri ile bezeli bir kap ve kabartma ip bezemelerine sahip parçalar bulunmaktad›r.
Bunlar›n yan›nda üzeri ensize bezemeli bir çanak, k›rm›z› üzerine beyaz renkle yap›l-
m›fl geometrik bezekli bir vazo (Resim: 11) ile kahverengi astarl› parlak perdahl› kâse-
ler de yer almaktad›r. Sürtme tafl endüstrisi içinde yerel tafltan kaba havanlar, bazalt
havaneli, yass› çak›l tafl›ndan sürtme tafllar› ile delikli bir tafl da vard›r. 

Bu odan›n 3. mekânla ortak olan bat› duvar›nda do¤rudan s›va üstüne beyaz ve
k›rm›z› renkte boyalarla yap›lm›fl bir duvar resmi yer almaktad›r. Köflk Höyük’te ilk kez
bulunan bu duvar resminin konusu uzun boynuzlu bir hayvan›n çevresinde farkl› poz-
larda dans eden/ avlanan 20 tane insan tasviridir (Resim: 12). Duvar resmi, Ankara
Üniversitesi Baflkent Meslek Yüksek Okulu ö¤retim görevlisi Dr. Y. Selçuk fiener tara-
f›ndan yerinden kald›r›lm›fl, Ni¤de Müzesi’ne nakledilmifltir.    

4. odadan e¤ri bir duvarla ayr›lan 8. mekân›n yan›na 13. oda eklenerek oda L
flekline dönüfltürülmüfltür. 4.15 metre uzunlu¤undaki odan›n bir kenar› 2.80, di¤eri 2.50
metredir. Odaya, do¤u yönünde bulunan tafltan yap›lm›fl dört basamakl› bir merdiven-
le inilmektedir (Resim: 13). Bu özellik de Köflk Hüyük’te ilk kez saptanm›flt›r. Odan›n ilk
taban› üzerinde çok az seramik bulunmufltur. 

Daha derinde yer alan ikinci taban üstünde k›r›lm›fl kaplar›n aras›nda ilginç örnek-
ler bulunmaktad›r. Bunlardan birinde, kar›n geniflli¤i üstüne kabartma olarak yap›lm›fl
figürler çok sonralar› Hitit kabartmal› vazolar›nda görülece¤i gibi, belli bir konuyu anlat-
maktad›r. Vazo üstünde iki eflek aras›nda yer alan bir s›pa ve onlar› ok, yay kullanarak
avlayan k›sa etekli bir avc› bulunmaktad›r (Resim: 14). Bir baflka kaba ait olmas› gere-
ken parçada, kab›n boyunla gövdesinin birleflti¤i k›sma yap›lm›fl cepheden bir insan
tasviri bulunmaktad›r. Bu taban›n üstünde bezeksiz kap parçalar› da ele geçirilmifltir.
Bu parçalar›n aras›ndaki 20 kadar ufak obsidiyen parças›, bir çakmaktafl› parças› ve
hematitten iki âlet, kemikten bir b›z di¤er buluntular› oluflturmaktad›r. Boynuzdan âlet-
ler yan›ndaki bir geyik boynuzu kimi malzemelerin bu mekânda üretildiklerini göster-
mektedir. Odan›n bat› duvar›n›n önünde var oldu¤u anlafl›lan kilden bir kutu, yerinde
da¤›lm›fl hâlde bulunmufltur. Mekân›n güney duvar›n›n dibinde bir bebe¤in gömülü ol-
du¤u M.6 mezar› bulunmufltur. Üzerine düflen tafllarla ezilmifl olan iskelet, çok y›pran-
m›flt›r. Yan›nda sadece sar› renkli tafltan bir boncuk bulunmufltur.  

13. odan›n 8. mekân içinde köfle yapt›¤› duvar›n alt› daha afla¤›daki bir kayma-
dan dolay› çökmüfltür. Bu k›s›mdaki malzeme de çukurun içinden gelmifltir. Üçüncü ta-
ban üstünde de di¤er odalar gibi bol miktarda kap ve tafl âlet bulunmufltur. 8. odan›n
kuzey duvar›na bitiflik kilden iki tane kutu yap›lm›flt›r. Kuzeydeki kutu 30 x 45 cm. ölçü-
lerinde ve 45 cm. derinli¤inde olup tam olarak ele geçirilmifltir. ‹çinde herhangi bir bu-
luntuya rastlanmam›flt›r. 55 x 40 cm. ölçülerindeki ikinci kutuda ise iki tafl âlet bulun-
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mufltur. Ço¤u çömlek ve vazo olan kaplar›n üzerinde s›¤›r, eflek ve keçi tasvirleri yer
almaktad›r.  Henüz restorasyon ve konservasyon ifllemlerine devam edilen kaplardan
bir baflkas›nda kabartma olarak yap›lm›fl ip tuzaklarla yakalanan yabanî eflek tasvirle-
ri bulunmaktad›r. Bunlar›n aras›nda çizi ve inkrustasyon bezekli kap ve parçalar› ile iki
kemik b›z da yer almaktad›r. 8. odadaki tafl âletlerin miktar› bir evde kullan›landan çok
daha fazlad›r. 70 parçay› bulan tafl âletler aras›nda soku, havaneli, konik, küp ve yu-
varlak biçimli vuraçlar, de¤irmen tafllar›, hematit âletler, perdah tafllar›, sapan tafllar› ve
pâletler vard›r.   

2.10 x 1.70 ölçülerindeki 13. odan›n sadece ilk evresi aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Odan›n
duvarlar› içten yar›m kerpiçlerle örülmüfltür. Derz aras›ndan ay biçimli çakmaktafl› bir
âlet ele geçirilmifltir. Odan›n içinde çok say›da tek renkli, k›rm›z› veya kahverengi as-
tarl›, perdahl› meyvelik ve çanak bulunmufltur. Ele geçirilen siyah astarl›, perdahl› bir
fliflecik nadir eserlerdendir. Tafl eserler aras›nda dört çak›l tafl› yan›nda granitten bir
havan vard›r.  

II. Ev: I. evin güneyinde yer alan bu ev 5, 15 ve 16 olarak adland›r›lan odalardan
oluflmaktad›r. 5. oda, 4. odan›n kap›s›n›n kapat›lmas›ndan sonra oluflturulmufltur. Oda
içten içe 2.20 x 3.05 metre ölçülerindedir. Duvar›n korunan yüksekli¤inden 30 cm. afla-
¤›da, omzunda derin zikzak beze¤i bulunan kahverengi astarl› parlak perdahl› çömlek
ile hemen yan›nda 45 cm. derinlikte siyah renkte perdahl› bezeksiz bir çömlek ele
geçirilmifltir. Mavimsi renkte andezitten bir perdah tafl›, k›r›k bir b›z düzelticisi ile bir ke-
mik b›z en üstteki evrenin eserleridir. Bu kat›n taban›n düzgün bir biçimde oldu¤u sap-
tanm›flt›r. 

Bunun yaklafl›k 40 cm. alt›ndaki daha düzgün s›val› olan ikinci taban üzerindeki
seramikler ço¤unlukla k›r›k olarak ele geçirilmifltir. Kabartmal› olanlar›n yan›nda bezek-
siz çömlekler ve çanaklar da yer almaktad›r. Bu evreye ait küçük bir ocak yeri odan›n
do¤u duvar›na dayal› durumdad›r. Tafl eserler di¤er mekânlarda ele geçirilenlerle ayn›
özellikleri gösterir. 

5. odadan bir kap› ile güneydeki 15. mekâna geçilmektedir. Bu iki oda ayr›ca 16.
mekânla da iliflkili olup üç odal› bir evi oluflturmaktad›r. 15. odan›n boyutlar› 2.20 x 1.75
metredir. Bu odada uçlar› kesilmifl bir geyik boynuzu, ortas›na yak›n bir yerde obsidi-
yen parçalar›, kemik ve boynuzlar ile hematit yumrular ele geçirilmifltir. 16. mekân 1.10
x 1.10 metre ölçülerindedir. 15 ve 16 odalarda daha derine inilemedi¤i için bunlarda da
farkl› evrelerin olup olmad›¤› saptanamam›flt›r.

III. Ev: Bu evi 10-12 ve 14. mekânlar oluflturmaktad›r. J/9 açmas›n›n kuzeydo¤u
köflesine gelen bu evin bir k›sm› J/8 ve K/9 karelerinde kalmaktad›r. Evin güneybat› du-
var› I. evin kuzeydo¤u köflesine dayanmaktad›r. Bu evin de duvarlar› düzgün köflelere
sahiptir. 10 numaral› odan›n bir bölümü açma d›fl›nda kald›¤› için henüz aç›lmam›flt›r.
Öte yandan, kaz›lan 11, 12 ve 14. odalar›n ilk evrelerinde çok az malzeme ele geçiril-
mesi, bunlar›n daha çok depo karakterli oldu¤unu göstermektedir. 14. mekân›n taban›,
korunan duvara göre 0.45 metre derinde olup âdeta beton gibi sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. 

11 ve 12. mekânlar›n içlerinin badana edilmifl olmas› Köflk Höyük’te ender rast-
lan›lan bir durumdur. 11. odan›n korunan yüksekli¤i 1.50 metre iken ayn› seviyede du-
varlara sahip 12. odan›n taban› korunan duvara göre 86 cm. derinde, yani di¤erinden
daha yüksektedir. 

IV. Ev: 2004 y›l›nda aç›lan ve 7. mekân olarak adland›r›lan oda bir baflka evin
(IV.) ortaya ç›kar›lan tek odas›d›r. Sonraki bir dönemde 6. ve 9. odalar›n da bu eve ka-
t›ld›klar› anlafl›lmaktad›r. Evin di¤er odalar› bat›daki alan›n içinde kalm›flt›r. Oda 2.30 x
4.05 metre ölçülerindedir. Bu odadan biri 6., ikincisi 9. ve üçüncüsü bat› taraf›ndaki me-
kânlara aç›lan üç kap› bulunmaktad›r. Duvarlar› tafl ve kerpiçle infla edilmifltir. Kerpiç-
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leri 25 x 38 x 8 cm. ölçülerindedir. Güney köflesindeki kutu odan›n ikinci aflamas›nda
infla edilmifl olmal›d›r. Kutu içinden herhangi bir fley bulunmam›flt›r. Ayn› flekilde içi bofl
bir baflka kutu da do¤u köflesinde yer almaktad›r. Odan›n güneybat› duvar› boyunca
uzanan alçak seki, ikinci evrede yap›lm›flt›r. Seki 2.00 x 0.75 x 0.10 ölçülerindedir. Ta-
bana gömülü bir soku ile sekinin kuzey taraf›nda büyük bir de¤irmen tafl› ele geçirilmifl-
tir. Bu odada ele geçirilen seramikler de parçalar hâlindedir. Beyaz kilden yap›lm›fl ve
k›rm›z› renkte boyal› bir ana tanr›ça figürüne ait parçalar, odan›n içine y›k›lm›fl enkaz›n
kerpiçleri alt›nda kalm›flt›r. Kap› eflikleri tabandan 40 cm. kadar yüksektedir. Genifllik-
leri 60 cm. olan kap›lar›n içleri s›val›d›r. 6. odan›n içinde düflük kerpiçler aras›nda ve
alt›nda k›r›k çömlekler yerinde ele geçirilmifltir. En dikkate de¤er sürtme tafl› eser, he-
matitten flekillendirilmifl küçük bir havanelidir. 

Bu eve sonradan eklenen 6. oda, 2.10 x 1.80 metre boyutlar›ndad›r. ‹çindeki mal-
zeme yerinde bulunmufltur. Bunlar k›r›lm›fl durumda kaplar ve sürtme tafl âletlerdir.  Bu
oda ile 5. odan›n duvar› aras›nda üçgen bir alan b›rak›lm›flt›r. Odada bulunan sürtme
tafllar›n bir k›sm›, vurma yüzlerinde küçük oyuklar bulunan vuraçlard›r. Bunlar›n kulla-
n›m amac›n›n di¤erlerinden farkl› olduklar› düflünülmektedir. 

9. odan›n orta k›sm›nda kül ve tafltan oluflan bir y›¤›n bulunmaktayd›. ‹çinden çok
az buluntu ele geçirilen bu mekân›n 7. odaya aç›lan kap›s›n›n yan›nda, çamurdan ya-
p›lm›fl bir oyuk, olas›l›kla çevresi kille s›vanm›fl kap› sövesidir.

Sokak 
17. alan olarak adland›rd›¤›m›z k›s›m küllü bir dolguya sahiptir. Evler aras›nda ka-

lan geçit/ sokak ifllevli bu alan, ayn› zamanda çöplük olarak da kullan›lm›fl olmal›d›r. Bu
k›s›mda aralar›nda kabartmal› olanlar›n da yer ald›¤› parçalar hâlinde çok say›da sera-
mik ve kemik parçalar, baltac›k parçalar›, 5. odan›n duvar›n›n dibinden piflmifl toprak-
tan bir kafl›k (Kfl.04.31) ele geçirilmifltir. Bu alan›n 16. odaya yak›n bir k›sm›na, kulla-
n›ld›¤› s›rada dibi eriyerek delinmifl bir çömlek ters olarak konmufltur. Çömle¤in içine
bir fetusun konarak çöplü¤e at›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.  

I-J/10 Plan Karelerindeki Kaz›lar
I/10 plan karesindeki III. yap› kat›na ait evin büyük k›sm›, daha evvelden Prof. Si-

listreli taraf›ndan aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu y›l evin do¤uda kalan bir k›sm› kaz›lmam›fl me-
kânlar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Yeni aç›lan iki mekân 18 ve 19 olarak adland›r›lm›fl, eskiden
kaz›lm›fl k›sma ise 20 numara verilerek buluntular buna göre toplanm›flt›r. 

18. mekân: L biçimindeki odan›n taban› gayet iyi s›vanm›flt›r. Odan›n kuzeyinde
uzun bir kutu olup içinde bir s›¤›r›n kafatas› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Oday› di¤er mekânlar-
dan ay›ran L biçimindeki duvarlar› tek s›ra kerpiçten örülmüfl olup gayet iyi bir flekilde
çamur harçla s›vanm›flt›r. Kerpiçler 35 x 50/60 x 9 cm. boyutlar›ndad›r. Kerpiç
duvar›n›n iç köflesinde çeyrek daire fleklinde bir kutucuk bulunmaktad›r. Bu kutudan ise
ifllenmifl baz› kemik ve boynuz parçalar› ele geçirilmifltir. Bunlarla birlikte çakmaktafl›
ve obsidiyenden âlet ile yongalar da mevcuttur. Mekân ve buluntular yang›n izi
tafl›maktad›r. L biçimli duvar›n di¤er oda taraf›nda kalan girintisinde bir seki ve iki de
ocak yeri bulunmaktad›r. Seki 60 x 70 cm. ölçülerinde, yaklafl›k 40 cm. yüksekliktedir.
Küçük tafllardan yap›lm›fl ocaklar yuvarlakt›r. 

19. mekân›n tafl duvarlar› 2 metre yükseklikte korunmufltur ve çok iyi durumdad›r.
Evin d›fl duvarlar›n›n tamamen tafltan örüldü¤ü, iç duvarlar›nda ise yer yer kerpiç kul-
lan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Odan›n taban›na ulafl›lamam›flt›r. 2.00 x 1.60 metre boyut-
lar›ndaki bu küçük odada seramik ve tafl âletlerin yan› s›ra bir damga mühür, tafl bal-
tac›klar, kemikten bir kirman, boynuzlar, üzerinde dans eden kad›n bulunan bir kap par-
ças› ve birkaç âdet iri obsidiyen dilgi bulunmufltur. Sürtme tafl endüstrisi aras›nda di¤er
alanlarda pek bulunmayan üzeri k›rm›z› afl› boyas› izli paletler vard›r. 
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Evin di¤er k›s›mlar›nda (20. mekân) yap›lan temizlik s›ras›nda bir tafl baltac›k,
deniz kabu¤undan pandantif ve obsidiyen çekirdek bulunmufltur. 

IV. Kat Kaz›s›
I/10-11 plan karelerinde, 2000 y›l›nda kaz›lan ve IV. kat olarak saptanan k›s›m-

da3 ana kayaya inmek için küçük bir alanda kaz› yap›lm›flt›r. 21. mekân olarak adlan-
d›r›lan bu k›s›mda öncelikle III. kat›n evreleri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu k›s›mdaki III.
kat yap›s›n›n odas›nda alan›n do¤usundaki III. kat evlerinde oldu¤u gibi üç evrenin var-
l›¤› saptanm›flt›r. Üsteki ilk taban›n yap›ld›¤› dönemde odan›n bir köflesinde bir sekinin
di¤er köflesinde bir ocak yerinin oldu¤u anlafl›lm›flt›r. ‹kinci evrenin taban› bunun 15
cm. alt›ndan gelmifltir. Bu evrede odan›n kuzey yar›s› küçük tafllarla doldurularak uzun
bir seki yap›lm›flt›r. Sekinin kuzey taraf›nda etraf› taflla örülmüfl bir kap kaidesi bulun-
maktad›r. Bunun hemen 20 cm. kadar alt›nda üçüncü evrenin âdeta tafllaflm›fl sert
taban›na ulafl›lm›flt›r. Taban›n kuzey yar›s› daha alçak yap›lm›flt›r. Bu e¤rilik ikinci ev-
rede kuzey köfleye yap›lan seki ile giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

III. kat›n temellerinin alt›nda yap›lan kaz›da, açman›n kuzeydo¤u köflesinde bir
kutu aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Kutunun içinde kahverengi astarl› bir çömlek k›r›k hâlde bulun-
mufltur. Bu kutunun ba¤l› oldu¤u mimarî saptanamam›flt›r. Ç›kan seramikler genelde
siyah, kahverengi astarl›, az perdahl› ve bezemesiz kaplard›r. 

I/ 10 karesinde, III. kat yap›s›n›n temellerinden yaklafl›k 90 cm. alt›nda do¤u-bat›
do¤rultusunda uzanan paralel iki farkl› tafl duvar k›smen aç›lm›flt›r. Bunlardan ilki aç-
man›n kuzey köflesine yak›nd›r. Geniflli¤i 70 cm. olan duvar çeflitli boyutlardaki ocak
tafllar›ndan yap›lm›flt›r. Bunun 35 cm. uza¤›nda ona koflut olarak uzanan ikinci temel
di¤erine göre daha küçük tafllarla yap›lm›flt›r. Temelin 75 cm. lik k›sm› korunmufltur. Bu
temellerin hizas›nda bat›da açma duvar›na giren üç s›ra tafltan oluflmufl bir baflka
duvar›n kal›nt›s› daha vard›r. Bu duvarlar›n aras›ndaki ba¤lant› ancak kaz›lar›n bat›
yönünde gelifltirilmesi ile anlafl›labilecektir. IV. kata ait bu duvarlar›n ait oldu¤u yap›
gelecek y›llarda üstündeki III. kat yap›lar›n›n kald›r›lmas›ndan sonra araflt›r›lacakt›r.

Yine IV. kata ait olmas› gereken bir temel de III. kat evinin bat› taraf›nda kalan
küçük bir mekânda bulunmaktad›r. Tafl ile doldurulmufl bu alan temizlendikten sonra
kaz›lm›fl ve III. kat duvarlar›ndan farkl› bir yönde uzanan, iri tafllardan yap›lm›fl kal›n bir
duvar belirlenmifltir. Bu duvar flimdilik 45 cm. yüksekliktedir. 

2000 y›l›nda, I- H/ 11 plan karelerinde dar bir alanda kaz›lan kesimde çöp çukur-
lar›na rastlanm›flt›. Bu k›s›mda 2004 y›l›nda yap›lan temizlik s›ras›nda IV. kat yap›lar›
alt›ndaki bu çöplüklerin ana kaya üstüne  aç›ld›klar› saptanm›flt›r. Bu çukurlar›n yer-
leflimin ilk sakinleri olan V. kat insanlar› taraf›ndan aç›ld›klar› anlafl›lmaktad›r (Resim:
15). Bu durum 2003 y›l›nda yerleflimin kuzeybat› köflesine yak›n k›s›mda, E-F/ 9 plan
karelerindekiyle benzerlik göstermektedir. Her iki alandaki çukurlar da di¤er at›klar
yan›nda büyük ölçüde hayvan kemikleri ile doludur. Hayvan kemikleri üzerinde ilk in-
celemeleri yapan Arkeozoolog B.S. Arbuckle, bu kemiklerin ço¤unlu¤unun yabanî at-
lara ait oldu¤unu belirlemifltir.
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Resim  1: H/13 plan karesindeki Geç Demir Ça¤› yap› kal›nt›lar› ve 
Erken Kalkolitik Ça¤›na ait VI. ev

Resim  2: Erken Kalkolitik Ça¤a ait VI- VII. evler
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Resim  3: VI. evin f›r›n›

Resim  4: VI. evde bulunan tanr›ça ve hayvan figürinleri
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Resim  5: I-J/ 9- 10 plan karelerindeki III. kat binalar›

Resim  6: III. kat›n 1. evinde bulunmufl olan 
bebek mezar›
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Resim  7: III. kat›n 1. evindeki 3.  
odada bulunmufl 
olan vazo

Resim  8: III. Kat›n 1. evindeki 4. oda

Resim  9: III. kat›n 1. evindeki 4. odan›n tek renkli kaplar›
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Resim  10: III. kat›n 1. evindeki 
4. odada bulunan vazo Resim  11: III. kat›n 1. evindeki 4.

odada bulunan 
boya bezekli kap

Resim  12: III. kat›n 1. evinde 4. odadaki duvar resmi
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Resim  13: III. kat›n 1. 
evindeki 
8.odan›n 
merdiveni ve 
13. oda

Resim  14: III. kat›n 1. evindeki 8. odada
bulunmufl olan eflek av› 
konulu kabartmal› vazo

Resim 15: I-H/11 
plan karelerindeki 
IV. ve V. katlar



2004 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI 

Aliye ÖZTAN*

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ nün
izinleri ile yap›lan Acemhöyük kaz›lar› 13 A¤ustos-10 Ekim 2004 tarihlerinde
sürdürülmüfltür.  Kaz›lara Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, DÖS‹M Müdürlü¤ü, Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu maddî katk› sa¤lam›flt›r1. 

Kaz›lar, Sar›kaya ve Hatipler Saraylar› aras›nda kalan alanda geçen y›llarda
kaz›lan k›s›mlarda Asur Ticaret Kolonileri Ça¤›na ait III. kat›n yanm›fl binas›na
ulafl›larak yeni mekânlar›n aç›lmas› ve TA/34, SA/ 38 plan karelerinde I ve II. katlar›n
incelenmesine yönelik olarak yürütüldü. Böylece, PA- RA/ 33, SA/33- 38 ve TA/ 34 plan
karelerinde çal›flma olana¤› sa¤land›.

I. Kat Yap›lar› ve Buluntular›
SA/38, RA/37- 38, RA- SA/ 32- 33 ve TA/34 plan karelerinde Asur Ticaret

Kolonileri Ça¤›na ait I. kat yap›lar› incelenmifltir. 
Bunlardan SA/ 38’de yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda, bir plan vermeyen bir

yap›n›n da¤›n›k durumdaki tafl temellerine rastland›. Koloni Ça¤› kal›nt›lar›n›n içine
oturmufl bu yap›n›n tarihi konusundaki tek kan›t, genifl düz dipli flerit kulplu Geç Demir
Ça¤›na ait bir çömlektir.  Ayn› alanda Demir Ça¤› yap›s›n›n temellerinin yaklafl›k 40 cm.
alt›nda Koloni Ça¤›n›n I. kat›na ait kal›nt›lar aç›¤a ç›km›flt›r (Resim: 1). Açman›n güney
kesitine yak›n k›s›mda tafl temelli bir mekân›n köflesine yak›n bir konumda 1.20 m.
çap›nda bir f›r›n yer almaktad›r. Alt›na tek s›ra tafl döflenmifl f›r›n›n üstü kille flekil-
lendirilmifltir. Köfle oluflturan duvarlardan bat›daki iri tek s›ra tafllarla, do¤udaki aralar-
da büyük tafllar olmakla birlikte, ço¤unlukla daha küçük boyutlardaki tafllar›ndan ikifler
tane kullan›lmak üzere örülmüfltür. Ayn› açman›n bat› kesiti ucundaki bir duvar parças›
ise RA/ 38 plan karesinin kaz›s› s›ras›nda aç›lan I. kat yap›s›na aittir. 

Bu açman›n kuzeydo¤usunda ve RA/ 37’de, yaklafl›k 6x 6 m. ölçülerindeki tek
bir mekândan oluflan yap› kuzeybat›- güneydo¤u yönündedir. 2. yap› olarak
adland›r›lan bu binan›n temelinde 95 x 42- 30 x 20 cm. aras›nda de¤iflen ölçülerde
tafllar kullan›lm›flt›r. Düzensiz tafl s›ras› üstündeki kerpiçler 45x 30x 10 cm. ölçü-
lerindedir. Girifl olas›l›kla güneydo¤u yönündedir. Bu mekân›n do¤u duvar› ortas›ndan
bafllayan odan›n ço¤unu kat eden bir duvar onu biri büyük di¤eri küçük iki bölüme
ay›rmaktad›r (Resim: 1, sa¤da). Bu ara duvar›n ucu bat›daki bölmeye do¤ru dirsek yap-
maktad›r.  Bu mimarî ile birlikte ele geçirilen kap parçalar›n›n tamam›, saraylar
aras›ndaki bu alandaki bütün I. kat yap›lar›nda oldu¤u gibi kal›n bir kireç ve tuz
tabakas› ile kapl› idi.

* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya  Arkeolojisi Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE.

1 2004 y›l› kaz›lar›na Arkeolog Gökhan Zorlu, Arkeoloji Bölümü ö¤rencileri Engin Özer, Talip Eke, Celâl Mezarc›,
Arkeozoolog  Benjamin  Stanley Arbuckle kat›lm›fllard›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n› Hatay Müzesi
araflt›rmac›lar›ndan Demet Kara temsil etmifltir.  Kaz›da görev yapan meslektafllar›ma,  ö¤rencilerime özverili ve
uyumlu çal›flmalar›ndan dolay› bir kez daha teflekkürlerimi sunar›m.
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2002- 2003 y›llar›nda RA-SA/ 32- 33’ün kesiflti¤i yerde bir kanalizasyon sistemi
ve ona ba¤l› rögar, kil tekneler ve su borular› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n kuzeyinde
onlarla ba¤lant›l› olabilecek bir yap›n›n güneybat› köflesi bulunmakta idi. 2004 y›l›nda
bu yap› tekrar temizlenerek temeline kadar incelendi. Bu yap›ya ait odan›n güneybat›
köflesinde bir f›r›n›n varl›¤› anlafl›ld›. Bu f›r›na ait güney yönünde üç, bat›da alt› tane
olmak üzere dokuz hava deli¤i oda taban›n›n alt›na gelecek flekilde yap›lm›flt›r (Resim:
2). Çaplar› 15- 20 cm. aras›nda de¤iflen hava delikleri düzgünce s›vanm›flt›r. Baz› yer-
lerde aralar› iri kap parçalar› ile desteklenmifltir (Resim: 3). Hava deliklerinin bat›da yer
alanlar› f›r›n›n içine kadar uzan›rken, güneyde yer alanlar› küllükle birleflmifltir. F›r›n›n
taban› çanak k›r›klar› ile döflenmifltir. Küllü¤ün güney ucuna dayanan biraz do¤uya
dönük olarak kuzey-güney yönünde uzanan bir duvar bu yap›ya ait avlu duvar›
olmal›d›r. Bat›da, bu f›r›nla ba¤lant›l› bir baflka evin daha var oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Evlerin tabanlar› düzgün olarak s›vanm›flt›r. 

PA/ 33 plan karesinin do¤usunda bir k›sm› RA/ 33 içine giren bir konumda do¤u-
bat› yönünde uzanan ve bat›ya do¤ru alçalarak devam eden bir duvar›n temel tafllar›
bulunmaktad›r. Bu alandaki II. kat yap›s›n›n bat› duvar›n› kesen tafl temellerin en alçak
seviyedeki bat› ucu III. kat›n yanm›fl binas›n›n enkaz› içine kadar girmifl, 15. odan›n
güney duvar›n›n da tahribine neden olmufltur.

E¤imli bir konumdaki TA/34 plan karesindeki kaz›lar, yandaki açmalar›n k›fl›n su
almamas› için seviyesinin düzeltilmesi ve gelecek y›l için haz›rlanmas›na yönelik olarak
yap›ld›. Yüzey topra¤›n›n kald›r›lmas›ndan sonra Koloni Ça¤›n›n I. kat›na ait mimarînin
da¤›n›k durumdaki tafllar› saptanabildi. Bu alan›n buluntusu piflmifl topraktan iki
a¤›rflakt›r. 

II. Kat Yap›lar› ve Buluntular›
II. kat yap›lar› SA/36- 37, RA- TA/ 33 plan karelerinde incelenmifltir.
Bunlardan SA/ 37’deki, geçen y›l aç›lan II. kat yap›s›n›n 3. odas›n›n güney

duvar›n›n SA/38’de aç›¤a ç›kar›lan yukar›da aç›klanan I. kat yap›s›n›n kuzeydo¤u
köflesi ile kesiflmektedir. I. kat duvar›n›n yaklafl›k 1.5 m. alt›ndaki bu bina kuzeybat›-
güneydo¤u yönünde uzanan üç odal› bir konuttur. Bunun hemen bat›s›nda III. kat
enkaz› içine oturmufl afla¤›da detaylar› verilecek yap› bulunmaktad›r. 

SA/ 37 karesinde geçen y›l aç›lan ve bir duvar› yuvarlat›larak kiler hâline
dönüfltürülmüfl yap›n›n alt›nda, ayn› dönemin yani II. kat›n erken evresine ait en az 4
odal› bir baflka bina aç›¤a ç›kar›lm›flt›r (Resim: 4, 5). Bu yap›da, kullan›m s›ras›nda
baz› de¤ifliklikler yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.  ‹lk infla edildi¤inde kare planl› iki odas› (3-
4) olan yap›n›n bat›s›na bir oda daha eklenmifltir. Bu ekli mekân daha sonra iki uçta
sadece çamur harçla ana duvara ba¤lanan bir ara duvarla ikiye ayr›lm›flt›r (1-2. odalar).
Bu ekleme ile birlikte yap›lm›fl bir baflka oda da, III. kat›n yanm›fl binas›n›n 20 numar-
al› odas› içine oturtulmufltur. III. kat›n dikdörtgen biçimli bu odas› II. kat zaman›nda
ortadan ikiye bölünerek daha küçük bir mekâna dönüfltürülmüfltür. Bu de¤ifliklik
s›ras›nda 20. odan›n duvarlar›n›n enkaz› özellikle güney yönünde düzeltilerek II. kat
yap›s›na temel gibi kullan›lm›flt›r. II. kat›n bu odas› kuzey ve bat› duvarlar›n›n piflmemifl
kerpiçlerinin beyaz badanal› oldu¤u görülmektedir (Resim: 4). Bu yap›n›n ikinci
odas›nda iki a¤›rflak ele geçirilmifltir. Bu yap›n›n güneyinde SA/38 karesindeki II. kat
dolgusunda dört adet a¤›rflak, bir adet kemik sap, piflmifl topraktan Eski Tunç Ça¤›
gelene¤ini sürdüren bir idol (Resim: 6b), bir testicik, dar kenarlar›nda ikifler kabart›
bezemesi olan bir tekne/ kutu (Resim: 7), Anadolu- Suriye yayg›n stilinde yap›lm›fl bir
silindir mühür ile kurflundan üç külçe (Resim: 8) ele geçirilmifltir. 

SA/ 36 plan karesinde çok say›da çöp çukuru, alt›ndaki III. kat yap›s›n›n
avlusunu tahrip etmifltir. Geçen y›l kaz›lan II. kat›n b evresine ait yap› tamamen temi-
zlendi, bu temizlik s›ras›nda yap›dan befl a¤›rflak, biri bir çömle¤in a¤z›na kapat›lm›fl
dört çanak, birer çaydanl›k ve testicik ele geçirilmifltir. Bu yap›n›n açman›n kuzeybat›
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köflesine yak›n k›s›mdaki güneybat›- kuzeydo¤u yönünde uzanan duvar›n›n
kald›r›lmas› s›ras›nda II b evresine ait bir bebek mezar›na rastlanm›flt›r. M.04.1 olarak
adland›r›lan intramural durumdaki toprak mezara bebek hocker tarzda gömülmüfltür.
Duvar›n alt›nda kald›¤› için büyük ölçüde tahribata u¤ram›flt›r. Yan›na herhangi bir
hediye b›rak›lmam›flt›r. 

TA/ 33 plan karesi kaz› alan›n›n kuzeydo¤u ucunda yer almaktad›r.  1981 y›l›nda
Prof. Dr. N. Özgüç taraf›ndan kaz›lan bu k›s›mda I. kata ait da¤›n›k tafllar d›fl›nda bir
yap› kal›nt›s› bulunmam›flt›r. Açman›n bat› yar›s›nda, yüzeyden yaklafl›k 2 m. derinli¤e
kadar bir mimarîye rastlanmam›fl, II. kat zaman›nda bu alanda s›k›flt›r›lm›fl topraktan
genifl bir meydan›n var oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 2004 y›l›nda açman›n do¤u yar›s›
kaz›lm›flt›r. Bu k›s›mda yaklafl›k 5x 7m. lik bir alanda II a kat›na ait bir evin tek
mekân›n›n güneybat› köflesi aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Meydana bitiflik bu yap›n›n kerpiç
duvarlar›ndan sadece iki s›ras› korunabilmifltir. Duvarlardan bat› yöndeki d›fl yüzde
hafif içbükey bir görünümdedir. Biri odan›n ortas›nda di¤eri d›flta, güneydeki avluda?
(11. çöp çukuru) olmak üzere iki büyük çöp çukuru tabanlar› tahrip etmifltir. Çöp
çukurlar›nda kül yan›nda aralar›nda kemikten bir sap›n da bulundu¤u çok say›da hay-
van kemi¤i ele geçirilmifltir. Oda ortas›ndaki 12. çöp çukurunun do¤u k›y›s›nda topla-
ma tafllardan yap›lm›fl bir duvar daha bulunmaktad›r. Kuzeydo¤u- güneybat› yönünde-
ki temelinin bir parças› korunmufl bu duvar›n I. kata ait olmas› gerekir. Çöp çukurlar› da
bu duvar›n ait oldu¤u kat›n malzemelerini içermektedir. Bunlar daha çok çanak biçimli
kaplara ait parçalard›r. Bunlar›n bat›s›nda, TA/ 34 plan karesine komflu olan alanda
yerinde k›r›lm›fl bir çanak ve ajur teknikli bir kaide ele geçirilmifltir  (Resim: 9 b). 

RA- SA/ 33 plan karelerinin kesiflti¤i yerdeki I. kat f›r›n›n bat›s›nda, RA/ 33 plan
karesinde Koloni Ça¤›n›n II. kat›na ait düzgün bir plan› olmayan ve k›sa aral›klarla
de¤iflikliklere u¤ram›fl bir yap›n›n kal›nt›lar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r ( Resim: 10). Bu konut,
esas olarak do¤udaki küçük, bat›daki daha büyük ve yamuk planl› iki odaya sahiptir.
Do¤udaki odas›n›n ortas›nda birbiriyle ba¤lant›l› iki, bat›dakinin içinde birbirlerini
kesmifl iki büyük, bunlar›n güneyinde iki küçük çöp çukuru bulunmaktad›r. Çöp
çukurlar› tabanlar› büyük ölçüde tahrip edilmifltir. I. kata ait bu çöplüklerin zamanla yer
de¤ifltirdi¤i anlafl›lmaktad›r. ‹çte, do¤u duvar›na bitiflik bir sekisi mevcuttur. Bu iki
odan›n ba¤lant›s› güneydeki aç›kl›ktand›r. Bu evin kuzeyine iki oday› ortalayacak
flekilde yap›lm›fl yamu¤a benzer düzensiz dikdörtgen oda olas›l›kla sonradan eklen-
mifltir. Bu yap›n›n temellerinde yer yer tafl kullan›ld›¤›, bat›daki yamuk planl› odan›n
bat› duvar›nda ise a¤aç hat›llar›n temeli desteklemede kullan›ld›¤› saptanm›flt›r. Bu
binan›n bat› duvar›n›n güneye dönen parças›n›n kald›r›lmas› s›ras›nda biri duvar›n
yan›nda (M.04.2), di¤eri duvar›n içine gelecek flekilde hocker olarak yat›r›lm›fl iki bebek
mezar›na (M.04.4) rastlanm›flt›r. Her ikisi de do¤rudan topra¤a gömülmüfltür. Çok
y›pranm›fl durumdaki bebeklerin yan›na hediye b›rak›lmam›flt›r. Bir baflka bebek ayn›
evin kuzeydeki yamuk planl› ek odas›n›n güney duvar› dibine, taban alt›na
gömülmüfltür. Hocker tarzdaki (M.04.3) bu bebe¤e de hediye b›rak›lmam›flt›r. 

II. kat›n bu binas›n›n bat›daki odas›na bitiflik kuzey-güney do¤rultusunda uzanan
bir baflka duvar ise 1991 y›l›nda PA/33 karesinde aç›¤a ç›kar›lan II. kat evinin do¤u
duvar›d›r. Açman›n do¤u kesiminde II. kata ait bir plan vermeyen duvar parçalar› III. kat
enkaz› üstünde yer yer saptanabilmifltir. Bunlar›n aras›nda III. kat›n yang›n enkaz›
üstünde, bafl› kuzeydo¤uda ayaklar› güneyde olmak üzere toprak mezara gömülmüfl
bir baflka bebek mezar› daha (Ac.04. 5) bulunmufltur. Bu yap›da ele geçirilen eserler
kemikten bir sap, piflmifl topraktan dokuz a¤›rflak, birer üfleç, fincanc›k, çanak, testicik
ve çaydanl›kt›r.

RA/ 33’teki tek yap›n›n, bat›daki odas›n›n güney duvar› dibinde, taban›n alt›na
III. kat enkaz› üstüne gelecek flekilde, dik olarak gömülmüfl bir vazonun urna olarak
kullan›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Acemhöyük’te Koloni Ça¤›nda s›k kullan›lan kapakl› vazo
tipindeki kaba bir bebek (M.04.6) yar› yak›lm›fl durumda gömülmüfltür ( Resim: 11).
Acemhöyük’te Yeflilova Kasabas› içindeki Koloni Ça¤›na ait extramural mezarl›k olan
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Ar›bafl Mezarl›¤›’nda inhumasyon ve kremasyon tipi gömmelerin birlikte kullan›ld›¤›
saptanm›flt›2. Bu buluntu bugüne kadar höyükte/ yerleflim yerinde karfl›lafl›lan ilk
yakma mezar olmas› bak›m›ndan önemlidir. Mezar, III. kat›n yang›nla tahribinden
hemen sonra onun üstüne infla edilmifl II. kat›n ilk evresine aittir. Yan›na hediye
b›rak›lmam›flt›r.

Bu yap›n›n do¤usunda SA/33 plan karesinde bir plan vermeyen duvar parçalar›
k›smen korunmufltur. Bu alanda iki a¤›rflak ve üç çanak ele geçirilmifltir. 

II. kat›n çöp çukurlar›nda ele geçirilen malzemelerden iki çanak ve bir çaydanl›k
tamamlanabilen eserlerdir.

III. Kat Yanm›fl Binas›
2004 y›l› kaz›lar› s›ras›nda III. kata ait yanm›fl binan›n SA/ 35-37 ve RA/ 33 plan

karelerinde kalan k›s›mlar› incelenebilmifltir. Bunlardan RA/ 33’te yanm›fl binan›n 15.
odas› tamamen temizlenmifltir. Bat› duvar›n›n ortas›na yak›n k›s›mda, büyük
bölümünün II. kata ait bir yap›n›n bodrumu taraf›ndan tahrip edildi¤i geçen y›l belirlen-
miflti. 15. odan›n bu yöndeki duvar› tabana yak›n bir k›s›mda saptanabilmiflti. Odan›n
kuzey duvar›na ait izler ise bu y›l yap›lan kaz›larla belirlendi. Ancak kuzeyde de II. kat
binalar›n›n çok derine inmesi nedeniyle duvar›n kuzeybat›ya do¤ru alçalan bir flekilde
k›smen korundu¤u anlafl›lm›flt›r. Böylece, 15. odan›n eninin 14. odaya eflit, boyunun
ise 16. oda ile onunla ortak duvar› hizas›nda biten koridorun geniflli¤ini de içine alan bir
ölçüde oldu¤u anlafl›labildi. Odan›n s›k›flt›r›lm›fl toprak taban› kuzeye do¤ru hafifçe
alçalan flekilde e¤imlidir. Bir yandan koridor ve hemen ucundaki aç›kl›k sayesinde 11.
oda, öte yandan koridorun kuzey ucundaki kap› aç›kl›¤› ile 16. odayla ba¤lant›l›d›r. 

SA/ 35- 37 plan karedeki kaz›larla yap›n›n 10, 7 ve 20 numaral› odalar› ince-
lenebildi. Bunlardan 10. oda olarak adland›r›lan, alt ucu k›sa L biçimli bir plana sahip
olan k›sm›n, yap›n›n avlusu ya da girifl holü olmas› gerekir (Resim: 12). Birçok kez
s›vanm›fl s›k›flt›r›lm›fl toprak taban› bat›ya do¤ru e¤imlidir. Bu taban RA/ 36 ve 35
karelerinde II. kat çöp çukurlar› taraf›ndan yer yer tahrip edilmifltir. 

Yanm›fl Bina’n›n 7. odas›n›n büyük k›sm› 1999 y›l›nda kaz›lm›flt›. L biçimli bir
plana sahip olan bu k›s›m geçit olarak yorumlanm›flt›3. Bu y›l ayn› odan›n SA/36- 37
plan karelerinde kalan iki ucu aç›larak yeniden temizlenmifltir. Bu odan›n tek giriflinin
kuzeydo¤u yönündeki dar duvar›nda oldu¤u, 3. odaya bitiflik olan k›sm›n›n dar ve di¤er
duvarlara göre alçak bir bölme duvar› ile ayr›larak bir dip oda hâline getirildi¤i sap-
tanm›flt›r (Resim: 4). Kap›n›n hemen yan›nda 10 numaral› avlu ile ortak olan k›sa
duvar› dibine bir seki yap›lm›flt›r. Düzgün s›vanm›fl taban› kap› yerinde bir basamakl›
eflikle önündeki genifl alana/ avluya aç›lmaktad›r. 

20. oda, L fleklindeki 7. odan›n do¤usundad›r. 7. oda ile birlikte tasarland›¤›
anlafl›lan bu küçük dikdörtgen odan›n yar›s›na sonradan II. kat›n bir odas›n›n yap›ld›¤›
yukar›da aç›klanm›flt›. Bu odan›n do¤u yönünde dar bir kap›s› bulunmaktad›r.
Kuzeybat› duvar›na bitiflik taban üstündeki iki seki, odan›n ortas›na gelen köfleleri
yuvarlat›lm›fl dikdörtgen fleklindedir. Güneydo¤u duvar› büyük ölçüde tahrip edilmifltir.
Kuzeydo¤u duvar›n›n genifl avluya bakan d›fl yüzünde 25 cm. yükseklikteki seki iki uçta
da yuvarlat›lm›flt›r (Resim: 12). 

2004 y›l›nda III. kat binas›n›n buluntular› piflmifl toprak eflyalar ve kurflun hal-
kalardan ibarettir. Bunlar›n odalara göre da¤›l›m›, 10. odan›n avlu olarak kullan›lan
k›sm›n›n güneyinde befl a¤›rflak, bir fincan ve kurflun halkalar; 7. odadan piflmifl
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2 A. Öztan, “Preliminary Report on the Ar›bafl Cemetery at Acemhöyük” Essays on Ancient Anatolia in the Second
Millennium B.C. Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan Vol. X, (1998)167- 175.

3 A. Öztan,“1998-1999 Acemhöyük Kaz›lar›” 22. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara (2001), 123.



topraktan bir hayvan figürini, birer çaydanl›k ve çanak ile kilden yap›lm›fl bir oyun tah-
tas›n›n parças› (Resim: 6a); 15. odan›n temizli¤i s›ras›nda bir a¤›rflak ve çanak; 20.
odadan bir çanak, kurflun halkalar; 6. odadan bir fincan fleklindedir. 

SA/37- 38 plan karelerinin di¤er k›s›mlar›nda III. kat›n yang›n enkaz›na kadar
ulafl›lm›fl ancak daha derine inilememifltir. Bu alanda yang›n enkaz› içinde çift kulplu
bir bardak ( Resim: 9 a) ile iki kurflun halka ele geçirilmifltir.

2004 y›l›nda ele geçirilen 75 adet envanterli, 7 adet etütlük eser Aksaray
Müzesi’ne teslim edilmifltir. 
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Resim 1: SA/ 38’deki I ve II. kat yap›lar›

Resim 2: SA/ 32- 33’teki II. kat f›r›n› 



399

Resim 3: SA/ 32- 33’teki f›r›n›n hava delikleri

Resim 4: SA/ 37, III. kat binas›n› da kullanan II. kat yap›lar›
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Resim 5: SA/ 37’deki II ve III. kat yap›lar›

Resim 6a-b: a. Piflmifl toprak oyun tablas› parças›; b. Piflmifl toprak idol
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Resim 7: SA/ 38, II. katta bulunan piflmifl toprak 
kutu

Resim 8: SA/ 38, II. katta bulunan kurflun külçeler

Resim 9a-b: a. SA/ 37, III. kat, çift kulplu bardak; b. 
TA/ 33, II. kat, kaide
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Resim 10: RA/ 33 II. kat yap›s›

Resim 11: RA/ 33, II. kata ait yar› yanm›fl bebek (M. 04.6)

Resim 12: III. kat›n yanm›fl binas›na ait 7, 20 numaral› 
odalar› ve avlusu



2004 YILI KARA‹N MA⁄ARASI KAZILARI

Ifl›n YALÇINKAYA*
Harun TAfiKIRAN

Metin KARTAL
Kadriye ÖZÇEL‹K
M.Beray KÖSEM

G‹R‹fi
2004 y›l› Karain Ma¤aras› kaz›lar› 17.07.2004 tarihinde bafllam›fl ve 01.09.2004

tarihinde sona ermifltir1. 2004 y›l› kaz›lar›m›z› 3 ayr› kategoride aç›klamak mümkündür: 
I- Kaz›lar.
II- Arkeometri ve laboratuvar çal›flmalar›.
III- Kaz› sonras› çal›flmalar›.

I- KAZILAR
2004 y›l› kaz›lar›, kaz› haz›rl›k çal›flmalar›n› izleyerek “E” ve “B” gözlerinde ger-

çeklefltirilmifltir. 
I.1. “E” Gözü Kaz›s›
“E” Gözü kaz›lar›na, “Ana Dolgu” üzerinde yer alan I plan karelerinin daha önce-

ki  y›llarda kaz›lmayan arkeolojik seviyelerinden bafllanarak devam edilmifltir.
2004 y›l›nda kaz› çal›flmalar› yap›lan plan kareler, I 14, I 15, I 16, I 17, I 18 ve I

19 kareleridir. Ancak, Ana Dolgu güney profili, Kökten’in kaz›lar› s›ras›nda güneye do¤-
ru e¤imli b›rak›ld›¤›ndan, belirli seviyelere inilince, 2003 y›l› kaz›lar›nda ortaya ç›kma-
ya bafllayan ancak, tam 1 metrekare olmayan (Yalç›nkaya ve di¤., 2005: 216) J 16, J
17, J 18 ve J 19 plan karelerinde de kaz› çal›flmalar› yürütülmüfltür (Çizim:1).

Kaz›lara öncelikle Ana Dolgu üzerinde yer alan I 16 plan karesinde bafllanm›fl,
daha sonra s›ras›yla I 15, I 16, I 17, I 18  ve I 19 plan kareleri kaz›lm›flt›r.

* Prof.Dr. Ifl›n YALÇINKAYA,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dal› Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE.
Doç. Dr. Harun TAfiKIRAN,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dal› Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE.
Yrd. Doç. Dr. Metin KARTAL,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dal› Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE.
Ö¤r. Gör. Dr. Kadriye ÖZÇEL‹K,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dal› Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE. 
Uz.Dr.Makbule Beray KÖSEM,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dal› Anabilim Dal›, S›hh›ye- Ankara/TÜRK‹YE.

1 Kaz›lar›m›za uzman grubu olarak; A. Levent At›c› (Harvard Üniversitesi-ABD), Prehistoryenler Bora Cem Sevencan,
Bülent Yerli, Seda Baflar, Ayla Özel, Taliha Aslan, Gizem (Cura) Kartal ve Duygu Tuncay kat›lm›flt›r. Kaz›lar›m›za
ayr›ca, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans ö¤rencilerimizden Okhan
Kundurac›, Yusuf Kenan Özdemir, ‹rfan Deniz Yaman, Hatice Seçkin Uygur, Fatma K›l›ç, Hatice Özcan, Banu
Bademci, Ali ‹laslan, Eylem Dere, Yavuz Ayd›n, O¤uzhan Yener, Hande Çal›flkan, Zeynep Berber, Selda Da¤ ve
Kaan Bulut kat›lm›flt›r. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n› ise, Karaman Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Uzman› Arkeolog
Cengiz Topal temsil etmifltir. Tüm kat›l›mc›lara üstün beceri ve gayretlerinden ötürü teflekkürlerimizi bir borç biliyoruz. 
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2003 y›l› kaz› sezonunda Ana Dolgu’nun güney profili üzerinde yer alan I 16 plan
karesinde  47. arkeolojik seviyenin;  I 17’de 50.,  I 18’de 52. ve I 19’da da 53. arkeolo-
jik seviyenin taban›nda çal›flmalara ara verilmiflti (Yalç›nkaya ve di¤., 2005: 218). En
son 1995 y›l›nda kaz›lan ve 45. arkeolojik seviyenin taban›nda ara verilen I 15 plan ka-
resinde (Yalç›nkaya ve di¤., 1998: 20) ve 1994 y›l›nda kaz›lan ve 53. arkeolojik seviye-
nin taban›nda ara verilen I 14 plan karesinde (Yalç›nkaya, 1996: 51) de b›rak›ld›klar›
seviyelerden itibaren kaz›lara devam edilmifltir.

2004 y›l›nda ise söz konusu karelerde yukar›da sözü edilen arkeolojik seviyeler-
den bafllanarak s›ras›yla I 14, I 15, I 16, I 17 ve I 18 plan karelerinde 56. (-10.80 m.),
ve  I 19 plan karesinde de 59. (-11.10 m.) arkeolojik seviyenin  sonuna kadar  kaz›lara
devam edilmifltir (Çizim: 2). Dolay›s›yla I16’da toplam 9 arkeolojik seviye, I 17’de 6,
I18’de 4, I19’da 6, I14’te 4 ve I15’te ise 11 arkeolojik seviye  kaz›lm›flt›r.

Daha sonra yine Ana Dolgu’nun güney profilinde 56. arkeolojik seviyeden itiba-
ren, I plan karelerinin güneyinde oluflmaya bafllayan J (J 16, J 17, J 18 ve J 19) plan
karelerinin kaz›lmas›na geçilmifltir. Ana Dolgu’nun güney taraf›nda güneye e¤imli ola-
rak b›rak›lan alanda yer alan J plan kareleri, y›llarca süren do¤al tahribat ve bu tahri-
bat sonucu oluflan büyük çatlaklar ile yaban ar›lar›n›n etkinli¤i nedeniyle büyük ölçüde
afl›nm›flt›r. Tam 1 metrekare olmayan bu plan kareler, fazla buluntu içermemektedir.
Esasen, bu plan kareler daha çok Ana Dolgu’nun güney profilini düzgün bir biçimde
oluflturmak ve I plan karelerinde daha kolay kaz› yap›labilmek amac›yla kaz›lm›flt›r. 16,
17 ve 18 J plan kareleri 59. arkeolojik seviyenin taban›na kadar; J 19 ise 62. arkeolo-
jik seviyenin taban›na kadar kaz›lm›flt›r.

Sonuç olarak, 2004 y›l›nda “E” Gözü’nde yer alan Ana Dolgu kaz› alan›nda top-
lam 10 plan kare kaz›lm›flt›r. I 14, I 15, I 16, I 17, I 18’de 56. arkeolojik seviyenin taba-
n›nda (-10.80 m.), I 19’da 59. arkeolojik seviyenin taban›nda (-11.10 m.); J 16, J 17 ve
J 18 plan karelerinde 59. arkeolojik seviyenin taban›nda (-11.10 m.) ve J 19 plan kare-
sinde de 62. arkeolojik seviyenin taban›nda (-11.40 m.) kaz› çal›flmalar›na son verilmifl-
tir. 

Kaz›lan tüm karelerde ulafl›lan arkeolojik seviyeler, içinde yer ald›klar› jeolojik
seviyeler ile bunlar›n bafllang›ç ve bitifl kotlar› Tablo.1’de özetlenmifltir (Tablo:1).

KARE GH AH BAfiLANGIÇ KOTU B‹T‹fi KOTU
I 16 IV.2 48,49,50,51 -9.90m -10.30m
I 16 IV.2/IV.3 52 -10.30m -10.40m
I 16 IV.3 53,54 -10.40m -10.60m
I 16 IV.3/V 55 -10.60m -10.70m
I 16 V 56* -10.70m 10.80m
I 15 IV.1/IV.2 46,47 -9.70m -9.90m
I 15 IV.2 48,49,50 -9.90m -10.20m
I 15 IV.2/IV.3 51 -10.20m -10.30m
I 15 IV.3 52,53,54 -10.30m -10.60m
I 15 IV.3/V 55,56* -10.60m -10.80m
I 17 IV.2/IV.3 51 -10.20m -10.30m
I 17 IV.3 52 -10.30m -10.40m
I 17 IV.3/V 53,54 -10.40m -10.60m
I 17 V 55,56* -10.60m -10.80m
I 18 IV.3/V 53 -10.40m -10.50m
I 18 V 54,55,56*-10. 50m -10.80m
I 19 V 54,55,56,57 -10.50m -10.90m
I 19 V/V.1 58,59* -10.90m -11.10m
I 14 IV.3 53,54 -10.40m -10.60m
I 14 IV.3/V 55,56* -10.60m -10.80m
J 16 V 57,58,59* -10.80m -11.10m
J 17 V 57,58 -10.80m -11.00m
J 17 V.1 59* -11.00m -11.10m
J 18 V 56,57,58 -10.70m -11.00m
J 18 V/V.1 59* -11.00m -11.10m
J 19 V 56,57 -10.70m -10.90m
J 19 V/V.1 58 -10.90m -11.00m
J 19 V.1 59,60,61,62* -11.00m -11.40m
* ‹nilen en son arkeolojik seviye
Tablo. 1
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Kaz›lan tüm plan karelerde daha çok IV. Jeolojik Ünite’nin toprak yap›s›yla kar-
fl›lafl›lm›flt›r. Bu jeolojik ünite içinde IV.1, IV.2 ve IV.3 jeolojik alt birimler bulunmakta-
d›r. IV.1’e ait sediman yaln›zca I 15 plan karesinin 46. ve 47. arkeolojik seviyelerinin
kuzey-güney s›n›r›nda kal›nt› hâlinde ortaya ç›km›flt›r. Dolay›s›yla daha çok IV.2 ve
IV.3 jeolojik alt birimlerde çal›fl›lm›flt›r. 2003 y›l› kaz›lar›ndan da hat›rlanaca¤› gibi, IV.2;
turuncumsu bej renkli, bol kumlu, ufak radyolarit çak›llar›n çok say›da, büyük yuvarlak
dere çak›llar›n›n ise az say›da oldu¤u ve irili ufakl› kalker döküntülerin bolca görüldü¤ü
fluvyatif bir yap›dad›r. IV.2 jeolojik alt birim IV.3’ten 3-4 cm. kal›nl›¤›ndaki oldukça sert
ve konkresyonlu bir kuflak ile ayr›l›r. IV.3 jeolojik alt birim ise flampanya renkli,ince
kumlu ve minik radyolarit çak›ll› ve bol kalker döküntülü oldukça nemli bir yap›dad›r.
Gerek IV.2 ve gerekse IV.3 içinde yer alan bol kalker döküntüler aras›nda çekirdek ve
yongalara da rastlanm›fl olmas› (Çizim: 7-1,2) yeni bir endüstri tipiyle karfl› karfl›ya ol-
du¤umuzu göstermektedir. 

IV. Jeolojik Ünite’den toprak rengi ve yap›s› itibar›yla çok farkl› olan V. Jeolojik
Ünite, 2003 y›l› kaz›lar›nda yaln›zca I 18 ve I 19 plan karelerinde ortaya ç›km›flt›. Koyu
kahverengi, bol ince kumlu ve ufak çak›ll› olan bu jeolojik ünitenin, büyük bir olas›l›kla
Karain Ma¤aras› “E” Gözü’nde Alt Paleolitik kültür katlar›na geçiflin belirtisi oldu¤u dü-
flünülmüfltü (Yalç›nkaya ve di¤., 2005: 217). 2004 y›l› kaz›lar›nda yine bu plan kareler-
de V.Jeolojik Ünite’nin hâkim oldu¤u arkeolojik seviyeler kaz›lm›flt›r. Ayr›ca J plan ka-
relerinin tamam›nda da bu jeolojik ünite görülmüfltür. Bu y›l yontmatafl ve kemik bulun-
tular aç›s›ndan pek zengin görülmeyen V. Jeolojik Ünite, I 14, 15, 16 ve 17 plan kare-
lerinde ortaya ç›kar›lm›fl ve tam anlam›yla anlafl›labilmesi 2005 y›l›nda bu alanlarda ya-
p›lacak kaz›lara b›rak›lm›flt›r. Baflka bir deyiflle, Karain “E” Gözü’ndeki esas kaz› alan-
lar› olan I plan kareleri V. Jeolojik Ünitenin kaz›lmas›na haz›r hâle getirilmifltir. I 19 plan
karesinin 58. arkeolojik seviyesinin taban›ndan itibaren ise yine farkl› bir toprak yap›s›
gösteren V.1 jeolojik alt birim ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Tu¤la renkli, ince kumlu ve
iri konkresyonlu olan bu jeolojik seviye de, 2005 y›l› kaz›lar›nda daha ayr›nt›l› olarak in-
celenecektir.

2004 y›l› kaz›lar›ndaki farkl› bir jeolojik oluflum ise, I 19 plan karesinde gözlem-
lenmifltir. V.1 jeolojik seviyenin görünmeye bafllad›¤› I 19 plan karesinin 58. arkeolojik
seviyesinde, karenin kuzeydo¤u köflesinde etraf› daire biçiminde sertleflmifl bir oluflum
ile çevrilmifl bir çanak içinde kaz›lmas› çok kolay olan  yumuflak ve terra-rossa görü-
nümlü bir topra¤›n varl›¤› gözlemlenmifltir. Bu çanak biçimli alan içinde saptanm›fl olan
terra-rossan›n, nas›l olufltu¤u 2005 y›l› kaz›lar›nda anlafl›labilecektir.

IV.2 ve IV.3 jeolojik seviyeler aras›nda yine 2003 y›l› kaz›lar›nda oldu¤u gibi bol
ya¤›fll› bir evreyi temsil eden sark›t ve dikit örnekleriyle karfl›lafl›lm›fl ve bunlardan ba-
z›lar› ölçümleri al›narak ileri y›llarda uranyum-thoryum yaflland›r›lmalar›nda kullan›lmak
üzere kaz› evi deposuna kald›r›lm›flt›r. Kald›r›lan dikitler ve kalsitik oluflumlar, IV.2 je-
olojik seviyenin taban› ile IV.3 jeolojik seviyenin bafllang›c› aras›nda s›n›r oluflturmak-
tad›r. 

I. 1.1. “E” Gözü Arkeolojik Buluntular›
2004 y›l› Karain “E” Gözü kaz›lar›ndan elde edilen yontmatafl aletler, eski y›lla-

ra oranla oldukça az say›dad›r. Yontmatafl malzemedeki bu azalma IV.1 jeolojik sevi-
yeden itibaren kendini hissettirmektedir. 

Bu y›l az da olsa ele geçirilen yontmatafl malzeme, genellikle IV.2 ve IV.3 jeolo-
jik seviyelere denk gelen arkeolojik seviyelerden gelmifltir. Özellikle I 15 ve I 16 plan
karelerinin 50, 51 ve 52. arkeolojik seviyeleri yontmatafl buluntular aç›s›ndan di¤er ar-
keolojik seviyelere göre daha zengin görünmektedir. Bu seviyelerde görülen çekirdek-
ler ve çekirdek parçalar› oldukça flekilsiz olup çok kaba bir teknoloji gösterirler. Dolay›-
s›yla bu çekirdeklerden elde edilen yonga tafl›mal›klar çok kaba, kal›n ve düzensiz gö-
rünümdedir. Ço¤u, s›rtlar›nda ya da düz ve genifl olan topuklar›nda hammaddenin do-
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¤al yüzeyini tafl›r. Bu k›sa ve kal›n tafl›mal›klar üzerine yap›lan âletlerin büyük bir ço-
¤unlu¤unu ise, çeflitli tiplerdeki kenar kaz›y›c›lar oluflturur. Bunlar aras›nda yatay ve tek
kenar kaz›y›c›lar›n baz›lar› basamak pulcuklu düzeltilerle flekillendirilmifltir. I 16 plan
karesinin 50. ve 52. arkeolojik seviyelerinde bulunan iri bir Quina tip kenar kaz›y›c› ol-
dukça tipiktir (Çizim: 6:2). Uçlara ise rastlanmam›flt›r. Levallois teknik izlerinin görülme-
di¤i IV. Jeolojik Ünite içinde daha çok lokal hammadde (radyolarit) tercih edilmifltir.
Bunlar da çok kalitesiz hammadde örnekleridir. Ancak seyrek de olsa çakmaktafl› da
kullan›lm›flt›r ve bunlardan üretilen yontmatafl âletler ise daha tipik özellikler göster-
mektedir. Gerek çekirdek ve çekirdek parçalar›ndan, gerekse yontma art›klar›ndan
yongalaman›n sert vurgaçlarla yap›ld›¤› ve ma¤ara içinde gerçeklefltirildi¤i anlafl›lmak-
tad›r.

IV.2 ve IV.3 jeolojik seviyelerde bol miktarda görülen kalker döküntülerden baz›-
lar›n›n  da zaman zaman yongalamada kullan›ld›klar› görülmüfltür.  Kötü bir tekno-tipo-
loji gösteren bu tür parçalar aras›nda kalker vurgaç, çekirdek ve yonga örnekleri, ham-
maddeden dolay› oldukça kaba bir görünüm sergilerler. IV.2 ve IV.3 jeolojik seviyeler-
de ele  geçirilen yontmatafl örneklerin tamam› Orta Paleolitik Dönemin bafllar›na ait
olup, Proto-Charentien özellikler göstermektedir (Çizim: 6:1, 3-8;Çizim: 7:4).

V. Jeolojik Ünite içinde ele geçirilen yontmatafl endüstri unsurlar› ise son dere-
ce azd›r. Bu az say›daki örnekler daha çok ufak yongalar ve yontma art›klar› fleklinde-
dir. Yongalar daha çok Tayacien’e ait gibi görünmektedir. J 18 plan karesinin 58. arke-
olojik seviyesinde V. Jeolojik Ünite içinde ele geçirilen ve iri bir yonga üzerine yap›lm›fl
ön kaz›y›c› ya da rende âlet oldukça tipiktir (Çizim: 7:3) ve yerine yabanc› gibi görün-
mektedir. 

2005 y›l›nda I plan karelerinin tamam›nda V. Jeolojik Ünite’ye ait arkeolojik sevi-
yeler kaz›lacakt›r. Bu nedenle V. Jeolojik Ünite içinde az miktarda ele geçirilen yontma-
tafl âlet örneklerinin ço¤almas›n› ve yap›lacak tekno-tipolojik analizlerin sonuçlar›n›
beklemek, daha kesin sonuçlara ulaflmam›z aç›s›ndan gereklidir. 2003 y›l› kaz›lar›nda
da ileri sürdü¤ümüz gibi, IV. Jeolojik Ünitenin Alt ve Orta Paleolitik kültür katlar› aras›n-
da bir geçifl evresini oluflturdu¤u ve V. Jeolojik Ünite ile birlikte Alt Paleolitik kültür kat-
lar›na geçilebilece¤i fleklindeki görüfllerimiz hâlen geçerlili¤ini korumaktad›r.

I.1.2 “E” Gözü Fauna Buluntular› 
2004 y›l› “E” gözü kaz›lar›nda  faunal kal›nt›lar oldukça az say›da ele geçirilmifl-

tir. V. Jeolojik Ünite içinde ise yok denecek kadar azd›r. Daha çok IV.2 ve k›smen de
IV.3 jeolojik seviyelerde görülen ve ço¤u tan›mlanabilir nitelikte olmayan kemik bulun-
tular k›r›k parçalar halindedir. Ruminant (otçul) ve carnivoraya (etçil) ait olan fauna ka-
l›nt›lar›n›n tür tayinleri henüz yap›lamam›flt›r. Gerek 2003 ve gerekse 2004 y›l› kaz›la-
r›nda ele geçirilen fauna kal›nt›lar› üzerinde henüz yap›lamayan tür tayinlerinin 2005
kaz› sezonu s›ras›nda gerçeklefltirilece¤i düflünülmektedir.

I.2. “B” GÖZÜ KAZISI
Karain Ma¤aras› B Gözü kaz›lar› F 12, F 13, G 12, I 11, I 12, I 13 ve I 14 olmak

üzere 7 ayr› plan karede gerçeklefltirilmifltir (Çizim: 3). F 12 karesinde 26 ve 27. arke-
olojik seviyelerde; F 13 karesinde 27. arkeolojik seviye; G 12 plan karesinde 21 ve 27.
arkeolojik seviyeleri; I plan karelerinde ise 0-6. arkeolojik seviyelerinde çal›fl›lm›flt›r
(Tablo: 2a ve 2b). 

I plan kareleri 0 ve H.II (Holosen) (Bkz. Çizim: 4); F ve G plan kareleri ise, P.I.3,
P.II, P.III, P.IV, P.V, P.VI ve P.VII olarak adland›r›lan jeolojik seviyeleri içermektedir (Çi-
zim: 5). 

Kaz› alanlar›m›zda bu y›lki çal›flmalara bafllamadan önce, 2003 y›l›nda dolgula-
r›n üzerine örttü¤ümüz naylonlar›n bir k›sm›n›n kimi merakl›larca aç›larak dolgular›n
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tahrip edildi¤ini saptad›k. Bu nedenle 2004 y›l›nda B gözü kaz›lar›na özellikle tahriba-
ta u¤ram›fl olan I 13 karesinden bafllanm›flt›r. Tahrip edilmifl olan k›s›mdan dökülen
dolgular titiz bir çal›flmayla toplanm›fl ve kuru elemeye tâbi tutulmufltur. Tahribata
u¤rayan k›s›m, sistemli bir kaz› tekni¤iyle yeniden eski görüntüsüne kavuflturulmufl ve
bundan sonra di¤er I plan karelerindeki çal›flmalara devam edilmifltir. 

I plan karelerinin tümü Holosen seviyelerle temsil edilmektedir. Bu alandaki en
üst k›s›m, do¤u-bat› yönünde bat›ya do¤ru e¤imlidir. Buradaki en üst seviyeler, Bizans
ve Roma seramiklerini bir arada vermifltir. Bu seviyelerin hemen alt›nda yani H II jeolo-
jik seviyesinde, Erken Tunç Ça¤›na ait buluntularla karfl›lafl›lm›flt›r. 6. arkeolojik sevi-
yenin kaz›lmas›ndan sonra I plan karelerinin kaz›s›na bu y›l için ara verilmifltir. 

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, bu y›l da Pleistosen seviyelerde çal›fl›lm›flt›r.
Pleistosen seviyelerde çal›flmam›z›n nedenleri içinde; Üst Paleolitik Döneme ait dolgu-
lar›n durumlar›n›n saptanmas›, bu döneme iliflkin tarihlendirme çal›flmalar›n›n yap›lma-
s›, Orta Paleolitik seviyelerin Karain Ma¤aras› “E” Gözündeki Orta Paleolitik seviyeler-
le iliflkilendirilmesi ve son olarak da ma¤aran›n bu gözünde yer alan dolgular›n ne ka-
dar derine indiklerinin anlafl›lmas› gibi nedenler say›labilir. Pleistosen dolgularda yap-
t›¤›m›z çal›flmalara, G 12 plan karesinin 21. arkeolojik (P.I.3) seviyesinden bafllanm›fl-
t›r. Epi-paleolitik buluntular vermifl olan P.I.3, alan›n özellikle kuzey profilinde gözlem-
lenebilen bir jeolojik birimdir. Bu y›l B Gözü Kuzey Profili’nden al›nan örnekler yafllan-
d›r›lm›fl olup Erken Epi-paleolitik seviyeler; G.Ö. 20/19.000 ile tarihlendirilmifltir. Bu so-
nuca göre Karain Epi-paleoliti¤i, Öküzini Ma¤aras› Epi-paleoliti¤inden daha eskiye ine-
bilmektedir. Yak›ndo¤u’da erken Kebarien kompleksi ile ça¤dafl (Bar-Yosef ve Vogel,
1987:242) olan bu seviyeler, kuzey yar›küre için de LGM (Last Glacial Maximum) ile
ça¤dafl görünmektedir.

P.I.3’ün hemen alt›nda ortaya ç›kan ve görece ondan daha sert olan, daha az
buluntu ve daha az karbon örne¤i veren P.II Üst Paleolitik Dönem katlafl›m› ise sar›m-
s› gri renkli, az tafll›, kumlu ve killi bir yap›dad›r. Karain Ma¤aras› B Gözü’nde sapta-
nan Üst Paleolitik, tekno-tipolojik aç›dan bugün için tam anlam›yla ayd›nlanm›fl de¤il-
dir. Bu durumu daha önceki bildirilerimiz ve yay›nlar›m›zda da belirtmifltik 2. Buna kar-
fl›n bu y›l bu seviyelerden al›nan karbon örnekleri yaflland›r›lm›fl ve G.Ö. 22.000 ile
21.000 tarihlerini vermifltir. Bu ise, bir geç Üst Paleoliti¤in söz konusu oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. 

fiu hâlde elimizde bulunan tarihler, özellikle Karain Üst Paleolitiki hakk›nda en
az›ndan yafl problemini çözümleyebilmemizi sa¤layacak niteliktedir. Nitekim, daha ön-
ceki y›llarda P.II’nin alt seviyelerinde yapt›r›lm›fl olan bir tarihleme de G.Ö.28.000’e in-
mektedir. Dolay›s›yla Karain B Gözü’nün Üst Paleolitik seviyeleri yaklafl›k 6.000 y›l sü-
ren bir sedimantasyonun varl›¤›n› düflündürtmektedir. 

Üst Paleolitik seviyelerin alt›nda karfl›m›za ç›kan P.III jeolojik ünitesi, gerçek bir
transizyon evresini gösteriyor gibi görünmektedir. Bu jeolojik seviye içinde hem Karain
Tip Moustérien hem de üst Paleolitik yontmatafl elemanlar›n›n bulundu¤u bir endüstri
ile karfl›lafl›lm›flt›r. Asl›nda P.III seviyesi kendi içinde 2 ayr› jeolojik katlafl›m içermekte-
dir. Her iki seviye de az tafll›, kumlu ve killi bir sedimantolojik yap›dad›r. Sadece üstte-
ki k›s›m sar›ms› ve daha sert; alttaki k›s›m ise az karbonlu ancak kahverengi sediman
içermektedir. 

P.III seviyesinin alt›nda devam eden P.IV, P.V, P.VI ve P.VII jeolojik ünitelerinin
tamam› Karain Tip Moustérien endüstri ö¤elerinin bulundu¤u Orta Paleolitik Dönem ile
iliflkilidir. P.IV ünitesi bol karbonlu, dolay›s›yla siyah ve kahverengi toprakl›, ince küçük
kalkerli ve killi bir seviye ile temsil edilir. Bunun alt›nda karfl›m›za ç›kan P.V, gri-kahve-
rengi sedimanl›, karbonlu, killi ve çeflitli boyutlarda kalker döküntülü bir seviyedir. Niha-
yet G 12 plan karesinin kesitinde gözlenebilen son jeolojik seviye olan P.VI ünitesi k›-
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z›l›ms› kahverengi (terra-rossa) sediman› olan ince kumlu, killi ve bol iri kalker tafll› bir
yap› içerir. 

P.VII seviyesine ait sedimanlar G 12 plan karesinin taban›ndan ç›km›flt›r. Bu üni-
tenin G 12 plan karesi kesitinde görülmemesinin nedeni, bu alandaki de¤iflen yönlerde
ilerleyen e¤imden kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›yla kesit çizimlerimizde görülmemekte-
dir. 

KARA‹N B 2004 KAZILAN PLAN KARELER (HOLOSEN)
PLAN KARE AH GH Bafllang›ç Kotu Bitifl Kotu
I 11 0 0, H.I - 180 - 220
I 11 1 H.I, H.II - 220 - 230
I 11 2, 3, 4, 5, 6* H.II - 230 - 280
I 12 0 0, H.I - 191 - 220
I 12 1 H.I, H.II - 220 - 230
I 12 2, 3, 4, 5, 6* H.II - 230 - 280
I 13 0 0, H.I - 200 - 220
I 13 1, 2 H.I - 220 - 240
I 13 3, 4, 5, 6* H.II - 240 - 280
I 14 1 0 - 218 - 230
I 14 2, 3 0, H.I - 230 - 250
I 14 4 H.I, H.II - 250 - 260
I 14 5, 6* H.II - 260 - 280

* ‹nilen en son arkeolojik seviye
Tablo.2a

F plan karelerinde yap›lan kaz›lar, G 12 plan karesine paralel olarak ve tabanda
tesviye gerçeklefltirmek amac›yla yap›lm›flt›r. Bu sayede, ayn› alan içerisinde birbirle-
rinden farkl› seviyelerde plan kareler b›rak›lmam›fl ve do¤al tahribat›n yapaca¤› kötü
sonuçlar önlenmifltir. F plan kareleri çerçevesinde kazd›¤›m›z 3 arkeolojik seviye de
P.V ve P.VI jeolojik seviyeleri ile temsil edilen Orta Paleolitik yontmatafl buluntular ver-
mifltir. 

KARA‹N B 2004 KAZILAN PLAN KARELER (PLE‹STOSEN)

PLAN KARE AH GH Bafllang›ç Kotu Bitifl Kotu

F 12 26 P.V - 470 - 480
F 12 27* P.VI - 480 - 490
F 13 27* P.VI - 480 - 490
G 12 21 P.I.3, P.II - 420 - 430
G 12 22 P.II - 430 - 440
G 12 23 P.II, P.III.1, - 440 - 450

PIII.2
G 12 24 P.IV - 450 - 460
G 12 25 P.IV, P.V - 460 - 470
G 12 26 P.V, P.VI - 470 - 480
G 12 27* P.VI, P.VII           - 480 - 490

* ‹nilen en son arkeolojik seviye
Tablo.2b
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I.2.1. “B” Gözü Arkeolojik Buluntular›
Bu alan›n Holosen Dönem buluntular› aras›nda bol miktarda seramik parçalar›

ele geçirilmifltir. Alandan ele geçirilen seramiklerin içinde el yap›m› olanlar›n yan›nda,
çark yap›m› seramikler de vard›r. Özetle, H.II jeolojik seviyesinin yo¤unlukla kaz›ld›¤›
bu alandan; çizgi, nokta bezemeli seramiklerle delikli seramik parçalar› ele geçirilmifl-
tir. Toprak buluntulardan bol olmasa da bilinen kesik konik ya da bikonik a¤›rflaklar da
vard›r. Eski Tunç Ça¤›na ait tabakalarda bronz i¤neler ele geçirilmifltir. Bilindi¤i üzere
bu seviyelerde, daha evvelki y›llarda bronz i¤ne ve bronz bir balta ele geçirilmiflti. Bun-
lar›n d›fl›nda bak›rdan boncuklar da metal buluntular aras›ndad›r. Kemik âletler aras›n-
da yo¤unlu¤u i¤ne ve b›zlar oluflturur (Çizim: 8). Ayr›ca, kemikten, denizel ve karasal
kökenli yumuflakçalardan boncuklar da söz konusu tabakalara ait buluntulardand›r. 

Sürtme tafllar da Holosen seviyelerin buluntular›ndand›r. Ayr›ca, çok say›da f›r-
latma tafl› da ele geçirilmifltir. 

Yontmatafl buluntular› hammadde aç›s›ndan radyolarit ve obsidiyen olarak 2’ye
ayr›labilir. Ancak, ço¤unlu¤u radyolaritten üretilmifl yontmatafl buluntular oluflturur. Ön
ve kenar kaz›y›c›lar›n yan› s›ra; çeflitli tiplerde dilgi çekirdekleri, çeflitli mikrolitler, orak
dilgileri ve s›rtl› uçlar ele geçirilmifltir. Obsidiyene iliflkin buluntular; âlet hâline çevrilme-
mifl olmakla birlikte, çeflitli boyutlarda (ancak genellikle küçük boyutlu) dilgi ve dilgicik-
lerden oluflmaktad›r. Önemli say›labilecek bir buluntu toplulu¤u ise, obsidiyenden mik-
ro dilgi çekirdekleridir. 

Yukar›da belirtmifl oldu¤umuz aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, bu y›lki Pleis-
tosen seviyelerin en üst katman›, çok erken bir Epi-paleolitik Döneme aittir. Bu döne-
me ait bol miktarda olmasa da mikrolitler, dilgicik çekirdekleri ve denizel kökenli yumu-
flakçalardan boncuklar bulunmufltur. 

Bunun hemen alt›ndan ise, Üst Paleolitik Dönemin buluntular› gelmektedir. Üst
Paleoliti¤e ait buluntular aras›nda bol miktarda dilgi üzerine ön kaz›y›c› ele geçirilmifl-
tir. Bunlar›n kesitleri genellikle incedir. Omurgal› olanlar› ise, kal›n yongalar üzerine ya-
p›lm›fllard›r. Esasen bu tür buluntular daha önceki kaz› sezonlar›nda da ele geçirilmifl-
ti. Burada önemle üzerinde durulmas› gereken bir nokta, bu buluntular›n stratigrafi için-
den ele geçmifl olmalar›d›r. fiimdilik Türkiye’deki Üst Paleolitik Dönem buluntular›n›n
stratigrafik aç›dan en bat› noktas›nda yer almaktad›r. Bu alandan elde edilen ve edile-
cek olan veri ve tarihlendirmeler, yörenin Levant ile Avrupa aras›ndaki kültürel ve tarih-
sel sürecin problemlerine ›fl›k tutabilecek gibi görünmektedirler. 

Orta Paleolitikten Üst Paleoliti¤e geçifli niteleyen P.III jeolojik seviyesi, yukar›da
da belirtti¤imiz gibi yap›sal olarak 2’ye ayr›labilir. Üstteki seviye daha çok Üst Paleoli-
tik karakterli parçalarla ve alt seviyesi ise daha çok Orta Paleolitik karakterli parçalar
taraf›ndan temsil ediliyor gibi görünse de; genel olarak bu seviye için bir “geçifl (tran-
sizyon)” seviyesi diyebiliriz. Buradan ayr›ca; dilgiler, dilgi üzerine çeflitli âletler, dilgi
çekirdekleri, çeflitli tiplerde Orta Paleolitik kaz›y›c›lar ile disk ve levallois biçimli çekir-
dekler ele geçirilmektedir. Az da olsa bu seviyelerden Mousterien uçlar da ele geçiril-
mifltir. 

P.IV, P.V, P.VI ve P.VII seviyelerine ait olan orta Paleolitik buluntular›m›z, t›pk›
“E” gözü kaz›lar›ndan da bildi¤imiz kadar›yla “Karain Tip Moustérien” ya da “Toros-
Zagros Tip Moustérien” dedi¤imiz geleneklerin tipik buluntular›n› vermifltir (Çizim: 9).
Bu ba¤lamda her iki alandan ele geçirilen buluntular›n tarihsel aç›dan da benzeflecek-
lerini ummaktay›z. Buluntular aras›ndaki disk ve levallois çekirdekler (Çizim: 9:1-3),
kenar kaz›y›c›lar (Çizim: 9:6), erken aflamalarda uzun Moustérien uçlar (Çizim: 9: 4,7)
ile iç yüzden inceltilmifl kal›n kenar kaz›y›c›lar›n (Çizim: 9: 8) yan› s›ra, B Gözü’nün tüm
Orta Paleolitik katmanlar›ndan dilgisel (laminar tip) yongalama ürünlerinin (Çizim: 9: 5)
ele geçifli, Karain Orta Paleoliti¤inin teknolojik aç›dan ne denli geliflmifl oldu¤unun gös-
tergesidir. 

I.2.2. “B” Gözü Fauna Buluntular›
Karain B Gözü’ne ait faunal kal›nt›lar da bol miktarda ele geçirilmifltir. Kemiklerin
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hemen hemen ço¤u k›r›kt›r. Bu konudaki daha detayl› zooarkeolojik çal›flmalar Zooar-
keolog A.Levent At›c› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar›n sonucu gelecek senel-
er içerisinde tamamlanacak ve bilim âlemine detayl› bir biçimde sunulacakt›r. 

II. LABORATUVAR VE ARKEOMETR‹ ÇALIfiMALARI
2004 y›l›nda, her y›l oldu¤u gibi Karain kaz› çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm›n›

oluflturan arkeometrik çal›flmalara da devam edilmifltir. Bu çal›flmalar çerçevesinde Ar-
keobotani ile ilgili olan›, ‹sviçre Basel Üniversitesi’nden Arkeobotanist Danièle Martinoli
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Karain E ve Karain B gözleri (Öküzini Ma¤aras› örnekleri
dahil) kaz› çal›flmalar›nda elde edilen bitki tohum örnekleri ve kömür kal›nt›lar› üzerin-
de sürdürülen bu çal›flmada, bitki tohumlar›n›n büyük bir bölümünün tür tayinleri yap›l-
m›fl ve çal›flma tamamlanm›flt›r (Resim: 1). Faunal analizler aç›s›ndan, Harvard
Üniversitesi’nden Zooarkeolog A. Levent At›c›, Karain Ma¤aras› B Gözü kaz›lar›nda el-
de edilen makromemeli kal›nt›lar›n›n tür tayinlerini yapmaya devam etmifltir. 

III. KAZI SONRASI ÇALIfiMALAR
Kaz› çal›flmalar› sonunda öncelikle kaz› alanlar›nda, daha sonra ma¤ara içi ve

d›fl›nda temizlik çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Karain E Gözü  dolgusunun kuzeyinde I 16, I
17, I 18 ve I 19 plan karelerinde yap›lan kaz›lar sonunda ortaya ç›kan yeni güney pro-
filinin kesit çizimi yap›lm›flt›r. B Gözü’nde ise I 11, I 12, I 13 ve I 14 plan karelerinin
kaz›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan Holosen Dönem kuzey profili ve G 12 plan karesinin
kaz›s› sonucunda ortaya ç›kan Pleistosen Dönem kuzey kesiti çizimleri yap›lm›flt›r. Her
iki gözde çizilen profillerin ve kaz› alanlar›n›n son foto¤raf çekimleri yap›ld›ktan sonra,
gerek E Gözü’nde bulunan kaz› alan› gerekse B Gözü kaz› alan› naylon örtülerle
kapat›larak koruma alt›na al›nm›flt›r. 
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2004 YILI LAOD‹KE‹A ANT‹K KENT‹ KAZISI

Celal fi‹MfiEK*

Denizli ‹li merkez, Goncal›-Eskihisar köyleri s›n›rlar› içinde yer alan Laodikeia
antik kentinde; 05 Temmuz – 28 Eylül 2004 tarihlerinde; Suriye Caddesi, A Nympha-
eum, Bat› Tiyatrosu, Tap›nak A, Merkezi Agora, Hamam-Bazilika ve Bat› Nekropolü ol-
mak üzere, toplam yedi ana noktada kaz›, sondaj ve temizlik çal›flmalar› yap›lm›flt›r1.

Kaz› çal›flmalar›; Kültür ve Turizm Bakanl›¤› (DÖS‹MM), Denizli Valili¤i, Pamuk-
kale Üniversitesi ve Denizli Sanayi Odas› Vakf›’n›n sa¤lad›¤› finans destekleriyle yürü-
tülmüfltür2.

1. Suriye Caddesi (Sütunlu Ana Cadde) Çal›flmalar› (Resim: 1-3)
Suriye Caddesi kaz›lar› 2002 y›l›nda bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar bat›da caddenin

kavflak noktas›ndaki ‹mparator Caracalla (M.S.211–217) Çeflmesi önünden do¤uya
do¤ru devam etmektedir. 2004 y›l› çal›flmalar›nda Suriye Caddesi 50 m. daha aç›larak,
3 y›lda toplam 217 m. aç›¤a ç›kar›lm›flt›r3.

2004 y›l›nda A Nymphaeum önünden 25 m. ve Tap›nak A’n›n cadde kenar›nda
yer alan güney girifl porti¤i önünden de 25 m. olmak üzere, toplam 50 m. caddenin ta-
ban döflemeleri ortaya ç›kar›lm›flt›r. Caddede yap›lan kaz› çal›flmalar›nda deniz sevi-
yesinden 287,00 m. koddan, 284,50 m. koda indirilerek tabana ulafl›lm›flt›r. Bu kod Ta-
p›nak A önünde 284.11m.dir. Böylece kanalizasyon ak›nt›s›n›n ayn› caddede, A
Nymphaeum önünden bat›ya do¤ru, Tap›nak A önünden ise do¤uya do¤ru verildi¤i tes-
pit edilmifltir.  Ayr›ca, Suriye Caddesi kaz› çal›flmalar›, caddenin taban döflemelerinin
A Nympaeum yan›ndan itibaren do¤uya do¤ru daha fazla tahribat gördü¤ünü aç›¤a ç›-
karm›flt›r. 

Cadde kaz›lar›nda, A Nymphaeum’un do¤u bitifli¤i ile Tap›nak A’n›n bat› porti¤i
aras›nda kalan bölümde, kuzeye giden basamakl› bir geçifl tespit edilmifltir. Bu geçifl
2.60 m. geniflli¤inde olup caddeden 3 basamakl› merdivenle yükselmektedir. ‹ki yan›n-

* Doç.Dr. Celal fi‹MfiEK, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli-TÜRK‹YE.
1 Bakanl›k temsilcili¤ini Denizli Müzesi Uzman› fiaban Kök yapm›flt›r.

Kaz› heyet üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolanc›, Doç. Dr. Mehmet Meder, Uzm. Bahad›r Duman, Arfl. Gör.
Mehmet Okunak, Arfl. Gör. M. Ayflem Tarhan, Arfl. Gör. Sedat Akyol, Arfl. Gör. Bar›fl Semiz, Har. Müh. Topograf
Serkan Topalo¤lu; Arkeologlar: Ceyhun Çokal, Ayd›n Erön, Sedat Akkurnaz, Zerrin Kuzu, Mevlüt Koçan, Songül
Çoban, Ersin Erdemli ve fienay Öcal; Ö¤renciler: Pamukkale Üniversitesi (Denizli), Adnan Menderes Üniversitesi
(Ayd›n), Anadolu Üniversitesi (Eskiflehir), ‹stanbul Üniversitesi (‹stanbul), Atatürk Üniversitesi (Erzurum),Trakya
Üniversitesi (Edirne), Selçuk Üniversitesi (Konya) Arkeoloji Bölümü ö¤rencileri ile ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹stan-
bul), ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹zmir) Mimarl›k ve fiehir Planlamas› Bölümü ö¤rencileri, Mu¤la Üniversitesi
(Mu¤la) ve Ankara Üniversitesi (Ankara) Restorasyon Bölümü ö¤rencileri olmak üzere toplam 33 ö¤renci kaz›
çal›flmalar›na kat›lm›flt›r.

2 Di¤er katk›da bulunanlar: Abal›o¤lu ‹plik A.fi., Aslan Yap› Malzemeleri Ltd. fiirketi, Beflel Haddecilik, Cem Kap A.fi.,
Deba Holding A.fi., Eriko¤lu Haddecilik, Emel Erdo¤an, Esat Sivri (Deba Holding Yönetim Kurulu Baflkan›), ERPA
Özel Denizli Sa¤l›k Hastanesi A.fi. (Dr. R›dvan Erdemir), Gürtafl Tekstil A.fi., Hisar Tekstil A.fi., Kömürcüo¤lu,
Mermer (Nihat Kömürcüo¤lu), Nesa Tekstil, Sulay›c›lar A.fi. (Remzi Sulay›c›).

3 Suriye Caddesi çal›flmalar› için bkz. C. fiimflek, 2003 Y›l› Laodikeia Antik Kenti Kaz›s›, 26. KST, I, (24-28 May›s 2004
Konya), 2005, 306-308.
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da ise 0.93’er m. profilli paye ayaklar› kaidesi bulunur. Böylece an›tsal çeflmenin bat›
ve do¤u bitifli¤inde olmak üzere kuzeye geçifli sa¤layan iki giriflin yer ald›¤› tespit edil-
mifltir. Bu geçifl Erken Bizans Döneminde de¤iflikliklere u¤ram›flt›r ve kuzey tarafa do-
¤u-bat› yönünde bir duvar yap›larak, 4.80 m. x 6.00 m. ölçülerinde bir Erken Bizans
odas› oluflturulmufltur. Erken Bizans odas› olarak kullan›lan bu mekân, cadde yan›nda
olmas› itibar›yla, bir dükkân olabilir. 

Merdiven geçiflinin do¤u aya¤›ndan itibaren caddenin kuzey kenar›nda tap›nak
porti¤i önünde devam eden ve bir basamakla yükseltilen, 5.90 m. geniflli¤inde sütunlu
portik aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bununla ilgili olarak yerinde iki adet Attik-‹on kaide bulunmufl-
tur. Caddenin kuzey porti¤i üzerinde, Tap›nak A’n›n avlu girifl k›sm›nda yer alan iki pro-
filli paye kaideleri ve bunlar›n simetri¤inde, Erken Bizans düzenlemesi olan biri yerin-
de, di¤er ikisi y›k›lm›fl üç adet kaideli postament bulunmufltur. Caddenin Tap›nak A
önünde yer alan kuzey porti¤inin tabanlar› ço¤u k›r›k olan, dikdörtgen mermer plâka-
larla kaplanm›flt›r. Suriye Caddesi kaz›lar›, caddenin M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki y›-
k›c› depremle terk edilmezden önceki son kullan›m›n› ortaya ç›karm›flt›r. Kaz›larda bu-
nu destekleyen, M.S. 4.–6.yüzy›la ait sikkeler bulunmufltur.            

2. A Nymphaeum Kaz›s› Çal›flmalar› (Resim: 1-5)
Suriye Caddesi üzerinde yer alan A Nymphaeum, 2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda

ortaya ç›kar›lm›flt›r. Çeflme havuzu içinde ele geçirilen arflitrav-friz blo¤u üzerindeki ya-
z›t, yap›n›n ‹mparator L. Septimius Severus (M.S. 193-211)’a adand›¤›n› göstermifltir4. 

41.60 m. x 14.30 m. ölçüsündeki A Nymphaeum yap›s›, dikdörtgen planl› olarak
caddenin kuzey kald›r›m› kenar›nda do¤u-bat› yönünde uzanmaktad›r. Yap›n›n traver-
ten bloklardan infla edilen ana duvarlar›nda kuzey, do¤u ve bat› yönde yer yer stylobat
seviyesi üzerinde 1-2 s›ra kalabilmifltir. Di¤er duvarlar› fliddetli bir deprem sonunda y›-
k›lm›fl olup kalan duvarlarda da kaymalar ve aç›lmalar vard›r. Ayr›ca ana duvarlar›n
içinde baz› Dor düzeninde traverten mimarî bloklar bulunmufltur. Bu M.S. 84-85 y›lla-
r›nda ‹mparator Domitianus (M.S. 81-96) zaman›nda yap›lan Dor düzenindeki cadde
cephesinin, çeflme yap›lacak alandakilerinin kald›r›lmas› ve bloklar›n duvar içlerinde
devflirme kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r5.

31.40 m. x 8.20 m. ölçüsündeki dikdörtgen çeflme havuzunun üç taraf›n› çeviren
ve iki katl› (birinci kat kompozit, ikinci kat ise Korinth düzende) mimarî cephe ile güney
yönde yer alan havuzun korkuluk (parapet) duvarlar› mermerden yap›lm›flt›r. Havuz
derinli¤i 1.00 m. olup, havuz taban›ndan 0.75 m. üstte yer alan 8 adet su tahliye kana-
l› ile fazla sular d›fla verilerek belli seviyede su tutulmas› sa¤lanm›flt›r. Sütunlu galeri-
nin alt›nda yer alan 1.05 m. geniflli¤indeki stylobat s›ralar› ayn› zamanda, korniflli yap›-
larak havuz duvar›n›n taç bölümünü oluflturmufltur. Bu düzenlemeyle havuz içinde dal-
galanan sular›n sütunlu galerinin bulundu¤u alanlara s›çramas› da engellenmifltir. Ha-
vuzun kuzey duvar›nda tespit edilen mermer kaplama parças›, orijinal havuzun mermer
kaplamal› yap›ld›¤›n› göstermektedir. 

Çeflmenin kuzey uzun duvar›n›n orta noktas›nda, stylobat seviyesinden 1.40 m.
yükseklikte 2.30 m. geniflli¤inde yar›çap› 1.40 m. olan yar›m yuvarlak ana nifl içinde su-
yun oluflturdu¤u kalker tortusu vard›r. Bu kalker tortusunun içinde mermer Athena hey-
keli bulunmufltur. Kuzeydo¤u köflede orijinal mermer duvar kaplamas› parças›, do¤u
duvar›nda kaplama alt›nda yer alan ve 0.10 m. kal›nl›¤›nda kiremit k›r›nt›s› katk›l› kireç
harçl› (opus signinum) mermer kaplama s›valar› tespit edilmifltir. Ayr›ca kaz› çal›flma-
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lar›nda duvarlar›n mermer kaplama oldu¤unu gösteren mermer kaplama parçalar›, pro-
filli süpürgelik parçalar› ve Korinth düzeninde plaster kaplama parçalar› bulunmufltur. 

Çeflmenin güney yönünde caddeden üç basamakl› podyum ile yükseltilen ve
son basamak üzerinde kaz›larda ortaya ç›kar›lan 4 adet parapet ve plasteri orijinal yer-
lerine taçlar›yla birlikte yerlefltirilmifltir. 1.22 m. yüksekli¤inde olan ve plasterlerle hare-
ketlendirilen havuz korkuluk duvarlar› arkas›nda 0.90 m. yüksekli¤inde, 0.60 m. kal›n-
l›¤›nda opus caementicum tekni¤inde, çay tafl› + kireç harç dökülerek yap›lan ikinci du-
var yer alm›flt›r. Bu çeflmede daha sonra yap›lan tamiratla iliflkilidir. A Nymphaeum ve
Tap›nak A’da ele geçirilen yaz›tlar, ‹mparator Diocletianus (M.S. 284-305) zaman›nda,
Vali Septimius Dionysos’un görevli oldu¤u M.S. 303 y›l›nda her iki yap›da da büyük
çapl› tamirat yap›ld›¤›n› göstermektedir6. 

2004 y›l›nda A Nymphaeum’un mimarî bloklar› daha sonra anastylosisleri yap›l-
mak üzere havuz ve Merkezî Agora içine tasniflenmifltir. Kaz›larda havuz içinde bulu-
nan kavisli arflitrav, friz ve geison bloklar›, nifllerin üzerlerinin kemerli oldu¤unu göster-
mektedir.  

Çeflme yap›s›nda caddeye bakan güney cephedeki parapetlerin taç bloklar› üze-
rinde tespit edilen kenet delikleri ve arkada duvar dibinde, havuz boyunca devam eden
korkuluk levhas› parçalar›, postament ve plasterlerin, M.S. 494 y›l› depreminde çeflme-
nin y›k›lmas› ve tekrar kullan›m›yla ilgili olduklar› sonucunu ortaya ç›karm›flt›r. Çeflme-
nin zemin kat sütunu üzerine kaz›nan altta yedi kollu flamdan (menorah) ve daha son-
ra bunun üstüne kaz›nan küreli Lâtin haç›, en az M.S. 4. yüzy›lda çeflmenin ayakta ol-
du¤unu göstermektedir. 

Çeflmedeki geç dönem düzenlemesinde havuz içine düflen bloklar›n bir k›sm›
kullan›lm›fl, bir k›sm›n›n ise üzerleri doldurularak düz bir alan meydana getirilmifltir.
Tekrar kullan›mda parapet taçlar› üzerine postament ve plasterler ile bunlar›n aras›na
geometrik bezeli korkuluk levhalar› yerlefltirilmifltir. Bu Erken Bizans Döneminde dinî
amaçl› bir kullan›ma iflaret etmektedir. Bu kullan›mda traverten bloklar›n üzerlerine
fresk ve mozaik süslemeleri yap›lm›fl olmal›d›r. Bununla ilgili baz› freskli ve mozaikli
bloklar bulunmufltur. Geç dönem kullan›m›yla ilgili olarak, havuz içinde sütun, bafll›k gi-
bi mimarî malzemeler tespit edilmifltir. Ayr›ca bu düzenlemede bol miktarda Roma Dö-
nemine ait ‹on düzeninde bafll›klar, di¤er yap›lardan toplanarak havuz içinde yeniden
kullan›lm›flt›r.

Çeflmenin güneybat› önünde 2003 y›l›nda tespit edilen Erken Bizans havuzunun
bir simetri¤i, 2004 y›l› çal›flmalar›nda güneydo¤uda bulunmufltur. Bu havuzun ölçüleri
içten içe 1.10 m. x 1.10 m.dir. Yüksekli¤i ise 0.87 m.dir. Arka k›sm›n› parapet bloklar›
oluflturmufl, iki yan ve ön k›s›mda 0.25 m. kal›nl›¤›ndaki mermer bloklar yerlefltirilmifl-
tir. Bu havuzun sular› spiral yivli piflmifl toprak künklerle, ana kanalizasyona aktar›lm›fl-
t›r. Bu Erken Bizans havuzlar›, M.Ö. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda meydana gelen y›k›c› dep-
reme kadar kullan›lm›fl olmal›d›r. 

Çeflmenin cadde yan›nda yer alan üç basamakl› podyumun birinci basama¤›n›n
üzerinde geniflli¤i 0.20 m. olan aç›k kanal yap›lm›flt›r. Bu kanal iki yandan ortada yer
alan su geçifli bölümüne do¤ru daha fazla oyularak yap›lm›flt›r. ‹ki yanda derinlik 0.06
m. iken ortada 0.18 m.ye inmifltir. Bu aç›k kanal, ana havuzun iki yan›nda ve ortas›n-
da olan üç adet omphalos (küvet)’tan akan sular› toplayarak ana kanalizasyona akta-
r›yordu. Bununla ilgili olarak parçalar halinde birinin çap› 1.70 m., di¤erinin çap› ise
2.20 m. olan iki omphalos bulunmufltur. 

2003 y›l› kaz›lar›nda çeflmenin güneybat› duvar› önüne yerlefltirilen bir aslan
heykelinin di¤er efli 2004 y›l›nda güneydo¤u duvar›n›n dibinde parçalar hâlinde ele
geçirilmifltir. 

Çeflme yap›s›n›n mermer bloklar› içinde Septimius Severus Dönemindeki infla-
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at› s›ras›nda M.S. 1. ve 2. yüzy›la ait baz› bloklar›n devflirme kullan›ld›klar› tespit edil-
mifltir. Sütunlu galerinin arkas›nda yer alan mermer kaplamalar üzerine kaz›ma tekni-
¤iyle yap›lan ve k›rm›z› renkle boyanan hayvan (yaban keçisi) ve bitki süslemeleri de
Erken Bizans kullan›m›yla ilgilidir. Havuzun do¤u duvar› dibinde Tykhe heykeline ait
mermer bir bafl ile acanthus, rozet, Medusa-Pan ve keçi kabartmalar›n›n yer ald›¤› ta-
van kasetleri bulunmufltur. 

2004 y›l› çal›flmalar›nda havuzun güneydo¤u köflesine ait dönüfl stylobat blo¤u
ele geçirilmifl olup bu duvar önünde yer alan ve parapet bloklar›na göre 0.20 m. ç›k›n-
t› yapan orthostat blo¤unun üzerine aittir. Böylece k›sa cephelerde 5 yerine 6 sütunun
yerlefltirildi¤i, uzun cephede ise 16 adet sütunla havuzun etraf›n›n çevrildi¤i ortaya ç›k-
m›flt›r.

Nymphaeum yap›s› olas›l›kla Geç Antik Ça¤da (M.S. 494 y›l›nda) fliddetli bir
deprem sonucu y›k›lm›flt›r. Yap›da daha sonra Erken Bizans Dönemi düzenlemeleri
yap›lm›flt›r. Bu düzenlemeler M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda meydana gelen y›k›c› dep-
reme kadar kullan›lm›flt›r. Daha sonra burada yer alan bir k›s›m mermer stylobat blok-
lar›, parapetler, arflitrav frizler ve konsollu geison-sima bloklar›, baflka yap›larda kulla-
n›lmak amac›yla kesilerek tahrip edilmifl ve buras› bir nevi tafl oca¤› olmufltur. Baz›
bloklarda kesilme ve parçalanmalar görülmektedir. 

3. Bat› Tiyatrosu Çal›flmalar› (Resim: 1, 6-7)
Laodikeia antik kentinde birisi kuzeyde (Büyük Tiyatro, çap›: 110 m.) di¤eri de

bat›da (Küçük Tiyatro) olmak üzere iki tiyatro yap›s› vard›r. Bat› Tiyatrosu orkestraya
do¤ru dik e¤imli ve Helenistik gelene¤e göre tamamen do¤al zemine oyularak yap›lan
kentin erken tiyatrosudur. Tiyatro, kentte ö¤leden sonra bafllayan bat› esintilerini (im-
bat›) alacak flekilde düzenlenmifltir. Bu ayn› zamanda erken kent yerleflimlerinin bulun-
du¤u yöndür. Tiyatro 7 merdiven geçifliyle, 9 kerkidese bölünmüfltür. Daha önce G.
Traversari Baflkanl›¤›’ndaki ‹talyan araflt›rma ekibince iki yanda yer alan cavea sonla-
r›ndaki kerkidesler, di¤erlerine göre daha dar gösterilerek, yap› diazomas›z çizilmifltir7.
Tiyatroda merdiven geçifllerinin genifllikleri 0,64 m. ile 0,75 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Bu da depremler nedeniyle tiyatroda kaymalar›n oldu¤unu göstermektedir. Ayn› farklar
kerkidesler aras›nda da vard›r. Merdiven geçifllerinin iki basamak yüksekli¤i, bir otur-
ma s›ras›na tekâmül etmektedir. Bat› Tiyatrosu’nun oturma basamaklar›n›n yer ald›¤›
cavea (theatron) çap› 85 m.dir. Bu çap d›fltaki tonozlu diazomay› çeviren analemna du-
var› dâhil edildi¤inde 94,5 m.yi bulur. 

Tiyatroda yap›lan temizlik çal›flmalar›yla üst k›s›mda yer alan 19 s›ra oturma ba-
sama¤› (kerkides) tamamen ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca yap›lan temizlik çal›flmas› so-
nunda, tiyatronun kuzey taraf›nda 1.80 m. geniflli¤inde, taç k›sm›yla yüksekli¤i 1.00 m.
olan diazoma duvar› ilk kez aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Böylece Bat› Tiyatrosu’nun tek diazo-
mal› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Üst caveada 20. basamak diazoma duvar›n›n tac›n› olufltu-
rur. Diazoma ile alt cavea oturma basamaklar› 0.30 m. geniflli¤inde ve 5 cm. derinli¤in-
de korkuluk levhalar›yla ayr›lm›flt›r. Bu ayn› zamanda alt cavean›n ilk oturma basama-
¤›n›n arkal›¤›d›r. Mermerden yap›lan ve diazomadan itibaren orkestraya kadar alt ca-
veada kaç basamak oldu¤u gelecek sezon kaz›lar›nda anlafl›labilecektir. 

Oturma basamaklar›n›n geniflli¤i 0.80 m. ile 0.90 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Yüksekli¤i ise 0.40 m.dir. Basamaklar, ayak koymak için içe do¤ru kavis yapan yar›m
oluk fleklinde yap›lm›flt›r. Her basama¤›n üzerinde oturma ve ayak koyma bölümleri s›-
n›rland›r›lm›flt›r. Buna göre bir üst basamakta oturan kifli aya¤›n› basamak dibinden iti-
baren ilk 0,50 m.lik alan içine koyabilecektir. Kalan 0.40.lik bölüm ise basamak önün-
deki oturma olan›d›r. Güneybat› tarafta yer alan kerkidese ait basamaklar üzerinde A,
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B,G,D ,H ,Q , K, L, M, N, S, T, Y gibi harfler yer al›r8. Bu tiyatrolardaki numaraland›rma
ve özellikle de kabilelerin oturma bölümleri hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤lam›flt›r.
En üst basamaklar›n arkas›nda ise yaslanmak için korkuluk geçki kanallar› tespit edil-
mifltir. Ayr›ca bu s›rada belirli aral›klarla yap›lan kare ayak ya da postament yuvalar›
tespit edilmifltir. Daha geride ise üst gezinti koridorunun (üst diazoma) tonoz a¤›rl›¤›n›
tafl›yan kare ayak geçki alanlar› yer al›r. Son basamak ile d›flta yer alan çevre (ana-
lemna) duvar› aras›nda 6,4 m. geniflli¤inde gezinti koridoru yer al›r. Bu alanda üst bö-
lümdeki geçifllere ait oldu¤u anlafl›lan traverten profilli kap› lentosu yer al›r.

Tiyatroda alt cavea ile sahne binas› cephesindeki mimarî süslemeler mermer,
kalan di¤er bölümler ise traverten bloklardan infla edilmifltir. Bu ya finas problemini, ya
da üst cavea’n›n daha sonraki bir dönemde yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bat› ta-
rafta orkestraya göre 5–6 m. yüksekli¤inde olan sahne binas› duvarlar› görülmektedir.  

Bat› Tiyatrosu’nda orkestran›n içi tamamen traverten ve mermer mimarî blok
parçalar›yla doludur. Orkestra içinde görülen mermer kabartmal› mimarî bloklar, pros-
ceniumun mermer cepheli ve kabartmalarla süslendi¤ini göstermektedir. Orkestrada
heykel parçalar›, kaideli postamentler, arflitrav-friz parçalar› ve Erken Bizans Döne-
mine tarihlenebilecek bafll›klar, yap›n›n M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda terk edilinceye ka-
dar de¤iflik tamiratlar yap›larak kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Ancak daha sonra ise or-
kestrada görülen mermer k›r›nt›lar› ile uçlar› k›r›lm›fl olan alt cavea oturma basamakla-
r›, tiyatronun tafl oca¤› olarak kullan›ld›¤›n› ve baz› mimarî bloklar›n›n tafl›nm›fl oldu¤u-
nu göstermektedir.

4. Tap›nak A Çal›flmalar› (Resim: 1-3, 8-11)
2004 y›l›nda ilk kez Tap›nak A olarak adland›r›lan yap›da kaz› çal›flmalar›na bafl-

lanm›flt›r. Kaz›n›n amac›, de¤iflik yay›nlarda Sebasteion (‹mparatorluk Kült Alan›) ola-
rak adland›r›lan bu tap›na¤›n yap›l›fl amac› ve tarihi ile sonraki kullan›m aflamalar›n›
tespit etmektir9. 

Uydu foto¤raflar›nda Tap›nak A, Suriye Caddesi’nin kuzey yan›nda dikdörtgen
bir avlunun sonunda yer alan, bir yap› izi olarak görülmektedir (Resim: 1). Ayr›ca naos
içinde derin bir kaçak kaz› çukuru, birkaç sütun, arflitrav-friz ve geison-sima blo¤u ile
dikdörtgen avluya ait güney, do¤u ve bat› yönlerde portik dizilerini oluflturan y›k›k ve
parçalanm›fl baz› postamentli kaideler, az say›da sütun parçalar›, arflitrav-friz ve ge-
ison-sima bloklar› yer almaktayd›. 

Kaz› dikdörtgen avlunun kuzey sonunda yer alan tap›nakta bafllanm›flt›r. Kaz›-
larla kalabilen naos duvarlar›, merdivenler ve portik ba¤lant›lar›yla, sonradan yap›lan
geç dönem eklentileri ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca avluda yap›lan sondajlarla avlu ölçü-
leri ile portik sütun dizisi ve arkada yer alan avluya ait temenos duvarlar› bulunmufltur. 

Tap›nak A, 27.40 m. geniflli¤indeki ve 42.60 m. uzunlu¤undaki dikdörtgen avlu-
nun kuzey sonunda yer al›r. Yap›n›n geniflli¤i 13.40 m., merdivenler hariç uzunlu¤u
23.35 m., merdivenler dahil edildi¤inde ise 27.20 m.dir. Çift s›ra kesilmifl dikdörtgen tra-
verten bloklardan atk›l› olarak yap›lan naos duvarlar›, opus signinum tarz›nda s›va üze-
ri mermer kaplamal› olarak yükselmekteydi. Önde, avlu portik duvarlar›n›n do¤u ve ba-
t› birleflme k›s›mlar›ndan itibaren en altta 0.41 m. yüksekli¤inde profilli mermer süpür-
gelik (toikhobat) k›sm›, onun üzerinde 0.99 m. mermer kaplamal› podyum duvarlar› ve
bunun üzerinde de 0.41 m. profilli podyum tac›, üst k›s›mda ise stylobat bölümünü olufl-
turan mermer blok s›ras› geliyordu. 

Tap›nak 1.81 m. olan bir podyum üzerinde yükselmekteydi. Bu düzenleme Ro-
ma Dönemi podyumlu tap›nak mimarîsiyle uyum içinde olup iki yan›nda korkuluklar›
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olan 7 basamakl› merdivenle ç›k›l›r. Pronaos, önünde yer alan 4 prostylos sütunun
oturdu¤u alan dâhil 4.30 m. derinli¤indedir. Pronaosun ante uçlar›na kadar olan derin-
li¤i ise 1.60 m.dir. Naos içi 10.80 m. x 16.60 m. ölçüsündedir. Sütunlar›n yükseldi¤i ka-
re tabanl› kaideli postamentler 1.10 x 1.10 m. ebad›nda ve 1.25 m. yüksekli¤indedir.
Buna göre prostylosu oluflturan postamentler 2.90 m. aral›klarla ön cephede s›ralan-
m›fllard›r. 

Caddeden portikli bir an›tsal kap›yla tap›nak avlusuna girilmekteydi. Taban› mer-
mer döfleli oldu¤u anlafl›lan dikdörtgen avlunun etraf›n› çeviren portikler iki basamakla
yükseltilmifltir. Portiklerin arka duvarlar› 1.10 m. kal›nl›¤›nda traverten bloklarla örülmüfl
olup ön k›s›mlar›nda altta 0.80 x 0.80 m. kare kesitli ve 0.84 m. yüksekli¤inde kaideli
postamentler yer al›r. Portik sütun yüksekli¤i 3.20 m. dir. Korinth düzeninde bafll›klar›n
yüksekli¤i 0.56 m.dir. Arflitrav-friz yüksekli¤i 0.67 m.dir. Geison-sima yüksekli¤i ise
0.48 m. olarak tespit edilmifltir. Bunun üzerinde ise ahflap çat›n›n bulundu¤u, sütunlu
galeriler yer al›r. 

Tap›nak A kaz›lar›, Geç Antik Ça¤da yap›n›n bloklar›n›n de¤iflik yap›larda tekrar
kullan›ld›¤›n› göstermifltir. Bunun da ötesinde yap›, daha sonraki dönemde tafl oca¤›
olarak kullan›ld›¤›ndan, birçok mimarî blok tamamen tahrip edilmifl ve tafl›nm›flt›r. 

Tap›nak kaz›lar›, naos duvarlar›na ait travertenden yap›lm›fl yer yer iki s›ra blok-
lar›n ortaya ç›kar›lmas› sa¤lam›flt›r. Naos k›sm› bat› ve do¤u yanda görülen çaytafl› +
kireç harç (opus caementicum) blokaj ile doldurulmufltur. Ayn› tip dolgu Merkezî Ago-
ra ve Septimius Severus Çeflmesi’nde de tespit edilmifltir. Bu da ayn› dönemde yap›-
lan tamiratta iflaret etmektedir. Naosun orta bölümü definecilerce kaz›ld›¤› için, bu
alandaki blokajlar tahrip edilmifltir. Olas›l›kla bu blokajlar›n üzeri mermer kaplanm›flt›r.
Bununla ilgili olarak birçok kal›n mermer yer kaplamas› parças› ele geçirilmifltir. Ayr›ca
Erken Bizans Döneminde de pronaos k›sm› moloz tafl + kireç harç ile doldurulmufl ve
bunun üzerine mermer kaplanm›flt›r. Bu düzenleme dinsel yap›lan bir uygulamay› akla
getirmektedir. 

Tap›nak A buluntular›, yap›n›n hem tanr›lar, hem de imparatorluk kültü için ya-
p›ld›¤›n› göstermektedir. Kaz›larda parçalar hâlinde bulunan Efes Artemisi kült yontu-
suna ait parçalar, Hygeia ve Asklepios’u sembolize eden sopaya dolanm›fl y›lan par-
çalar›, büst heykel parças›, imparator ya da tanr› yontular›na ait ayak parçalar›, Apol-
lon ve Fortuna için yap›lan kabartmal› sütun, bu görüflümüzü desteklemektedir. Yine
tap›nak alan›nda bulunan mermerden yap›lm›fl prostylos tap›nak modeli parças›, tap›-
nak sunumlar›yla ilgilidir.

Tonozlu bir alt mekân› olabilecek naos içinde bulunan II. Büyük Constantius’un
M.S.337–341 tarihli sikkeleri, yap›n›n Geç Roma kullan›m›yla ilgilidir. Tap›nakta ele ge-
çirilen yaz›tlar; büyük çapl› tamirat›n ‹mparator Diocletianus (M.S. 284-305) zaman›n-
da, Vali Septimius Dionysos’un görevli oldu¤u M.S. 303 y›llar›nda yap›ld›¤›n› göster-
mektedir. Olas›l›kla Erken Bizans Döneminde M.S. 494 y›l› depreminde tap›nak tama-
men y›k›lm›flt›r. Bu y›k›m›n arkas›ndan naos duvarlar›n›n do¤u ve bat› yanlar›na yeni
mekânlar yap›lm›flt›r. 

Naosun do¤usundaki porti¤in arka duvar› ile sütunlu galeri aras›nda kalan bölü-
me, 1,20 m. geniflli¤inde kap› yap›larak, 4.90 x 6.90 m. ebad›nda kare bir mekân olufl-
turulmufltur. Bu kullan›mda tap›na¤a ait friz ve arflitrav bloklar› devflirme olarak kulla-
n›lm›flt›r. Bu oda olas›l›kla M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda meydana gelen büyük deprem
ve yang›nla tamamen y›k›lm›flt›r. Bu odan›n kuzeyinde de naos duvar›yla ba¤lant›l› tu¤-
la atk›l› traverten malzemeyle infla edilen iki mekân daha yer al›r. 

Tap›na¤›n bat› yan›nda da naos duvarlar›na bitiflik yap›lan Erken Bizans Döne-
mi mekânlar› vard›r. Burada porti¤in arka duvar› ile önde yer alan sütunlu galeri ara-
s›nda kalan 4.80 m. uzunlu¤undaki alanda düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu mekân›n taba-
n› 46 x 46 cm. ebad›nda e atölyesinin iflaretini tafl›yan piflmifl toprak plâkalarla kaplan-
m›flt›r. Bu mekanlar›n duvarlar› da altta çay tafl› + kireç harçl›, üstte ise tu¤la atk›l› tra-
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verten bloklarla yap›lm›flt›r. Bu mekâna bitiflik kuzey tarafta, iki mekân daha yer al›r.
Ortadaki mekan 3.0 m. geniflli¤indedir. Kuzey sonda yer alan üçüncü mekân›n girifli
bat›da olup 4.20 m. uzunlu¤undad›r. Bu dikdörtgen odan›n kuzeydo¤u köflesinde bir
ekmek f›r›n› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. F›r›n›n taban ve iç k›sm› tu¤lalardan, d›fl k›sm› ise mo-
loz tafl + kireç harç örgülüdür. D›fltan kare, içten yuvarlak olan f›r›n›n çap› 2,40 m.dir.
Kalabilen yüksekli¤i 0,40–0,50 m. aras›nda de¤iflmektedir. Bat› tarafta yer alan f›r›n ka-
p›s›n›n geniflli¤i 0,60 m.dir. Köflelerde duvar›n kavisli olmas›, üst k›sm›n›n yar›m kub-
be olarak kapat›ld›¤›n› göstermektedir. Tap›nak naos duvar›n›n iki yan›nda yer alan bu
geç dönem mekânlar›n ahflap çat›l› ve kiremit örtülü olduklar›n› gösteren, bol miktarda
ahflap çivileri, kiremit ve omurga parçalar› bulunmufltur. Naosun bat› yan›ndaki mekân-
lar›n kaz›s›nda bulunan bol miktardaki Roma ve Erken Bizans kandilleri sunumlarla il-
gilidir. Ayr›ca bu alanda sunumla ilgili olarak içinde kutsal ya¤lar›n sakland›¤› ve a¤z›n-
da piflmifl toprak t›palar› olan M.S. 5.-6. yüzy›la ait bol miktarda koku fliflesi (unguenta-
rium) parçalar› ele geçirilmifltir.    

Dikdörtgen avludan iki basamakla yükseltilen ve geniflli¤i 6.35 m. olan portikler-
de birinci basama¤› oluflturan stereobat s›ralar› traverten bloklardan yap›lm›fl olup ön
k›sm›na 0.35 m. geniflli¤inde mermer basamaklar yerlefltirilmifltir. ‹kinci basamak olan
stylobat bloklar› mermerden yap›lm›fl ve bloklar›n her iki ucunda bilezik fleklinde ç›k›n-
t›lar yer al›r.

Tap›na¤a güney yönden 3.80 m. uzunlu¤undaki 7 basamakl› merdivenle ç›k›l-
maktad›r. Merdivenler iki yanda 1 m. yüksekli¤indeki mermer korkuluklarla s›n›rland›-
r›lm›flt›r. Mermer korkuluklar›n alt›nda yer alan profilli toikhobat geniflli¤i bat›da 1.44 m.,
do¤uda ise 1.47 m. dir. Mermer korkuluklar›n iki ucu Grekçe yaz›tl› heykel kaidesi ola-
rak düzenlenmifltir. Giriflin solunda (bat›) yer alan 6 sat›r yaz›t›n sol taraf› dikdörtgen
fleklinde kesilmifl olup sa¤ taraf›ndaki bölümü kalabilmifltir. Giriflin sa¤›ndaki (do¤u) 6
sat›r yaz›t sa¤lamd›r. Yaz›tlara göre; Geç Roma Döneminde Septimius Dionysos’un
valilik y›llar›nda, giriflin solundaki heykel, Laodikeia Demos’nu, sa¤›ndaki heykel ise
Laodikeia Boulesi’ni onurland›r›r. Kaz› çal›flmalar›nda do¤u tarafta bulunan bronz sa¤
kol, Demosu taçland›ran Nike heykeline ait olmal›d›r. Bat› tarafta bulunan bronz + de-
mirden yap›lan spiral ç›k›nt›l› kabaralar, ahflap kap›n›n süslemelerine aittir.

Tap›nakta prostylosu oluflturan 4 sütunda, pronaosun iki yan›nda burgu yivli pa-
ye sütun parçalar›n›n bulunmas›, iki köflede yer alanlar›n paye-sütun flekilde, içtekile-
rin de yine burgu yivli sütun olarak düzenlendi¤ini göstermektedir. Bat› köflede yer alan
4 parça paye yar› burgu yivli sütun 4.77 m. yüksekli¤indedir. Prostylosu oluflturan sü-
tunlara önden bak›ld›¤›nda yuvarlak burgu yivli, yandan bak›ld›¤›nda paye sütunlar›n
arkas› ve yan taraf› düz olarak görülmektedir. Böylece, naos duvar›na yaslanan portik
plasterleriyle uyum sa¤lanm›flt›r. 1.25 m. yüksekli¤inde kaideli postamentleri olan
prostylos sütunlar›n üzerinde Korinth düzenindeki bafll›klar yer al›r. Bununla ilgili ola-
rak köfle paye sütun ve burgu yivli sütuna ait birer bafll›k ele geçirilmifltir. 0.59 m. yük-
sekli¤indeki arflitravlar üç faskiyal› olup bunun üzerinde ranke bezemeli olan 0,46 m.
yüksekli¤inde friz yer al›r. Üçgen al›nl›¤› oluflturan geison-simaya ait bloklar kaz›larla
aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bat› antesine ait 0,84 m. yüksekli¤indeki bafll›¤› ve bat› portikoda
naosla birleflen plaster postamentin 0,60 m. yüksekli¤indeki bafll›¤› da ele geçirilmifltir.

Tap›nak naosu içinde yer alan çay tafl› + kireç harç opus caementicum tarz› blo-
kaj›n üzerinin mermer kaplama oldu¤unu gösteren kal›nl›¤› 0.07 m. olan parçalar bu-
lunmufltur. Altta yer alan dolgu malzemeleri ise farkl› olup bunlar mermer Dor sütun ve
bafll›k parçalar›, triglif-metop parçalar›, geison parçalar› ve traverten mimarî blok par-
çalar›d›r. Naos içinde de¤iflik flekillerde Erken Bizans Dönemi uygulamalar› yap›lm›fl-
t›r. Ayr›ca burada kemer kilit tafl› blo¤u ve tonoza ait iki yan› kireç harçl› tu¤lalar bulun-
mufltur. Naos duvarlar›n›n içinde yer yer s›valar tespit edilmifltir. 

Tap›nak portiklerinde, avlunun genifllik ve uzunlu¤unu bulmaya yönelik bat›, do-
¤u ve güneybat›da olmak üzere üç ayr› noktada sondaj çal›flmas› yap›lm›flt›r. Do¤u ve
bat› sondajlarda 1.10 m. kal›nl›¤› olan arka duvar ile sütunlu galerinin birinci basama-

425



¤›n› oluflturan stereobat s›ras› tespit edilmifltir. Güneybat› köflede yap›lan portik sonda-
j›nda ise aç›lan uzunlu¤u 6.70 m., geniflli¤i 5.40 m. olan portik gezinti alan›n›n tu¤la-
dan yap›lan geometrik flekildeki döflemeleri aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu alandaki çal›flmalar-
da sütunlu galerinin yer ald›¤› ve postamentlerin oturdu¤u mermer stylobat s›ras› yer
al›r. Stylobat bloklar› üzerine oturan postamentlerin kaba yonulu yerleflim yerlerine gö-
re, iki postament aras› 1.32 m. olarak ölçülmüfltür. Tap›na¤›n bat› porti¤ine ait uzunlu-
¤u 2.50 m. olan arflitrav-friz blo¤u, avluyu çeviren sütunlu galerinin aralar›n›n hesap-
lanmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Tap›na¤›n avlusuna ait güneybat› portik gezinti alan›nda aç›¤a ç›kar›lan tu¤la
döflemeler, geometrik flekilde motifler oluflturmufltur. Ortada 1.40 m. geniflli¤inde ana
panel ve bunun iki yan›nda simetrik olarak düzenlenen daha dar paneller yer al›r. Sü-
tunlu galerinin içinde ve portik arka duvar› içinde 0.40 m. geniflli¤indeki üçgenlerden
oluflan süsleme band› yap›lm›flt›r. Bunlar› içe do¤ru yap›lan 0.60 m. geniflli¤indeki “V”
fleklindeki süsleme band› takip eder. ‹çe do¤ru üçüncü s›rada simetrik olarak yap›lan
ve merkezdeki genifl band› çeviren dikdörtgen panellerin içine yap›lan bir eflkenar ve
iki dik üçgenlerden oluflan kuflak yap›lm›flt›r. Ortada ana merkezde yer alan iç içe da-
irenin iki yan›nda belli merkezden “L” fleklinde büyüyerek s›ralanan motiflerin meyda-
na getirdi¤i iç içe karelerin yerlefltirildi¤i paneller yer al›r. D›fllarda ise dikdörtgen pano-
nun içine X yap›lmas›yla meydana gelen dörder adet eflkenar üçgenlerin yap›ld›¤› ge-
ometrik bezemeler çevirir.

Güneybat› portikte gezinti alan› döflemeleri üzerinde tespit edilen 0.30 m. yan-
g›n tabakas› ve bu tabaka içinde bulunan ahflap çiviler, kiremitler ve omurga parçala-
r›, yap›n›n olas›l›kla M.S. 494 y›l› depreminde tahribata u¤rad›¤›n› göstermektedir. Dö-
flemeler üzerinde bulunan M.S. 337–341 tarihli Constans ve M.S. 408-423 tarihli Ho-
norius sikkeleri, bu y›k›m› destekler niteliktedir. Ayr›ca tap›nak giriflinin birinci basama-
¤› üzerinde bulunan alt›n M.S. 450 tarihli Marcian (M.S. 450-457) sikkesi de tap›na¤›n
da ayn› zamanda M.S. 494 y›l› depreminde tamamen y›k›lm›fl oldu¤unu göstermekte-
dir. Bunun arkas›ndan tap›na¤a ait mimarî bloklar tafl oca¤› olarak kullan›lm›flt›r. Bu du-
rum, tap›nakta ‹mparator Diocletianus (M.S. 284-305) ve II Constantius (M.S.
337–361) zaman›nda yap›lan düzenlemelerin M.S. 494 y›l› depremine kadar kullan›ld›-
¤›n› göstermektedir. Daha sonra ise bu alanlara M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda meyda-
na gelen y›k›c› depreme kadar de¤iflik basit mekânlar yap›larak kullan›lm›flt›r.

2004 y›l› Tap›nak A kaz›lar›nda ele geçirilen mimarî bezemeler M.S. 2. yüzy›l›n
2. yar›s›n›n (Antoninler Dönemi) stil özelliklerini göstermesine ra¤men, ele geçirilen en
erken tarihli sikke, M.S. 3. yüzy›la ait Caracalla (211–217), Traianus Decius (249–251),
Gallienus (260–268) ve Claudius Gothicus (268–270) sikkeleridir. Buluntular içinde ise
M.S. 4.yüzy›l sikkeleri a¤›rl›kl› olup bunlar Galerius Valerius Maximianus (305–311),
Constans (337–350) ve II. Constantius (337–361) sikkeleridir. M.S. 5. yüzy›l sikkeleri-
ni ise Honorius (393–423) ve Marcianus (450–457) sikkeleri oluflturur. Bundan sonra
M.S. 494 y›l› depreminde tap›nak y›k›lm›fl ve etraf›na yeni basit mekânlar eklenerek
farkl› amaçlar için kullan›lm›flt›r. Bu geç dönem kullan›m›, M.S. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda-
ki büyük deprem arkas›ndan kent terk edilinceye kadar devam etmifltir.

5. Bat› Nekropolü Temizlik Çal›flmas› (Resim: 1, 12-13)
Bat› Nekropolü’nde Efes’e giden Roma flehir kap›s› ve Asopos (Gümüflçay) üze-

rindeki köprü geçilince, “Lâmbalar mevkii”; diye adland›r›lan alanda yer alan M1 ve M2
olarak numaraland›r›lan iki mezarda temizlik çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Bu mezarlar daha
önceki y›llarda tarla tesviyesi s›ras›nda tahrip edilmifl ve soyulmufltur. 

M1 ve M2 tonozlu mezar odalar›n›n bulundu¤u nekropol alan› yamaca yaslan-
m›fl olup burada belirli s›ralarda teraslar yap›larak, tek ve iki katl› mezarlar yap›lm›flt›r.
M1 ve M2 mezarlar› dikdörtgen planl›d›r. M1 mezar›n›n ölçüleri 2.14 m. x 0.92 m., ar-
kada 0.94 m. dir. Girifl kap›s› 0.57 m. x 0.80 m.dir. Yüksekli¤i ise 1.17 m.dir. M2 me-

426



zar›n›n ölçüleri 2.18 m. x 0.90 m., arkada 1.02 m. dir. Girifl kap›s› 0.54 m. x 0.90 m.dir.
Yüksekli¤i ise 1.47 m.dir.

Yan yana yap›lan tonozlu mezar odalar›, alt bölümde moloz tafl+kireç harç, to-
noz ise 0.30 m. kal›nl›¤›nda ve tu¤la+kireç harç olarak örülmüfltür. Üst k›s›mda içte mo-
loz tafl+kireç harç, en üste yer alan düz çat›da ise tu¤la örgü yap›lm›flt›r. Kap›lar iki
yanda örülerek daralt›lm›fl, üst k›s›mlar ise tonoz kavsine uygun olarak sona erer. Ka-
p› efliklerine ise tu¤lalar yerlefltirilmifltir. ‹ki mezar kap›s› aras› 0.80 m. olup tonoz ka-
visleri dönüflü aras›nda kalan bölüm “V” fleklinde tu¤la ve moloz tafl örgülü yap›lm›flt›r.
Girifl kap›lar› efliklerden itibaren 0.25’er m. duvar afla¤›ya devam etmektedir. Girifl ka-
p›s›ndan itibaren M1 mezar›nda 0.47 m., M2 mezar›nda ise biraz daha derinde 0.60 m.
altta tabanlar bulunmufltur. Mezar odalar›n›n içi 2 cm. kiremit k›r›nt›lar› kar›flt›r›lm›fl ki-
reç harçla s›vanm›flt›r. Üst k›sm›nda ise 3.00 m. yüksekli¤inde toprak yer al›r. Mezar-
lar›n mimarîsi ve örgü tekni¤i Roma Döneminde yap›ld›klar›n› göstermektedir.

Di¤er taraftan Merkezî Agora’n›n güneydo¤u köflesinde yap›lan 5x5 m.lik son-
dajda, Erken Bizans Agoras›’n›n varsa Roma Dönemine inebilecek taban›n›n aç›¤a ç›-
kar›lmas› amaçlanm›flt›r (Resim: 1-2, 14). Sondaj bafllang›ç kodu deniz seviyesinden
284.98 m. dir. 284.64 m. kodda Bizans Agoras›’n›n s›k›flt›r›lm›fl taban› bulunmufl, aç-
mada daha erkene inen herhangi bir taban döflemesine rastlanmam›flt›r. 

2004 y›l› Laodikeia kaz› çal›flmalar›nda bol miktarda mimarî (sütun, arflitrav friz
bloklar›, konsollu geison-sima bloklar› vb.), yaz›tlar, heykel, kabartma, kabartmal› ta-
van kasetleri ve seramik buluntular› ele geçirilmifltir. Kaz› buluntular› içinde en ilginç
olanlar› aras›nda mermer Tykhe bafl›, Athena heykeli, ikiz Pan Herm ve kabartmal› sü-
tun yer almaktad›r.

6. Hamam-Bazilika Kaz› Çal›flmalar› (Resim: 1-2, 15) 

Yard.Doç.Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI

Hamam-Bazilika kaz›s›, 7 Temmuz - 1 A¤ustos günlerinde aras›nda iki alanda
yap›lm›flt›r. 

Do¤u Salonu Kaz›s›: Bu kaz›lar›n amac› binan›n do¤usunda yer alan ve ana bi-
na ile organik ba¤› olan bu büyük salonun tamamen ortaya ç›kar›lmas›d›r. Böylece ya-
p› evrelerini araflt›rmak ve orijinal kullan›m›na iliflkin ipuçlar›na ulaflmak mümkün ola-
cakt›r. 34.00 x 20.00 m. boyutlar›ndaki salon, Hamam-Bazilika kompleksinin do¤u k›s-
m›nda kuzey-güney yönünde uzanmaktad›r. Duvarlar› flimdiki zemine göre 3.00 m.
sa¤lam kalabilmifltir. D›fl yüzündeki sadeli¤e karfl›n içte yar›m daire nifllerle hareketlen-
dirilmifl olan salonun üç yan›nda k›smen sa¤lam kalabilmifl farkl› yüksekliklerde kemer-
li girifller veya pencereler vard›r. Bunlardan kemeri sa¤lam kalabilen güneydekinin ke-
mer seviyesi daha altta oldu¤u için bunu girifl olarak kabul etmek mümkündür. Salonun
bat›s›nda, ana yap› kompleksinin henüz kaz›lmam›fl bölümlerine aç›lan üç geçit vard›r.
Bunlardan ortadaki genifl, yandakiler dard›r. Dar olan geçitlerden birinin (kuzeydekinin)
kemeri sa¤lam kalabilmifltir.

2004 y›l› kaz› sezonu bafl›nda salonun d›flar› aç›lan üç kemerli aç›kl›¤›nda bafl-
layan kaz› çal›flmalar›nda salonun içi -1.30 m. derinlefltirilmifltir. Kaz›larda de¤iflik alan-
larda tespit edilen ahflap ve kül kal›nt›lar›, geç dönemde bar›nak olarak mekân›n kulla-
n›ld›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca köflelerde boru geçiflleriyle ilgili yuvarlat›lm›fl bölümle-
rin ortaya ç›kar›lmas› mekân›n hypokaust, girifllerin önünde ve içindeki baz› yan›k ve
küllü tabakalar geç dönemlerde (yap›n›n tonozu tamamen y›k›ld›ktan sonra) buralar›n
bar›nak olarak kullan›ld›¤›n› göstermifltir. Çünkü buralardaki yan›k ahflap ve kül kal›n-
t›lar› 3–5 m2lik alanlar› kaplamakta ve daha sonra kesilmektedir. Ayr›ca salonun do¤u
duvar›ndaki kuzey yar›m yuvarlak niflin içinde de basit bir döfleme üzerinde ayn› tip ya-
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n›k ve kül kal›nt›lar›na rastlanm›flt›r. Bu salon ve d›flar› aç›lan giriflleri büyük olas›l›kla
Orta Ça¤da Yörükler taraf›ndan k›sa süreli bar›nak olarak kullan›lm›fl olmal›d›r. Bunu
bir Selçuklu Sikkesi ile Geç Bizans Dönemi’ne (M.S.11–12.yüzy›l) ait birkaç parça se-
ramik kan›tlamaktad›r.

2004 y›l›nda yap›lan kaz›larda iyice belirginleflen salonun iç duvarlar›ndaki kenet
delikleri bu duvarlar›n mermerle kapland›klar›n› göstermektedir. Fakat kenet deliklerin-
deki düzgünlük ve köflelerde bu deliklerden olmamas›, ›s›tma sistemiyle ilgili ola-
bilece¤ini de akla getirir. Bu kenetler büyük olas›l›kla duvarlar›n ›s›nmas›n› sa¤layan
delikli düz tu¤lalar› duvarlara ba¤l›yor olabilir. Deliklerin özellikle düz duvarlarda üst
seviyelere kadar devam etti¤i, büyük nifllerde belli seviyeden sonra bu deliklerden
görülmemesi, bunlar›n mermer kaplamalarla ilgili de¤il de hypokaust sistemine ba¤l›
duvarlar›n ›s›t›lmas›yla ilgili olabilece¤ini gösterir. 2004 y›l›nda bu salonun caldarium
olabilece¤ini ispatlayan hypokaust sistemine henüz ulafl›lmasa da duvarlardaki kenet-
ler ve yap›n›n iç köflelerindeki erime izleri bunu akla getirmektedir. Hamam–Bazilika
Do¤u Salonu’nda 2004 y›l› kaz› sezonunda belli bir seviyeye ulafl›lm›flt›r. Ulafl›lan
seviyesinin alt›nda yaklafl›k olarak 3.00 m. daha kaz›lacak yo¤un bir dolgu vard›r. Bu
dolgu güney k›s›mda görüldü¤ü kadar›yla tu¤la ile infla edilmifl tonozla ilgilidir. Bu tip
tonozun orijinal tonoz olup olmad›¤› gelecekte yap›lacak kaz›lar sonunda kesinlik
kazanacakt›r.  

Üç Kemerli Girifl Kaz›lar›: Burada yap›lan kaz›lar›n amac›, 2003 y›l›nda ilk izleri
tespit edilen bu ana giriflin tam plan›n› ç›karmak ve kemerlerle ilgili parçalar› araflt›r-
makt›r. Büyük olas›l›kla yap› kompleksinin bat›daki bir avlu ile ba¤lant›s›n› sa¤layan ve
mermer bloklarla infla edilen üç kemerli giriflin dört aya¤›, kemerleri tafl›yan kornifllere
kadar sa¤lam kalabilmifltir. Ayr›ca mermer yivli sütun tamburlar› kullan›larak yap›lm›fl
2–3 adet büyük kemer parças› ele geçirilmifltir. 

2004 y›l›nda kemerli an›tsal giriflin içinde ve çevresinde temizlik çal›flmalar›
yap›lm›fl ve öncelikle kornifllere ait parçalar›n yerlerinden oynat›lmadan restorasyonu
için haz›rl›klar yap›lm›flt›r. Kornifllerin ço¤unlu¤u in situ kalabilmifl olmas›na karfl›n kor-
nifller üzerine oturan kemer bloklar›ndan sadece biri in situ (orta ayaklardan güney-
dekinin güneybat› köflesinde) bulunmufltur. Bu da yang›n geçirdi¤i için yüzeyi bozul-
mufl ve flekil de¤ifltirmifltir. Di¤er büyük kemer bloklar›n›n tüm Laodikeia’da oldu¤u gibi
yeni yap›larda kullan›lmak üzere kesildi¤i anlafl›lm›flt›r. Baz› bloklar istendi¤i flekilde
bölünmedi¤i için oldu¤u yerde b›rak›lm›flt›r. Bunlardan ikisi güney aya¤›n d›fl›nda
(bat›s›nda) in situ bulunmufltur.

2004 y›l› kaz›lar› sonunda Hamam-Bazilika’n›n Do¤u Salonu 1.30 m. daha
seviye indirilmifltir. Geçen y›l ilk kez bulunan bat›daki Üç Kemerli Girifl 1.10 m. daha
kaz›larak, yap› daha belirgin hâle gelmifltir. Do¤u Salonu kaz›lar›nda hypokaust sis-
temiyle ilgili duvarlarda kenet deliklerinin bulunmas›, yap›n›n hamam olarak kullan›l-
d›¤›n› gösteren ipuçlar›d›r. 
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Resim 1: Laodikeia antik kentinin uydudan görünüflü:Bat›
Nekropolü Hamam-Bazilika, A Nymphaeum, 
Tap›nak A, Suriye Caddesi, Bat› Tiyatrosu ve 
Merkezî Agora

Resim 2: Suriye Caddesi, A Nympaeum, Tap›nak A, Hamam-Bazilika ve 
Merkezî Agora  çizimi
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Resim 3: Suriye Caddesi, A Nympaeum ve 
do¤usundaki kuzeye geçifl, Tap›nak 
A’n›n  avlusuna girifl ile güney portik

Resim 4: A Nympaeum plan› ve do¤usundaki basamakl› geçifl
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Resim 5: A Nympaeum’un, kaideli ve taçl› havuz parapetleri, arkada 
opus caementicum duvar, önde Erken Bizans havuzu ve aç›k
su kanaleti

Resim 6: Bat› tiyatrosu plan›
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Resim 8: Tap›nak A kaz›lar› ve avlunun do¤u ve bat› porti¤inde yap›lan 
sondajlar

Resim 7: Bat› Tiyatrosu’nda ortaya ç›kar›lan diazoma detay›
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Resim 9: Tap›nak A ve naos 
duvar›n›n iki yan›ndaki
Erken Bizans 
mekânlar› (bat›da f›r›n)

Resim 10: Tap›nak A plan›, naosun bat›s›nda ekmek 
f›r›n› ve do¤usundaki geç mekânlar

Resim 11: Tap›nak A güney 
porti¤i döflemeleri  ve
önde cadde porti¤i 
döflemeleri
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Resim 12: Bat› Nekropolü M1 ve M2 
tonozlu mezarlar›

Resim 13: Bat› Nekropolü M2 
tonozlu mezar›n›n iç 
k›sm›

Resim 15: Hamam-Bazilika do¤u salonu

Resim 14: Merkezî Agora içinde güneydo¤u 
köflede yap›lan sondaj



2004 YILI KEMERH‹SAR / TYANA KAZISI

Guido ROSADA*

‹talyan Arkeolojik Misyon, Tyana/Kemerhisar’daki çal›flmalar›na 10 Temmuz
2004’te bafllay›p 14 A¤ustos 2004’te son vermifltir. Misyon: Misyonun yöneticisi, Arke-
olog Prof.Dr. Guido Rosada; jeofizik detektör uzman›, Mühendis, Prof. Ermanno Finzi;
arkeoloji uzman› ve flantiye sorumlusu Dr. Maria Teresa Lachin; grafik laboratuvar› so-
rumlusu, Uzman Giuseppe Penello; malzeme sorumlusu Dr. Stefania Mazzocchin;
flantiye plan çizim sorumlusu Dr. Alvise Scarpa’dan oluflmakta idi. 

Apodyterium 
Apodyteriuma ait kaz› çal›flmas›, yukar›da belirtilen periot dahilinde kuzey do¤u-

da yer almakta olan evin bulundu¤u noktaya kadar tamamlanm›flt›r. Burada bulunan
katmanlardan, bölgenin Klâsik Dönem sonras›nda tahribe u¤rad›¤›, ayr›ca yak›n tarih-
te de çöplük olarak kullan›lmas› neticesinde bir çöp y›¤›n› hâline geldi¤i teyit edilmifltir
(Resim: 1).

Kuzey duvar›n›n devam›nda büyük bir odan›n varl›¤› (11m. x 18 m.den fazla) bu-
ras›n›n, yap›n›n kuzey duvar› oldu¤unu teyit etmektedir. Yap›n›n temel dayanaklar›, ha-
mama ait tüm di¤er d›fl duvarlarda oldu¤u gibi buras› da dikdörtgen fleklindeki kireçta-
fl› bloklar› ve harç tabakas› ile infla edilmifltir.

Hypocaustumun taban döflemesi düzeyinde, izole olmufl bir hâlde bulunan, ki-
misi yerinde dururken kimisi ise y›k›lm›fl vaziyette olan  bir pilae (disk) toplulu¤u bulun-
mufltur. Bu durum, geçen sene de de¤inildi¤i gibi hamam›n ifllerli¤ini kaybetmesinden
sonra ifle yarar malzemelerin buradan tafl›n›p baflka yerlerde yeniden kullan›ld›¤› bir
dönemin yafland›¤›n› göstermektedir. Muhtemelen, apodyteriuma ait malzemelerin bu-
radan tafl›nmas›ndan sonra üst döfleme y›k›lm›flt›r, bu durum hypocaustum için de ay-
n› olmufl, ayr›ca buras› bölge sakinlerince bar›nak olarak da kullan›lm›flt›r (Resim: 2).

Hypocaustumun taban döflemesinin orta-kuzey-do¤u bölümünde, muhtemelen
yak›n zamanlarda oluflmufl çöküntülerin bulundu¤u görülmektedir; bu durum yer döfle-
mesinin alt›n›n görünüre ç›kmas›na sebep olmaktan baflka, geçen sene bulunmufl olan
yer alt›ndaki galeriye ait üç kolun d›fl›nda baflka kollar›n oldu¤unun da tespit edilmesi-
ne neden olmufltur. Buluntular, hamama su tafl›yan bir kanala ait olan kollardan birinin
bir operasyon esnas›nda y›k›ld›¤›n› göstermekte, bölgede yaflayan halk›n frigidariumun
alt›nda baflka galerilerin de bulundu¤unu söylemeleri; bu eserlerin muhtemelen Klasik
Dönem sonras›nda  verildi¤ini, belki de Arap ak›nlar› esnas›nda (VIII-IX. yüzy›llardan
itibaren) Kapadokya bölgesi dahilinde yeralt› savunma refujleri olarak infla edildiklerini
düflündürmektedir. 

* Prof. Dr. Guido ROSADA, Topografia antica, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell’ Antichità,
Piazza Capitaniato, 7-35139 Padova/‹TALYA.
Tel.(+39)04982747579 Fax (+39)0498274613 email.guido.rosada@unipd.it
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Basilica Thermarum
Kaz› çal›flmas›nda bu y›l›n en zor müdehalesi olan bu büyük odan›n (afla¤› yu-

kar› 20 m. x 10 m.) kaz›s›n›n tamamlanmas› ile hamam›n arkeolojik araflt›rma süreci
sona ermifltir.

2002 y›l›nda yap›lan araflt›rmalar; yüzeydeki tabakalar›n yak›n döneme ait y›¤›n-
t›lar ile çöp tepelerinden olufltu¤unu göstermektedir. Bunlar›n alt›nda çok hafif ve “sün-
gerimsi”, sar›ms›, kal›n kalkerli blok çökeltiler bulunmufltur (Çukurova Üniversitesi’nden
Say›n Dr. Osman Parlak’›n da belirtti¤i  gibi bunlar bölgesel kalsit oluflumlard›r) ki bun-
lar›n Osmanl› ya da Kemerhisar’›n tarihi boyunca infla edilen yap›lar›n hiçbirinde kulla-
n›lmad›¤› görülmektedir. Bu materyale (kalsit blok oluflumlar), en az›ndan 50’li y›llar›n
sonlar›na kadar, hamam›n üstünde yer alm›fl olan modern yap›ya ait y›k›nt›lar›n alt›n-
da rastlanmaktad›r. Tabernae ad› verilen tonozlarda yap›lan teknik analizler sonucun-
da, materyalin hafif olmas› nedeni ile asl›nda hamama ait duvarlar›n üst bölümlerinde
kullan›lmas›n›n yan› s›ra belki, büyük salonun üstüne dam yapmak amac› ile de kulla-
n›lm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bununla birlikte, bu katman; daha önce düflünüldü¤ü gibi,
özellikle salonun ortas›nda toplanm›fl bulunan bir çöküntünün ürünü de¤ildir. Yap›l-
makta olan kaz› çal›flmas› derinlefltirildi¤inde, yer yer kömürleflmifl, koyu renkli bir top-
rak katman›n›n; aç›k kahverengi, kumlu ara toprak katman›ndan ve önceki di¤er kat-
manlardan tamamen farkl› oldu¤u görüldü; bu kat›n üzerinde birbirine paralel, yaklafl›k
1 m. eninde ve 30 cm. derinli¤inde, büyük bir olas›l›kla bir kepçe müdahalesi neticesin-
de oluflmufl, en az üç s›yr›k oldu¤u tespit edildi (yetmiflli y›llarda hamamda yap›lan “ke-
flif” çal›flmalar›ndan birinde oluflmufl oldu¤u düflünülmektedir.). Bu, US 5000, mekanik
araçlarla yap›lan bir kaz›n›n ard›ndan topra¤›n da¤›t›lm›fl oldu¤u anlam›na gelmektedir
(Resim: 3). 

Programa uygun olarak büyük salonun kaz› çal›flmalar› 14 A¤ustos’tan önce ta-
mamlanm›flt›r: Do¤u yönü araflt›rmalar› modern evlerin 3 m. berisinde sona erdirilmifl-
tir. Daha önce de düflünüldü¤ü gibi, hypocaustumdaki yer döflemeleri ve ›s›tma siste-
mine ulafl›lm›flt›r.

Görülen toprak katmanlar› aras›ndan sadece, kömürleflme yolu ile karakterize
olmufl olan koyu renkli (USS 5005-5006) son toprak katman› (maksimum 0,65 m.) ilgi
çekmektedir.  Muhtemelen bu katman, hamam›n (thermae) aktif olmad›¤› dönemlerde
oluflmufltur. Gerçekten de daha önce de¤inildi¤i gibi, yap›ya ait zengin malzemeler (ko-
lonlar, sütun bafll›klar›, mermer taban döflemeleri), antik dönemler de dahil olmak üze-
re her dönemde ya¤maya u¤ram›flt›r. 

Hamam, daha sonraki dönemlerde, bölgede yaflayan yoksul halk taraf›ndan ye-
niden kullan›lm›flt›r. Bu kullan›m sayesinde d›fl duvarlar hâlâ ayakta durmaktad›r. Sa-
lonlar›n özellikle köfle noktalar›nda çok say›da obje bulunmufltur.

Fakat bu kullan›mlar›n sonucu olarak birbirine uzakl›klar› orijinalde 0.60 m. (2
pedes romani) olan çok az say›da pilae bulunmufltur.

Zemini ortalama 1103.78+m. olan hypocaustum ile apodyterium (ortalama
1103.82+m.)  ve tepidarium (ortalama 1103.71+m.) aras›nda, deniz seviyesinden yük-
seklik aç›s›ndan belirgin farklar görülmemektir (Resim: 4).

Kaz› çal›flmalar› esnas›nda bulunan en ilginç objeler büyük salonun bat›s›nda
bulunmufltur. Hypocaustumun zemin döflemesi; basilicaya ait (M30 e M12) ortalama 2
m. uzunlu¤undaki bat› duvar›, praefurniumda oldu¤u gibi basilica thermarumdan daha
alçaktad›r.

Kuzey-güney do¤rultusunda uzanan iki duvara ait kal›nt›lar incelendi¤inde, bu
duvarlar›n daha sonradan y›k›l›p üzerine pilae döflendi¤inin tespit edilmesi ve 29 nu-
maral› duvar›n bat› taraf› (tepidarium yönündeki kap›n›n bat›s›) incelendi¤inde ise du-
var›n iki taraf›n›n (M29a ve M29b) birbirinden bütünüyle farkl› oldu¤unun görülmesi, bu
bölümde iki farkl› kronolijik evrenin yafland›¤›n› göstermektedir. Bu iki kronojik evrede
varl›¤› teyit edilen ve orijinalinde s›cak hava geçiflini sa¤layan bir kanal›n ikinci evrede
kapat›ld›¤› tespit edilmifltir (Resim: 5). 
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Bu durum, orijinalde bu büyük salonun daha küçük (do¤u-bat› yönünde), pra-
efurniumun ise sonradan kapat›lan kanal arac›l›¤› ile tepidarium ve basilicaya s›cak ha-
va tafl›mas› nedeniyle daha büyük olmas› gerekti¤ini göstermektedir. Bu hipotez basi-
licanin bat› bölümündeki yer döflemesinin praefurniumda bulunanlarla ve dahas› duvar
katmanlar›ndakilerle ayn›, hepsi eflit büyüklükte (orta boy) olan tafllardan infla edilmifl
olmas›na dayand›r›lm›flt›r. 

‹kinci dönemde, basilica thermarumun bat›s›na bir küvet ya da havuz eklendi¤i
de tespit edilmifltir. Bunu yapmak için, praefurniuma ait duvar daha bat›ya kayd›r›lm›fl-
t›r. Bu esnada ek yap›lar›n duvarlar›, birinci evrede var olup sonradan y›k›lan 29b, 11b
ve hatta belki de 30b numaral› eski duvar temellerine dayand›r›lm›flt›r. Dikdörtgen flek-
lindeki ayaklara dayand›r›larak ve direkt olarak pilae’lar›n üzerine yap›lan küvetin (al-
veum), praefurniumdan direkt olarak gelen yo¤un s›cak hava ile ›s›nd›¤› anlafl›lm›flt›r
(Resim: 6).

Tepidariumun ›s›nmas›n› sa¤layan kanal›n kapat›lmas› praefurnium ve tepidari-
umu birbirine ba¤lamak için baflka bir kanal›n aç›lmas›na neden olmufltur. Bunu yap-
mak için M29 ve M6 aras›ndaki ba¤lant› duvar› y›k›lm›flt›r.  

Yine ikinci dönemde, basilica thermarumun bat›s›nda bulunan ilk kuvetin yap›-
m›nda kullan›lan benzer malzemeler ile salonun do¤usuna ikinci bir küvetin yap›ld›¤›
da anlafl›lm›flt›r. Muhtemelen bu bir so¤uk su küveti idi (labrum).

Gördü¤ümüz üzere bir ›s›tma sistemi (hypocaustum) olan apodyteriumun ›s›n-
mas›n› sa¤lamak amac›yla ikinci bir praefurniumun infla edildi¤i düflünülmektedir. Bu
praefurniumun, basilica thermarum ve apodyteriumun hemen do¤usunda bulunmas›
gerekti¤i düflünülmektedir. Yap›n›n kuzey-do¤u köflesinde bir de tuvalet bulunmakta
idi. Bu tuvalette, muhtemelen su kemerlerinden hamama (thermae) su tafl›yan kanal-
dan yararlan›l›yordu.

Frigidariumun do¤u duvar› temizlendi¤inde ortaya ç›kan kanal muhtemelen bü-
yük havuzdaki suyun de¤ifliminde, d›flardan içeriye ya da içerden d›flar›ya su aktar›m›
amac› ile kullan›l›yordu.

Basilicanin kesin tarihini saptamak oldukça güç olmas›na ra¤men, bulunan sik-
keler ile seramiklerden anlafl›ld›¤› üzere, yap›n›n M.S. III ile IV. yüzy›llara ait oldu¤u
söylenebilir.

Sikkelerin Temizlenmesi Hakk›nda Rapor
Roma Havuzu bölgesinden ç›kar›lan arkeolojik materyallerin s›n›flanmas›, gra-

fiksel dokümantasyonlar›n›n yap›lmas› ve foto¤raflar›n›n çekimi amac› ile kurulmufl
olan ve kaz› sahas›nda yürütülen araflt›rmalara paralel olarak çal›flmakta olan incele-
me laboratuvar›na, bu y›ldan itibaren sikkelerin temizlenip restore edilmesi için gerekli
donan›mlar da eklenmifl bulunmaktad›r .

Geçen senelerde yap›lm›fl olan kaz› çal›flmalar›nda çok say›da bulunmufl, kro-
nolojik ve tarihî saptamalar aç›s›dan bir bilgi çeflmesi olan sikkelerin okunabilmesi için
bir dizi temizleme ve koruma operasyonuna gerek duyulmas› nedeni ile, 2003 y›l› kaz›
çal›flmalar› ile birlikte do¤al olarak 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› esnas›nda bulunmufl olan
bu sikkelerin onar›lmas›na karar verilmesinin ard›ndan restorator ve kimyagerler ile or-
tak bir çal›flma metodolojisi  haz›rlanm›flt›r.

2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda 72, bu y›l ise 27 adet sikke bulunmufltur.
Gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›klar›nda, bu sikkelerin, topra¤›n karakteristik özellikleri ve

sürekli olarak su ile temas etmeleri neticesinde (Roma Havuzu’nun aya¤›nda bulunan
kanalda, su kemerlerinde ve Roma Hamam›’nda), yüzy›llar boyu devam eden bir süreç
içinde afl›r› derecede bak›r oksidi ve kireçle kaplanm›fl olduklar› tespit edildi.

Her bir sikkenin özelli¤ine göre, en iyi sonucu elde etmek amac› ile gerek el ile
yap›lan gerekse kimyasal olan farkl› yöntemler izlendi: Organik birikintiler ile toz y›¤›n-
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lar›n› temizlemek için herfleyden önce saf sabun kat›lm›fl, dam›t›lm›fl su içerisinde, sik-
keler m›knat›sl› titrefltirme yolu ile y›kand›lar; bunun ard›ndan üzerlerindeki kabuklar,
gerek mekanik âletler kullan›larak, gerek bisturi gibi geleneksel el âletleri kullan›larak,
gerekse E.D.T.A. kat›flt›r›lm›fl saf suda vibrasyon yöntemi kullan›larak temizlenmifltir.
Sadece çok karmafl›k olan baz› özel hâllerde kireç; hassas asit kullan›larak, çok nadir
olarak da elektroliz yöntemi ile temizlenmifltir.

Yap›lan temizlik operasyonunun gerek öncesi, gerekse sonras›nda sikkelerin
her birinin tarihini, a¤›rl›¤›n›, çap›n›, kal›nl›¤›n› belirten, yap›lan operasyonun her bir
aflamas›n›n kaydedildi¤i bir bilgi fifli oluflturulmufl, bundan baflka temizli¤in öncesi ve
sonras›nda her bir sikkenin ön ve arka yüzlerinin foto¤raflar› çekilmifltir.

Temizlik ve tamir ifllemlerinin ard›ndan, sikkeler mükemmel bir kurulu¤a ulaflt›k-
tan sonra bunlar›n her biri ayr› ayr›, korunmalar›na uygun olan kilitli pofletlere konmufl-
tur.

Uygulanan bu prosedür; daha önce okunamaz durumda olan sikkelerin üzerin-
deki yaz›lar›n okunmas›n› ve figürlerin görünmesini sa¤lad›; bunlar›n ço¤unda tan›na-
bilir nitelikte olan çok az say›da harf ve imge olmas›na ra¤men yine de büyük bir k›s-
m› tan›nabilir ve kesin olarak hangi tip sikke olduklar› belirlenebilir hâldedir. Bulunan
sikkelerin tamam› bronzdur; afl›r› derecede paslanm›fl ve oksitlenmifl olarak tamam› su
kemerleri çevresinde bulunan bir k›s›m örneklerin ise yap›lan temizlikten sonra sikke
olmay›p çeflitli metallere ait parçac›klar olduklar› anlafl›lm›flt›r. 

Bulunan Eserler Hakk›nda Rapor
Apodyterium: Yüzeyde bulunmufl olan, farkl› kal›nl›ktaki basit saclar›n ve mer-

mer parçalar›n büyük bir k›sm› bu bölgeden gelmektedir. Binan›n saçak ve yer döfle-
mesi ile duvarlar›n köfle oluflturdu¤u bölgelerin büyük bir ço¤unlu¤u; farkl› profillerde,
kal›n, beyaz mermerden yap›lm›flt›r; bunlar›n al›nlar›na baz› Yunanca harflerin kal›nca
kaz›nm›fl  ya da k›rm›z› mürekkeple boyanm›fl olduklar› görülmüfltür. Bu bölgede ayr›-
ca, bir bölüm süslemeleri korunmufl vaziyette bir de sütun bafll›¤› bulunmufltur. Büyük
bir k›sm› saf kilden yap›lm›fl le¤enler, küçük amphoralar, fliflecikler (olpai) ve parfüm fli-
fleleri fleklinde olan seramiklerin ise genellikle, k›r›lm›fl ve çok küçük parçalara ayr›lm›fl
hâlde bulunmufl olmalar›na ra¤men çok nadir de olsa eski biçimleri yeniden verilmeye
çal›fl›lm›fl; çok az say›da bulunan büyük küp parçalar›n›n ise kal›n, süslemeli ve kabart-
ma kuflakl› olduklar› görülmüfltür. Bulunan tabak ve çeflitli kaplar fleklinde olan sera-
miklerin ise genellikle sigillata orientale ile yap›ld›klar› tespit edilmifltir. Bulunan kandil-
lerin ise gerek “Afrikan”, gerekse aç›k kandil tarz›nda olmalar› oldukça ilgi çekici bir du-
rumdur; kandillerden biri, parçalar hâlinde de¤il de orijinal formunda bulunmufltur (Re-
sim: 7). 

Basilica: Bu bölgede, daha önce apodyteriumda görülen saf kilden yap›lm›fl le-
¤enler, küçük amphoralar, fliflecikler (olpai) ve parfüm flifleleri fleklinde seramiklerden
oldukça az say›da bulunmufl olmakla birlikte, sigillata orientale ile yap›lm›fl kuflakl›, ka-
r›n alt› kal›n, piflirildikten sonra Yunan harfleri ile dekore edilmifl büyük küp parçalar› ile
birlikte baz› kandil parçac›klar› da bulunmufltur. Bu ilk katlardan az say›da mermer ele-
mentler bulunmufltur. 

Apodyterium ve basilica thermarumda flimdiye kadar yap›lan kaz› çal›flmalar›
neticesinde, küçük parçalara ayr›lm›fl vaziyette olan çok say›da mermer, seramik, me-
tal ve cam parçalar› bulunmufl, çok nadir olarak da bunlara eski biçimlerini kazand›r-
mak mümkün olmufltur.

Bu iki bölgede yap›lan kaz› çal›flmalar› neticesinde antik zamanlardan itibaren
çok say›da materyalin baflka yerlere tafl›nd›¤› anlafl›lm›fl olup bulunan materyallerin
genellikle ayn› form ve nicelikte olduklar› saptanm›flt›r. 

Hamamda (thermae) kaplama amac› ile yer ve duvar döflemelerinde kullan›lm›fl
oldu¤u anlafl›lan çok say›da mermer parçalar› bulunmufl olup zemin ve duvar döfleme-
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lerinde farkl› kal›nl›kta levhalar›n kullan›lm›fl oldu¤u tespit edilmifltir. Çok nadir olarak
da parçalar›n birlefltirilmesi mümkün olmufltur. Kap› ve pencere pervazlar› ya da süpür-
gelik olarak kullan›lm›fl çok say›da pervaz bulunmufl ve bunlar›n bir k›sm› tamir edile-
bilmifltir. Farkl› a¤›rl›k ve kal›nl›kta olup bunlar›n duvara sabitlenmesini sa¤lamak ama-
c› ile yap›lm›fl bronz kancalar›n bulundu¤u delikler görülmüfltür. 

Pencerelere yerlefltirilmifl, derin ve dar çizgileri bulunan pervazlardan baz›lar›
kalsit oluflumlu tafl, küçük bir k›sm› ise camdand›r. Bulunan mermer parçalar›ndan çok
küçük bir k›sm›n›n sütun bafll›¤› dekorasyonunda kullan›lm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Ba-
z› levha ve pervaz al›nlar›n›n, kaz›ma ya da k›rm›z› boya ile resimleme yolu ile Yunan
dilinde birtak›m yaz›larla süslendi¤i görülmektedir. Hamamda (thermae) bulunan mer-
merlerin kalitesi geçen y›l yap›lan kaz› çal›flmalar› esnas›nda bulunan mermerlerle öz-
defl olup yayg›n olarak  iri kristalli beyaz, nadir olarak ise  küçük kristalli beyaz mermer
olduklar› anlafl›lm›flt›r; az say›da renkli mermer olup bunlar, gri ya da gri çizgili beyaz
mermer ile nadiren k›rm›z› ve beyaz mermerdirler. 

Basilicadaki pilaeler afla¤› yukar› 18-22 cm. çap›nda iken, apodyteriumdakiler 20
cm. çap›ndad›r; az say›daki tu¤la, kiremit ve kupalar daha önce belirtilen formda olup
say›ca bunlardan daha fazla olan tüp parçalar› ise 12-13 cm. çap›ndad›r.

Küçük parçalar hâlinde bulunan seramiklere eski formlar› nadir olarak tekrar ka-
zand›r›labilmifltir. Le¤enler, küçük amphoralar, fliflecikler ve parfüm flifleleri biçimlerin-
de bulunan seramiklerin büyük bir ço¤unlu¤unun saf kilden yap›ld›¤›; az say›da bulu-
nan küçük küp ve tencere gibi seramiklerin yap›m›nda ise kaba hamurun kullan›lm›fl ol-
du¤u görülmüfltür.

Gerek iç gerekse d›fl yüzeyleri genellikle k›rm›z› vernikle boyanm›fl küçük kupa-
lar ve bunlardan daha fazla say›da bulunmufl olan ayaks›z ya da halka ayakl› genifl kap
gibi inceltilmifl seramiklerde sigillata orientalenin kullan›lm›fl oldu¤u tespit edilmifl olup
bu kupa ve tabaklar›n sarmal flekille dekore edildikleri görülmüfltür.

Az say›da bulunan ve tah›l saklama amac› ile kullan›lan büyük küp (dolia) par-
çalar›n›n d›fl yüzeyleri kabartma flekillerle dekore edilmifltir. 

K›rm›z› ya da kara vernikle verniklenmifl ve küçük bir kupa fleklinde, kal›p (seri)
üretim olduklar› anlafl›lan çok say›da aç›k tip kandil bulunmufl olup bunlar›n saf kilden
yap›lm›fl olduklar› tespit edilmifltir.

Pencere levhalar›, renkli mozaik örgüleri ve bunlardan çok daha fazla say›da fli-
fle parçalar›, bardak ya da lâmba parçalar› fleklinde ise çok az say›da cam parçalar›
bulunmufltur.

Metal olarak ise, duvara mermer sabitleme amac› ile kullan›lan özel tip bronz
kancalar, bunlardan daha az say›da da olsa demir parçalar bulunmufl olup bunlardan
baz›lar›n›n iri çivi biçimlerinde olduklar› görülmüfltür. 

Kaz› yap›lan alandan bulunmufl olan 27 adet sikke restore edilmifl olup bunlar-
dan 3 adedi apodyteriumda, 24 adedi ise basilica thermarumdan bulunmufltur. Sikke-
lerin tamam›n›n bronz oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yap›lan temizlik sonras›nda baz›lar› hâlâ
okunamaz durumda iken, di¤erleri çok oksitlenmifl olmalar›na ra¤men tan›mlanabilir
durumdad›r.

Yap›lan ilk incelemede sikkelerin büyük bir ço¤unlu¤unun M.S. 2-4. yüzy›llara
tarihlendi¤i, özellikle su kemerleri çevresinde bulunan sikkelerle birlikte M.S. 5-6. yüz-
y›llara ait sikkeler de bulunmaktad›r. ‹zole olmufl bir hâlde bulunan baz› sikkeleri ise
M.Ö. 1 ve M.S. 1. yüzy›llara tarihlendirmek mümkündür (Resim: 8: Maximianus Her-
culeus, M.S.286-294 ; Resim: 9: I Constantinus, M.S. 330-335 ).    

D›fl yüzeyleri bej renginde olup k›rm›z›-kahverengi renkleri kullan›larak geomet-
rik flekillerle süslenmifl olan çok az say›da da olsa Frig’ler Dönemine ait seramik par-
çalar›n›n bulunmas› oldukça ilginç bir durumdur. Antik Yunan (Attica) dönemine ait,
canl› bir k›rm›z› kil kullan›larak yap›lm›fl olup d›fl yüzeyi siyah vernikle boyanm›fl olan
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ve bir kupaya (kylix) ait oldu¤u saptanan bir de kulpun bulunmufl olmas› ise bir baflka
ilginç durumdur. 

Yap›lm›fl olan bu ilk analizler ile birlikte, yeni bulunan materyallerin M.S. 2 ile 4.
yüzy›llar aras›na tarihlendikleri söylenebilir.

(‹talyancadan Türkçeye çeviren: Esin Adem)

Riassunto
Nel corso del quarto anno di scavo la Missione archeologica italiana a Tyana ha

portato a termine l’indagine nell’area delle Terme romane. In particolare sono stati in-
dagati i vani già individuati in precedenza come apodyterium e basilica thermarum.  Lo
scavo tuttavia, nel settore  di nord est, non è stato completato per rispettare la presen-
za di pagliai ancora in uso (ci si è arrestati a m 3 dalle loro pareti), ma la lettura comp-
lessiva dell’edificio solo in minima parte è stata per questo compromessa. 

Come l’apodyterium, anche la basilica thermarum era dotata di un hypocaus-
tum, confermando la necessità di un riscaldamento in ogni vano delle Terme in con-
siderazione degli inverni freddi a oltre 1100 m di quota. Le indagini nella basilica han-
no anche evidenziato due fasi di intervento. Nella più antica (epoca severiana) la sala
era di dimensioni più ridotte nel senso est ovest, dal momento che il praefurnium ne
occupava un settore a ovest per riscaldare, attraverso un canale laterale, anche il tep-
idarium. Successivamente (in un periodo non definibile con sicurezza, ma forse comp-
reso sempre nel III sec. d.C.) tale canale fu obliterato, riducendo di dimensioni il
praefurnium che continuò tuttavia a riscaldare il tepidarium attraverso una breccia
aperta in un tratto della sua parete meridionale. Nello spazio della basilica occupato
prima dall’impianto di riscaldamento fu inserita una vasca d’acqua calda (alveum) che
trovava una corrispondenza in una vasca d’acqua fredda (labrum) nel settore opposto
(orientale).

I materiali sono risultati molto frammentati in ragione dei vari riusi e spoli delle
Terme e solo piccole porzioni di decorazione marmorea testimoniano la ricchezza orig-
inaria dell’arredo architettonico:  lastre modanate con profilature, lavorate a formare
riquadri o motivi “a freccia”. Numerose cornici presentano sulla superficie lettere grec-
he malamente incise o dipinte con colore rosso.

Per quanto riguarda il materiale è attestata una significativa quantità di lucerne,
sia di tipo “africano”, sia aperte, di bacini, anforette, piccole bottiglie (olpai) e balsamari.
Discreto è anche il numero di frammenti di sigillata orientale e di grandi contenitori cos-
tolati.

Le 27 monete rinvenute hanno subito un intervento di pulitura e restauro nel lab-
oratorio della Missione al fine di permetterne una  immediata lettura e una adeguata
conservazione. Si tratta di esemplari bronzei che datano per lo più tra II e IV se. d.C.,
ma  sono presenti anche esemplari databili al V-VI sec.

In sostanza i materiali sembrano confermare un periodo di vita funzionale del-
l’edificio termale tra gli inizi del III e la fine del IV sec. d.C.
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2004 YILI FATMAÖREN KAZISI

Tunç S‹PAH‹*

Fatmaören 2005 y›l› arkeolojik kaz›lar› A¤ustos ve Eylül aylar› içinde sürdürül-
müfltür1. Hitit baflkenti Bo¤azköy’e yaklafl›k 45 km. uzakl›ktaki Hüseyindede2, kült kap-
lar›n›n bulundu¤u ana tap›nak yap›s› ve çevresindeki di¤er komplekslerle küçük bir kült
yerleflim görünümündedir3. Buluntular› aras›ndaki iki adet kabartmal› Hitit vazosu ve
kabartmal› vazo parçalar›, Hüseyindede’nin Eski Hitit Döneminde önemli bir dinî yerle-
flim yeri oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Hüseyindede’nin yerleflim karakteri konusunda iki görüfl öne sürmüfltük:  Büyük
bir kentin kutsal mahallesi olabilir ya da birden fazla küçük veya orta ölçekli yerleflim-
ler içeren genifl bir bölgesel yerleflim a¤›n›n parças›d›r. Ayr›ca, Hüseyindede’deki bu
yerleflimin ad›n›n tespitine yard›mc› olabilecek yaz›l› bir belgenin kaz›lar s›ras›nda bu-
lunmamas› da, çevrede baflka yerleflimlerin aranmas› için bir baflka nedendir. Bu gö-
rüfllerden hareketle, Fatmaören’de 2003 y›l›nda arkeolojik kaz›lar›m›z› bafllatt›k. Yörük-
lü’nün hemen bat›s›ndaki meyve, sebze bahçelerinin içinde yer alan Fatmaören, üç do-
¤al yükselti üzerinde yay›lm›fl, deniz seviyesinden 685 m. yüksekli¤e sahip bir höyük-
tür (Plan: 1, Resim: 1) Bulundu¤u yer çevrenin en verimli ve sulak alanlar›ndand›r. Hü-
seyindede’nin kurak ve çorak yap›s› dikkate al›nd›¤›nda bu bölge sanki bir vaha görü-
nümünde olup bir yerleflim için uygun çevresel özelliklere sahiptir. Böylesinde bir ko-
numa sahip Fatmaören Tepesi’ndeki tarlalarda yo¤un Eski Hitit Ça¤› seramik parçala-
r›n›n varl›¤›, burada bir Eski Hitit yerleflimine iflaret ediyordu. 2003 y›l› ilk sezon kaz›-
lar›m›zda büyük bir yap›n›n duvarlar› belirlenmeye bafllad›. 

2004 y›l›  kaz›lar› s›ras›nda tamam›yla ortaya ç›kar›lan mimarî buluntular, büyük
bir yap› kompleksine ait dikdörtgen planl› iki büyük odan›n varl›¤›n› ortaya koymufltur.
Odalar›n kuzeybat› uzant›lar›nda (J8, J9, J10 ve K8 plan karelerde) zemindeki ana ka-
ya üzerine k›smen oturtulmufltur (Resim: 4). Buradaki ana kaya kütlesi yer yer kesilmifl
(tafl döfleme görüntüsü verecek flekilde), kesilerek ç›kar›lan tafllar duvarlar›n yap›m›n-
da kullan›lm›flt›r. Daha geç dönemlerde bu kesimlere tafl sökmek amac›yla yukar›dan
girilerek aç›lan çukurlarla yap› duvarlar› tahrip edilmifltir. Duvarlar›n tarla yüzeyine ya-
k›n olan kesimlerindeki tafllar da tar›m araçlar› taraf›ndan sökülmüfltür. Yerinden sökül-
meyen büyük boyutlu tafllar›n üst k›s›mlar›nda pulluk izleri görülebilmektedir. Yap›n›n
duvarlar› bu kesimde de ayn› özelliklere sahiptir: Temel k›sm›na büyükçe tafllar kon-
mufl, daha üstte iki kenara dikdörtgene yak›n tafllar yerlefltirilerek, duvarlar›n orta k›-
s›mlar› daha küçük tafllarla beslenmifltir. Kayal›k zeminden sökülen yeflilimsi tafllar,

* Doç.Dr. Tunç S‹PAH‹, A.Ü.D.T.C.Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal›. 06100 S›hh›ye-
Ankara/TÜRK‹YE.

1 Fatmaören kaz›lar› Çorum Arkeoloji Müzesi Müdürlü¤ü’nün denetiminde sürdürülmektedir. Müze Müdürü ‹smet Ediz
baflkanl›¤›ndaki müze çal›flanlar› ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal› ö¤rencimiz Serkan Kaya
ekibimizi oluflturmufltur. Tüm katk›lar› ve destekleri için kendilerine teflekkür ederim.

2 Tayfun Y›ld›r›m, “Yörüklü/Hüseyindede: Eine neue hethitische Siedlung im Südwesten von Çorum”, Istanbuler
Mitteilungen Band 50, 2000, s. .44.

3 Tunç Sipahi, “2002 y›l› Hüseyindede Kaz›s›”, 25.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 26–31 May›s 2003 Ankara, Ankara 2004,
s. 4,5, Çizim 2.
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seyrek olarak duvar örgüsünde kullan›lm›flt›r (Ayn› tafl›n yukar›daki tepe açmas›nda or-
taya ç›kan mimarîde de kullan›ld›¤›n› belirledik) (Resim: 7). 

‹ki ayr› odaya ait duvarlar›n takibi amaçlanarak, kaz›lara ilk aflamada 30 x 22
metrelik bir açmada devam edilmifltir (Çizim: 1). ‹lk olarak, geçen sene “D” yap›s› ola-
rak adland›rd›¤›m›z büyük odan›n kuzeydo¤u duvar› takip edilerek bunun tamamen or-
taya ç›kar›lmas› sa¤land›. Yaklafl›k 25.5 m. uzunlu¤a sahip duvar, yaklafl›k 100 cm. ge-
niflli¤ini korumaktad›r. Devam eden çal›flmalarda bu duvar›n kuzeydo¤u köflesinin bu-
lunmas›n›n ard›ndan di¤er uzant›lar› da belirlendi. Bu yap›n›n kuzey kesimindeki L
10’daki düzensiz tafl y›¤›nlar› kald›r›ld›. Döküntü tafllar›n alt›nda, 3.5 m. uzunlu¤unda
flekli bozulmufl bir duvar parças›na rastland›. Olas›l›kla bu kesimde bir iç bölme olufl-
turulmufltur. Odan›n kuzeybat› kesimlerinde ise baflka bir iç bölme duvar› görülmedi.
Odan›n kuzeybat›s›ndaki 7 metrelik k›s›m burada iyice yüzeye yaklaflan yerli kayaya
oturmaktad›r (J 8 plan karede). Bu büyük odan›n ölçüleri yaklafl›k  (d›fltan d›fla) 25.5 x
7.5 metre olup di¤er oda ile bir ba¤lant›s› mevcut de¤ildir (Resim: 9). 

Di¤er odan›n kuzey duvar› geçen y›l k›smen ortaya ç›kar›lm›flt›. Duvar›n 12.5
metrelik günümüze ulaflabilen parças› bu y›l bulundu. Kuzeydo¤u köflesi de tespit edi-
lerek, köfleden sonra 2.5 m. duvar parças›n›n sa¤lam kald›¤› belirlendi. Bu odan›n gü-
ney duvar› ise açman›n 5 m. geniflletilmesiyle tespit edilebildi. Ortaya ç›kan güney du-
var›n›n sadece 11 metrelik bir k›sm› korunmufltur. Her iki duvar da güneybat›lar›ndaki
ana kayan›n yer ald›¤› noktada kesintiye u¤ramaktad›r. Bu noktada ana kaya, duvar
seviyesinin 95 cm. alt›nda kalmakta olup temelinin kayaya oturtulmad›¤› anlafl›lmakta-
d›r (J9-J10). Kayal›k, kuzeydo¤uya do¤ru yükselir. Bu nedenle, odan›n kuzeydo¤u du-
var› kaya üzerine oturtulmufltur. Bu odan›n duvarlar›n›n eksik olmas›na ra¤men, di¤er
oda ile ayn› ölçülere sahip oldu¤unu düflünüyoruz. Odalar›n aras›ndaki uzakl›k güney-
bat›da 3 m., kuzeybat›da ise 4 m.dir. Duvarlar› eksik di¤er odan›n duvar tafl örgü tarz›
di¤erinden biraz farkl›d›r. Yuvarlak dere tafllar› daha s›k kullan›lm›fl, duvar temellerin-
de biraz daha küçük boyutlu tafllar tercih edilmifltir. Her iki oda aras›nda bir tafl döfle-
me parças› tespit edilmifltir (Resim: 5). K 10’daki döfleme iki aç›dan önemlidir: Birinci-
si alttaki kayal›¤›n oda zemini olarak kullan›lmad›¤›n›; ikincisi iki büyük odan›n birbirin-
den ba¤›ms›z yap›lar olmay›p daha büyük bir yap› kompleksinin mimarî elemanlar›na
ait oldu¤unu göstermektedir. Her iki odan›n da duvarlar› tamamen ortaya ç›kar›ld›ktan
sonra baflka odalar›n olup olmad›¤›n›n tespiti amac›yla I8, I10, I11, JII ve K12 sondaj-
lar› aç›lm›flt›r. Bu sondajlarda herhangi bir mimarî ize rastlanmam›fl, böylece mimarî-
nin devam etmedi¤i tespit edilmifltir (Çizim: 1).      

Fatmaören’de ikinci kaz› çukuru en yüksek noktan›n güneyinde aç›ld›. Buradaki
2 x 5 metrelik bir sondajda duvar tafllar›na rastlanmas› nedeniyle sondaj çukuru genifl-
letilerek 11 x 12 m. ölçülerindeki alanda kaz›ya devam edildi (Resim: 6). Bu kesimde
de tar›msal uygulamalar›n yo¤unlu¤u ile fliddetli erozyon mevcut mimarîyi tahrip etmifl-
tir. Bu açmada bir yap›n›n duvarlar›na ait köfle ile tafl döflemesinin bir k›sm› ve bir ocak
yeri ortaya ç›kar›labildi. Korunan duvar›n uzunlu¤u 3 m., kal›nl›¤› 0.8 m.dir; 50 cm. ka-
dar da yüksekli¤e sahiptir. Tafl döfleme düzensiz irice yass› tafllarla yap›lm›flt›r. Hüse-
yindede’deki yap›n›n tafl döflemesiyle benzerlik gösterir. Duvar›n hemen güneydo¤u-
sundaki 2,5 x 2 m. boyutlar›ndaki f›r›n›n ancak ilk tafl s›ras› korunabilmifltir (Resim: 7).
Döfleme üzerinde k›r›lm›fl ve ezilmifl durumda Eski Hitit Döneminin kaba mutfak kap-
lar›na ait parçalar bulundu. Yap›n›n bir yang›nla tahribata u¤rad›¤› izlerden anlafl›lmak-
tad›r. Buradaki yap›n›n korunabilen temel ve duvar tafllar›n›n karakteri di¤er açmadaki
“D” yap›lar›n›n duvarlar› ile ayn›d›r ve dikdörtgen planl› iki yap› grubu da yön birli¤ine
sahiptir.

Tafl döfleme üstünde ve ocak çevresindeki seramik parçalar›, yap›n›n Eski Hitit
Dönemine ait oldu¤unu kesinlefltirmektedir. Afla¤›da kaz›n›n ilk bafllad›¤› D açmas›n-
daki dikdörtgen planl› odalar›n çevresinde ve içinde Eski Hitit seramikleri çok daha az
say›da ele geçirilmifltir. Bu kesimde az da olsa Klâsik Dönemlere ait çanak çömlek
mevcuttur. Buradaki yap›n›n daha geç dönemlerde tekrar kullan›lm›fl olmas› olas›d›r.
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Geç dönemlerde yukar›dan tafl almak için mimarînin içine girilmifl, tafl›n yo¤un oldu¤u
yerlerde mimarî tahrip edilmifltir. 2003 y›l›nda bafllayan ve 2004 y›l›nda devam edilen
kaz›larla Fatmaören’deki M.Ö. II. biny›l ve sonras›nda kullan›lan yap›lar k›smen de ol-
sa ortaya ç›kar›labilmifltir. Sonuç olarak ‹nand›k ve Hüseyindede’den bildi¤imiz Hitit ev
tarz›nda yap›lm›fl bina komplekslerinin Fatmaören yükseltilerine yay›lm›fl oldu¤unu
söyleyebiliriz. Özellikle Hüseyindede’nin tek safhal› zay›f mimarîsi dikkate al›nd›¤›nda
Yörüklü çevresindeki Eski Hitit yerleflim tarz› daha iyi anlafl›labilmektedir:  Öncelikle
ana kayan›n zemine do¤ru yükselip alçald›¤› kesimler tercih edilmektedir. Do¤al yük-
seltilerin yamaçlar›nda ya da hafif e¤imli ve bölgeye hâkim noktalar›nda mimarî k›smen
ana kayaya oturtulmakta, duvarlar toprak zemin ve tafl temeller üzerinde de devam et-
mektedir. Bunlar, Hitit yerleflimlerinde sevilen ve s›k görülen mimarî özelliklerdendir.

Fatmaören, Hüseyindede’den kuzeye do¤ru giden do¤al yolun kavflak noktas›n-
da yer almaktad›r (Plan: 1–2). Fatmaören’in yüzeyinde, sondajlarda ve kaz› çukurlar›n-
da ele geçirilen çanak çömlek parçalar›n›n büyük ço¤unlu¤u Eski Hitit’e aittir. Seramik-
lerden M.Ö. I. bine ve Klâsik dönemlere tarihlenenler az say›dad›r. Eski Tunç Dönemi-
ne ait seramik parçalar› yüzeydeki taramalarda ve 2003 y›l›nda iki sondaj açmas›nda
az say›da bulunmufltur. Çorum’un bu bölgesindeki yerleflim tarz›na uygun olarak, Eski
Tunç Dönemi yap›lar›n›n do¤al yükseltinin yamaçlar›nda, yüzeye yak›n kesimlerde yer
ald›¤› düflüncesindeyiz. 2003 y›l›nda haz›rlad›¤›m›z ve Fatmaören’de yerleflim da¤›l›-
m›n› gösteren plan büyük ölçüde bu y›l›n çal›flmalar›nda teyit edildi. Anlafl›ld›¤› üzere
üç ayr› do¤al yükselti grubundan oluflan Fatmaören’in farkl› kesimlerine, de¤iflik dö-
nemlerde farkl› kültürlerin yerleflti¤i anlafl›lmaktad›r. Kaz›lar›n yürütüldü¤ü “D” açmas›-
n›n oldu¤u yerde arazinin daha az e¤imli olmas› nedeniyle burada birden fazla kültü-
rün üst üstte yerleflmesi mümkün olabilmifltir. Ancak, tar›msal faaliyetler s›ras›nda yü-
zey seviyesinin 1 – 1.5 m. afla¤›ya indirildi¤ini görmekteyiz. Tepe kesiminde de eroz-
yonun fliddeti mevcut tüm yap›lar› yok etmifltir. “D” açmas› çevresinde ise tar›msal uy-
gulamalar s›ras›nda bu katmanlar büyük ölçüde yok edilmifl, ancak Hitit Dönemi yap›
komplekslerinden bir iki tanesinin son temel tafllar› günümüze ulaflabilmifltir. 

Bu buluntular bizim için önem tafl›maktad›r. Hüseyindede’den kuzeye do¤-
ru gidildi¤inde tek yerleflim yerinin Fatmaören olmas› ve burada büyük boyutlu yap›la-
r›n ortaya ç›kmas› Eski Hitit Ça¤›nda, bölgede birden fazla önemli yerleflimin mevcut
oldu¤unu göstermifltir. Yörüklü çevresinde yo¤unlaflan bu tür yerleflimlerden baz›lar›-
n›n tap›n›m merkezi olmas› kuvvetli olas›l›kt›r. Hüseyindede’de tamamlanan kaz›lar bu-
rada genifl bir yerleflim olmad›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bu durumun yan› s›ra Fatma-
ören’de tahrip edilmifl de olsa, Hitit yap›lar›n›n bulunmas›, yak›n çevrede bir baflka yer-
leflimin aranmas›n› gerektiriyordu. Yüzey araflt›rmalar›m›z yak›n çevrede M.Ö. II. biny›l
malzemesi veren merkezlerin varl›¤›n› ortaya koymufltu. Hüseyindede’den hareketle
bat›ya do¤ru gidildi¤inde, 1998 y›l›nda ekibimiz taraf›ndan Tokullu Köyü4 yak›nlar›nda
bir Eski Hitit yerleflimi tespit edilmifltir. Tokullu’dan sonra da K›z›l›rmak üzerinden Çan-
k›r› ‹nand›k Tepe Eski Hitit kült merkezine ulafl›lmaktad›r. Bu hatt›n daha bat›s›nda bir
Eski Hitit kabartmal› vazo parçalar› bulunan Bitik gelmektedir. Yine Hüseyindede’den
hareketle Yörüklü Kasabas›’ndan do¤uya dönen hat üstünde Fatmaören yer al›r. Bura-
dan do¤uya do¤ru do¤al yol izlendi¤inde, Fatih Mahallesi’nden kuzeydo¤uya do¤ru de-
vam eden dere yata¤›n›n oluflturdu¤u küçük havza üzerinde, Yörüklü’ye 3,5. km. me-
safede Boyal› Höyük karfl›m›za ç›kmaktad›r (Plan: 2–3, Resim: 8) 1998 y›l›nda Boyal›
ile çevresinde M.Ö. II. biny›la ait izleri tespit etmifltik. Bu bölge ve çevresi önümüzdeki
y›llarda Yörüklü Hüseyindede çevresini konu alacak çal›flma program›m›z içinde idi. Zi-
ra bölgede Fatmaören’den sonra en fazla Eski Hitit serami¤ine sahip merkez Boyal›
Höyük’tür.

Fatmaören kaz›s›n›n son günlerinde, Boyal› Höyük’te bir tahribat›n gerçekleflti-
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rildi¤i haberinin gelmesi üzerine ekibimiz durumu kontrol etmek amac›yla bölgeye gitti.
Boyal›’ya geldi¤imizde do¤al bir kayal›¤a oturan yerleflimin etek kesiminin tarla olarak
kullanmak amac› ile tamamen düzlefltirildi¤i belirlendi (Yüzey araflt›rmas› s›ras›nda Bo-
yal›’y› tespit etti¤imizde herhangi bir tahribat mevcut de¤ildi. 2003 y›l›nda baz› tahribat
izleri tespit edilmeye bafllanm›flt›)5. (Resim: 9). Bu noktada yaklafl›k 100 metre uzunlu-
¤unda ve 2–2,5 m. yüksekli¤indeki etek k›sm›n›n düzlenerek tarla hâline getirildi¤i gö-
rüldü. Oluflan tahribat kesitinde en az iki veya üç yerleflim katman› ve fliddetli bir yan-
g›na iflaret eden kül tabakalar› belirgin olarak görülebilmektedir.  Kesitin orta kesimle-
rinde yuvarlak flekilli büyük temel tafllar› s›ral› bir hâlde ortaya ç›km›fl durumdad›r. Bu
tafllar›n üst seviyesinde baflka bir mimarînin izi mevcuttur. Kesitte büyük tafllar›n yer al-
d›¤› kesimlerde Eski Hitit Ça¤› seramikleri görülebilmektedir. Buradan sökülen büyük
tafllar tarla d›fl›na tafl›nm›fl, küçük olanlar› ise yukar›ya at›lm›flt›r. Tahribatla oluflan ke-
sit, köylüler taraf›ndan kaz›lm›fl, ç›kar›lan testiler ve küpler yerinde k›r›lm›flt›r. Bu ne-
denle kesit çevresinde ve tarla yüzeyinde yüzlerce Eski Hitit çanak çömlek parças›
mevcuttur. Resimde bunlardan örnekler görülmektedir. Tarladaki çanak çömlek parça-
lar› aras›nda piflmifl topraktan stilize bir insan figürü bulundu. Çanak çömlek k›r›klar›
aras›nda bir Eski Hitit vazosuna ait bo¤a kabartmal› bir parça da vard› (Resim: 10C).
Kesitteki oyuklar› ve ortaya ç›kan k›r›k seramik parçalar›n› incelerken kül tabakas› için-
den bir Hitit mataras› ortaya ç›kt› (Resim: 10B). Bu mataran›n yak›n benzeri Bo¤az-
köy’ün Eski Hitit tabakas›nda bulunmufltur. Tarladaki tahribat alan›n›n incelenmesi s›-
ras›nda tarlan›n 1 m. alt seviyesinde ortaya ç›km›fl bir taban üstünde Eski Hitit’e ait in
situ orta boy bir küp, yine in situ daha büyük boyutlu baflka bir küp, bir ölçek kab› ile
kaidesi, bir tah›l ö¤ütme tafl› görüldü. Orta boy küp içinde yaklafl›k 4 kg. a¤›rl›¤›nda kö-
mürleflmifl tah›l kal›nt›lar›n›n bulundu¤u anlafl›ld› (Resim: 10D). Kömürleflmifl tah›l ör-
nekleri ve matara içindeki kal›nt›lar üzerinde polen analiz çal›flmalar› devam etmek-
tedir6.

Malzemenin bilimsel belgelendirilmesi ve de¤erlendirmesi yap›larak, müzeye
teslimleri sa¤land›. Aç›lan tahribat çukurlar› kontrol edilirken toprak temizlendi¤inde
afl›k kemikleri, Aliflar, Alaca Höyük, Bo¤azköy gibi Hitit merkezlerinden tan›d›¤›m›z
dokuma tezgâh› a¤›rl›klar› (Resim: 10E) ve parçalar›, kemik ile boynuzdan geçme sap-
lar, a¤›rflaklar (Resim: 10A) ve Hitit Dönemine ait bir bafl› spiralli bronz bir i¤ne ortaya
ç›kt›. Kesitin üstünde, at›k tafllar›n oldu¤u yere ç›k›l›nca yine tafllar›n aras›nda bo¤a
kabartmal› vazo parçalar› bulundu. Bu tip bo¤a kabartmal› kaplar›n en yak›n benzerleri
Eskiyapar’›n Eski Hitit tabakalar›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r ve di¤er Eski Hitit yerleflim-
lerinden bilinmektedir. Çanak çömlek parçalar› ‹nand›k ve Hüseyindede seramik tip-
lerinin tam paralelidir. Ayr›ca, tahribat noktalar›nda ve tarlada Eski Tunç Ça¤› seramik
parçalar› görülmüfltür. Tahribat kesitinde iri Hitit duvarlar›n›n (Eski Hitit seramikli) alt›n-
daki yang›n safhas›nda ve duvar kal›nt›lar› aras›nda da ETÇ seramik parçalar› mevcut-
tur. Kaz› ve araflt›rmalar›m›z› yo¤unlaflt›rd›¤›m›z Yörüklü çevresinde ETÇ ve Eski Hitit
yerleflimleri da¤›n›k olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Ancak Boyal›’da E.Hitit (varsa daha er-
ken safhalar›n›n) hemen alt›nda bir katman olarak ETÇ izlerine rastlanmas› bölgede
E.Hitit’e geçifl ve öncesi için önemli sonuçlar verebilir.  

Boyal›’da tahribat›n devam etmemesi için köy muhtarlar› ve Yörüklü Belediye
baflkan› ile görüflülmüfl, buradaki tar›msal uygulamalar›n flimdilik durdurulmas› sa¤lan-
m›flt›r. Boyal› ve çevresinin ba¤l› oldu¤u Yörüklü Jandarma Karakol Komutanl›¤›’n›n
bölgeyi düzenli bir flekilde denetleyebilmesi için program yap›lm›flt›r. Hüseyindede ve
Yörüklü çevresindeki Eski Hitit yerleflim plan›n tespiti ve bölgenin Eski Hitit Dönemi
lokalizasyonu için Boyal›’da bir arkeolojik kaz› yap›lmas› gereklidir. Tarla seviyesi ile
devaml› oynayan, su ak›fl› için yapay e¤imler olufltururken mimarîyi küçük eserleri bil-
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6 Arkeobotanik çal›flmalar›n ön raporlar›nda küp içindekilerin mürdümük tohumu, mataradakilerin çörek oldu¤u belirtil-
mifltir.



meden tahrip eden tarla sahiplerinin eylemleri flimdilik durdurulmufltur. Burada
yap›lacak kaz› sonucunda tarla alt›ndaki yerleflimi s›n›r› ve tar›m yap›labilecek bofl
alanlar belirlenebilecektir. Hüseyindede Kaz›s› tamamlanm›flt›r. Fatmaören kaz›s› ise
büyük ölçüde tamamlanm›fl, buradaki günümüze ulaflabilen yerleflim dokusu genel
hatlar›yla belirlenmifltir. Dolay›s›yla, 2005 y›l›nda kaz›lara Boyal›’da devam edilmesiyle
buradan sa¤lanacak bilimsel sonuçlar, Yörüklü çevresi Eski Hitit Dönemi yerleflim-
lerinin tespiti çal›flmalar›m›za destek verecektir. Ayr›ca, Hüseyindede Tepesi’ndeki Es-
ki Hitit kült yerleflim karakterinin ve buluntular›n›n bölgesel bir bütünlük içinde de¤er-
lendirilmesi, bu bölgenin Eski Hitit Dönemindeki lokalizasyonunun belirlenmesi çal›fl-
malar›na önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
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