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ORTAKÖY/fiAP‹NUWA 2004 YILI 
KAZI ÇALIfiMALARI

Aygül SÜEL*
Mustafa SÜEL

Ortaköy-fiapinuwa Hitit flehrinde 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› 19 Temmuz 2005-25
Eylül 2005 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir1.

2003 y›l› kaz› sezonunda,amac›m›z›n çal›flmalar›m›z›n bir k›sm› olan monumen-
tal binalar›n yer ald›¤› üst teras›n kenar› boyunca uzanan sur duvar›n› ortaya ç›karmak
oldu¤unu aç›klam›fl ve bilim dünyas›na sunmufltuk.

Bu y›l da kaz› çal›flmalar›na devam etti¤imiz bu sur duvar›  “C” binas›n›n hemen
yan›nda, bu binan›n güneybat› köflesine en yak›n yeri 1.5 m. mesafededir ve duvar gü-
neydo¤u-kuzeybat› istikametinde uzanmaktad›r. 

Bu çal›flma alan›m›z hem kuzey hem de güney yönünde geniflletilmifl ve olduk-
ça enteresan neticelere var›lm›flt›r. Sur duvar›n›n, gerek kuzeyde gerek güneyde “C”
binas›ndan uzaklaflt›kça, giderek daha fazla tahribata u¤ram›fl oldu¤u ve hemen he-
men 50’fler m. uzakl›kta sadece duvar›n temel alt› yap›laflmas› s›ras›nda oluflturulan
mimarîden izlerin kald›¤› görülmektedir. fiapinuva Hitit flehrinde, bir k›s›m yap›lar›n yo-
¤un bir flekilde tahribat› ile ilgili konu, bir süredir yak›ndan takip etmekte oldu¤umuz bir
konudur. “A” binas›n›n kuzeyinde ve güneyinde bulunan koruma duvar›, “C” binas›n›n
bilhassa güney k›sm› ile birkaç sondaj çal›flmalar› ile yerini tespit etti¤imiz, ancak kaz›
çal›flmalar›na genifl ölçüde bafllanmayan ‘E binas›’ ad›n› verdi¤imiz ve sadece temel
alt› mimarîsinin günümüze gelebildi¤i mimarîde bu bahsetti¤imiz genifl ölçekteki tahri-
bat› takip etmekteyiz.

Çal›flmalar›m›z›n ileri safhalar›nda bütün bu alanlardan sa¤lanacak bilgilerin ›fl›-
¤›nda bu konu hakk›nda daha genifl bilgilere ulaflaca¤›m›z aç›kt›r. Bugün için bunu fle-
hir mimarîsinde bir sonraki safhada yap›lan de¤iflikliklere ba¤lamak mümkün görül-
mektedir.

Bu y›lki çal›flmalar›m›zda sur duvar› bir önceki özelliklerini tamamen muhafaza

* Prof. Dr. Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya  Fakültesi, Hititoloji  Bölümü, S›hhiye-
Ankara/TÜRK‹YE.  
Dr. Mustafa SÜEL, Arkeolog, Ankara/TÜRK‹YE.  

1 Kaz› çal›flmalar›na, Prof.Dr.Aygül Süel baflkanl›¤›nda, Arkeolog Dr.Mustafa Süel, Mimar-Desinatör Cengiz Erol,
Y.Doç.Dr.Derya Yalc›kl›,Y.Doç.Dr.Esma Reyhan, Dr.Leyla Murat, Günefl Tabano¤lu (M.A.), Burhan Gülkan (M.A.),
Yüksek lisans ö¤rencileri Derya Alemdar, Sedef Ayy›ld›z, Ayflin Y›lmaz,  Ali Çak›r, ö¤renciler Nergis Belen, fiifa
Demir, Fatih Y›lmaz, Altan F›rat Boz, Yunus Güzel,Selçuk Kürüm, ‹rfan Özgül, Gizem Bafl, Tu¤ba Dirican, Bülben
Süel kat›lm›fllard›r. Kendilerine özverili çal›flmalar›ndan dolay› ayr› ayr› teflekkür ederiz. Çal›flmalara Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› yetkili temsilcisi olarak Ankara Etno¤rafya Müzesi elemanlar›ndan Nizamettin Kara kat›lm›flt›r.
Bu y›lki çal›flmalar›m›za de¤erli katk›lar›ndan dolay›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
Müdürlü¤ü’ne, A.Ü.Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekanl›¤›‘na, Türk Tarih Kurumu Baflkanl›¤›’na ve maddî ve
manevî destek veren kifli ve kurumlara teflekkürlerimizi sunuyoruz. 
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ederek devam etmifltir. Duvar›m›z bütünüyle koruma görevini yürütürken ayn› zaman-
da da mevcut binalar ve binalar›n aras›ndaki alanlardan gelen kar ve ya¤mur sular›n›n
ak›t›lmas›nda duvar bedeninden geçen kanallar görev yapm›flt›r. Ortaköy mimarîsinde
gelenek oldu¤u anlafl›lan bir flekilde sand›k tipi bu duvarlar›n içinin herhangi bir dolguy-
la doldurulmad›¤›, bofl olarak b›rak›ld›¤› ve depo olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.

Duvarda baz› bölümlerin sand›k özelli¤i b›rak›larak kal›n, güçlü bir tek duvar hâ-
linde kullan›ld›¤› da izlenmekte, ancak bu özelli¤in nerede ve niçin kullan›ld›¤› konu-
sunda kesin bir fley söylemek için çal›flmalar›m›z›n daha genifllemesi gerekti¤i düflün-
cesinde bulunmaktay›z.

Kaz› çal›flmalar›n› yürüttü¤ümüz ikinci alan A¤›lönü bölgesidir. fiapinuva’da Hitit
Döneminin son zamanlar›n›n yafland›¤› bu bölge fevkalâde de¤iflik neticeler vermekte
ve Hitit dünyas›n› tan›mam›zda, bu dünyaya yeni bir bak›fl aç›s›yla bakmam›zda fevka-
lâde etkin olmaktad›r. Bu seneki çal›flmam›zda da son derece dikkat çekici neticeler el-
de edilmifltir. Bunlar›n bir k›sm› Hitit mimarîsini yorumlamam›zda yard›mc› olmakta, bir
k›s›m çal›flmalar flehrin hayat› ile ilgili tarihi bilgi sa¤lamakta bir k›s›m buluntular ise
zengin küçük eser repertuar›m›z› geniflletmektedir.

Öncelikle ele alaca¤›m›z alan A¤›lönü bölgesinin kuzeybat› yönünde dikdörtgen
bir yar›mada gibi uzanan bu alan›n nispeten en yüksek ve en kuzeydeki bölümünü
oluflturmaktad›r. Üzerinde çal›flmaya bafllad›¤›m›z bu alan hemen hemen 10.000 m2

ye yak›n büyüklük göstermektedir. Bu y›lki çal›flmalar›m›zda biz bu alan›n hemen he-
men 1/3’ünde çal›flm›fl bulunmaktay›z.

Buras›, düflük k›sm› güneyde, yüksek k›sm› kuzeyde olan, tafl döfleli bir alan ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada son derece düzgün bir döflem mevcuttur. Son 30
senedir kullan›lan traktörler, bunlar›n a¤›rl›klar›-ki tarlan›n sürülmesi için topra¤›n rutu-
betli ve tavda olmas› gerekti¤i dikkate al›n›rsa- böyle bir zaman›n darbeleri bile döflem-
de hiç bir çökme veya deformasyona sebep olmam›flt›r. Ancak, üst s›radaki tafllar›n
pulluk b›çaklar›nca söküldü¤ü ve kümeler hâlinde saha d›fl›ndaki bir alana götürüldü¤ü
gözlenmektedir. fiu anda befl s›ra hâlinde basamakl› bir mimarî izlenmektedir. Ancak
basamaklar›n aras›ndaki mesafeler ile en üst basamaktaki düzlükte bulunan alann›n
tahribat›n›n boyutunu bugün için söylemek biraz zordur. Bugün için bilim dünyas›na
söylenecek ilk netice, bu mimarînin kuzey yönünde; genifl, derin bir hendek ile bu hen-
de¤in karfl› kenar›nda 2 m. geniflli¤inde tafl temelli bir duvar›n bulundu¤u bir alan dü-
zenlemesi oldu¤udur. Ancak bir saray avlusu, binalar aras›nda yer alan bir meydan dü-
zenlemesi olmad›¤›n› da ilk netice olarak söyleyebiliriz. Bu genifl, düzgün alan›n üze-
rinde kendi mimarîsi d›fl›nda hemen hiç bir buluntu karfl›m›za ç›kmamaktad›r ve biraz
erken olmakla beraber güneybat› yönünden güney istikametine geliflen yine teraslan-
m›fl, yine basamaklanm›fl bir yolla bu alana yaklafl›ld›¤›na iliflkin baz› ilk bulgulara ulafl-
m›fl durumday›z ve görüldü¤ü kadar› ile bu alan Ortaköy Hitit flehrinin, yani fiapin-
uwa’n›n son dönemini temsil eden monumental bir eserdir. Ayr›ca etraf›n› çeviren du-
var›n önünde, alan ile duvar aras›ndaki 2 m. genifllikte ve yine bu derinlikteki alana ba-
kan yüzü flevli, son derece dikkatli s›vanm›fl kanal›n içinde bulunan yo¤un adak kapla-
r› bu alan›n ritüel kullan›m› ile ilgili ilk ipuçlar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Ayn› alan›n güney bölgesinde bu tafl döflemin yay›ld›¤› alan›n tespiti için yap›lan
çal›flmalardan bu bölgede tafl döfleme bulunmad›¤› ve kal›n bir kil dolgunun mevcudi-
yeti gözlenmifltir. Yap›lan sondaj açmalar›nda güneyde tafl döflemin  alt›nda bulunan
bir mimarî tespit edilmifltir. Bu mimarî, 70 cm.ye yak›n, monumental özelli¤i olmayan
kendi dönemine  ait sivil mimarî örnekleridir. Anlad›¤›m›z kadar› ile yap›lar ortadan kal-
d›r›larak bunlar›n enkaz› üzerine düzgün ve üstte infla edilecek tafl döflemenin formu-
na uygun bir dolgu yap›lm›fl oldu¤u görülmektedir. Güneydo¤udaki açmalarda ise bu
altta yer alan mimarî daha derin ölçülerde karfl›m›za ç›kmaktad›r; bu ise akla tafl döfle-
min yap›l›fl› s›ras›nda baz› yerde dolgunun düflük baz› yerde ise yüksek tutularak tafl
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döflemin mimarîsinin hangi yönde geliflece¤i, ne yüksekli¤e ulaflt›r›laca¤› konusunda
ciddî bir planlaman›n mevcudiyetini göstermektedir. Alttaki bulunan bütün mimarînin
gözden ç›kar›lmas› tafl döflemin önemini göstermesi bak›m›ndan dikkat çekicidir.

Sonuç olarak bu tafl döflemli mimarînin bu bölgedeki sivil mimarî örnekleri, su ve
kanalizasyon kanallar› gibi, bütün yap›laflmay› yok etmek pahas›na özel olarak haz›r-
land›¤›n› çok genifl bir alana muhtemelen 5000-6000 m2’ye yay›ld›¤›n› ve üç yönünün
kuvvetli bir duvarla çevrildi¤ini görebilmekteyiz. Hitit Ça¤› Anadolusu’nda böyle bir
mimarî çal›flman›n bir baflka örne¤i  bugüne kadar karfl›m›za ç›km›fl de¤ildir. Biraz er-
ken olmakla beraber ritüel a¤›rl›kl› bir tören alan› ile karfl› karfl›ya oldu¤umuz kanaat›n-
da bulunmaktay›z. Böyle bir tören alan›n›n Eskiça¤ dünyas› ve bilim araflt›rmalar› için
oldu¤u kadar Hitit uygarl›¤›n›n tan›m› için de çok önemli oldu¤u aç›kt›r. Bu bak›mdan
alan›n bir taraftan kaz› çal›flmalar› yap›l›rken di¤er taraftan da koruma alt›na al›nmas›-
n› ve bu maksatla da imkânlar›m›z›n desteklenmesi kanaat›nda oldu¤umuzu belirtmek
isteriz. Eldeki sonuçlara bakarak tarihleme aç›s›ndan bir alttaki mimarî kat ile tafl dö-
flem aras›ndaki zaman fark›n› ortaya koyabilecek küçük buluntulardaki ayr›nt›lara sa-
hip de¤iliz, ancak hemen hemen bir alttaki tabaka ile ayn› özellikleri gösteren buluntu-
lar karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Di¤er bir çal›flma bölgemiz ise A¤›lönü alan›n›n bat›s›nda yer alan ve 2001 y›l›n-
da ilk çal›flmas›n› yapt›¤›m›z aland›r. Bu çal›flma sonucunda buradan elde edilen bilgi-
lerle fiapinuwa antik kentinin son zamanlar›na ait mimarî örneklerle karfl›laflt›¤›m›z›
2002 y›l› sempozyumunda bilim dünyas›na duyurmufltuk. Buradaki çal›flmalar›m›zla
karfl›m›za ç›kan yap›lar düzgün duvarlara sahip olmayan, ihtiyaca göre flekillenmifl an-
cak büyük mekânlara sahip binalard›. Binalar ihtiyaca göre eklemelerle büyütüldü¤ün-
den standart bir mimarîyi izlemek zordur. ‹nflaat s›ras›nda ele geçirilen temellere baka-
rak her türlü malzemenin bir araya getirilerek kullan›ld›¤› görülmekteydi. Bir alt tabaka-
ya ait yanm›fl ve tu¤lalaflm›fl kerpiçler, ö¤ütme tafllar›,  kiklopiyen temel tafllar›n›n par-
çalanm›fl parçalar› yeni kesilmifl kerpiçlerle beraber kullan›lm›flt›r. Biz bu neticeleri ve
yine bu alanda bir büyük f›r›n›n izlerini tespit etti¤imizi duyurmufltuk. Bu y›l f›r›n ve çev-
resi üzerinde ilk çal›flmalar› yapm›fl bulunmaktay›z. Ve çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›na
bakarak gerek f›r›n gerekse yak›n çevresindeki alan hakk›nda ilk neticeleri alm›fl bulun-
maktay›z.

F›r›n›m›z oldukça büyük bir mimarîye sahiptir. Boyu 4 m. olup eni en genifl yeri
3 m.dir. Gövdesi, a¤z› daralt›lm›fl bir at nal› biçiminde olup devflirme tafllar›n birbirine
uydurulmas›yla yan duvarlar 2 m. ye yak›n yükseltildikten sonra üst k›sm› 40 cm.yi bu-
lan büyüklükleri ve özel haz›rlanm›fl flekilleri ile bir kerpiç örtü ile kapat›lm›fl olmal›d›r.
Gerek f›r›n içindeki tafllarda gerekse örtü malzemesi olarak kullan›lan kerpiçlerde çok
yüksek yanma derecesi ve camlaflma görülebilmektedir. Ne var ki f›r›n içinde duvar bo-
yunca yerlefltirilmifl çepeçevre ocaklar olmas› oldukça ilginçtir. Bu da f›r›n›n zaman za-
man bütününün kullan›lmadan küçük ifller içinde kullan›ld›¤›n› akl›m›za getirmektedir.
F›r›n›n çevresi f›r›n gibi tamamen devflirme malzeme ile yap›lm›fl özensiz bir mimarî ile
çevrili gözükmektedir. Bu f›r›n›n hangi maksatla kullan›ld›¤› hakk›nda elimizdeki bel-
geler f›r›n›n önünden ve çevresinden elde edilen kuvvetli ›s› ile karfl›laflm›fl bir k›s›m
kal›p ve malzemedir. F›r›n›n çevresinin daha genifl ölçeklerde aç›lmas› hâlinde, hem
bu f›r›n›n ne maksatla kullan›ld›¤› hem de bu son dönem flehir mimarîsi ile iliflkisi
konusunda konuflmak mümkün olacakt›r. 

Bu seneki Ortaköy küçük eserleri oldukça zengindir. Bunlar içerisinde karfl›m›za
ç›kan iki ayr› malzeme fevkalade dikkat çekicidir. Bunlardan biri A¤›lönü alan›nda ele
geçirilen bir koç bafl› figürinidir. Gözlerini örtecek kadar abart›l› boynuzlar› akla yaban
koyunlar›n› getirmektedir. Bir kab›n üzerine monte edildi¤inden flüphe etmedi¤imiz bu
figürin, kap üzerine monteli figürinler koleksiyonumuza önemli bir katk› sa¤lam›flt›r. Ay-
n› alanda karfl›m›za ç›kan da¤ keçisi, aslan, bo¤a ve antilop (ceylan) figürinleri, bura-
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da bu tip süsleme unsurlar› olan muhtemelen rituel kaplar›n çok revaçta oldu¤unu gös-
termektedir. Di¤er bir malzememiz ise bir kal›pt›r. Üzerindeki motifler  inan›lmaz dere-
cede iyi ifllenmifltir. Önde her iki elinde y›ld›r›m demeti ile bir da¤ tanr›s›, arkada ise bir
kartal›n oturdu¤u ka¤n› görülmektedir. Bilindi¤i gibi,  C binas› ve çevresinden iki y›ld›r
bu kal›b›n benzeri kal›plar ele geçirilmifltir. Bu difli kal›plar en fazla 2.5x3 cm. büyük-
lü¤ündedir; son derece ince bir detay iflçili¤ine sahiptir. Yüksek ›s›yla karfl›laflt›¤› ve
genleflip so¤uma s›ras›nda ince çatlaklar›n olufltu¤u görülmektedir. Önce erkek kal›p
olarak haz›rlan›p sonra difli bir kal›ba döndürüldü¤ü, yani çok ince haz›rlanm›fl bir
hamurun bu kal›p üzerine döküldü¤ü detay iflçili¤inden anlafl›lmaktad›r. Bu kal›p
grubunun zenginleflece¤ini ve bir yay›n çal›flmas›nda da gerek yap›m tekni¤i gerekse
malzeme bak›m›ndan daha doyurucu bilgi verilebilece¤i düflüncesindeyiz.
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Resim 1: Ortaköy/Tepeleraras›, C binas› bat›s›nda çevre duvar›, sand›k duvar
ve kule 

Resim 2: Sand›k duvar› içinden geçen  su  kanallar›
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Resim 3: A¤›lönü bölgesi, 
kuzeyde tafl  
döflemli  alan

Resim 4: Tafl döflemli alan›n 
kuzeyde çevresini 
sarankanal     

yap›laflmas›ndan bir  
bölüm

Resim 5: A¤›lönü bölgesi 
(-200) kotu, bir  alt 
mimarî tabaka
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Resim 6: A¤›lönü bölgesi (-200) kotu, 
su  kanal›

Resim 7: A¤›lönü bölgesi, tafl döflemli alan›n alt›nda yer alan sivil mimarl›k örne¤i
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Resim 8: A¤›lönü bat› açmas›, f›r›n yap›s›

Resim 9: A¤›lönü, f›r›n yap›s›, 
tafl kal›p

Resim 10: Tepeleraras›, C 
binas›, tafl kal›p



2004 YILI ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEV‹M *
Cesur PEHLEVAN

Ayhan Y‹⁄‹T 
P›nar GÖZLÜK

2004 Y›l› Çank›r› Çorakyerler kaz›s› 19 Temmuz- 20 A¤ustos 2004  tarihlerinde
Prof. Dr. Ayla Sevim baflkanl›¤›nda Necmi Erol’un Bakanl›k temsilcili¤inde gerçekleflti-
rilmifltir. Çorakyerler Omurgal› Fosil Yata¤› Çank›r› ‹li Yaprakl› yolu üzerinde, flehir
merkezinden yaklafl›k 4-5 km. uzakl›kta, Fatih Mahallesi’nde bulunmaktad›r (Resim: 1).
1997 y›l›nda Ankara Üniversitesi ve Çank›r› Müzesi Müdürlü¤ü’nce ortaklafla bafllat›-
lan kurtarma kaz›lar›,  2001 y›l›nda Bakanlar Kurulu kararl› kaz›ya dönüfltürülmüfl-
tür(Sevim ve di¤., 2004). 

1997 y›l›ndan bafllayarak bugüne kadar devam eden kaz›lardan ç›kan fosiller,
lokalitenin zengin bir faunaya sahip oldu¤unu göstermektedir. Anadolu’nun bilinen en
genç hominoid buluntusunu içermesi bu lokaliteyi hem Anadolu hem de Do¤u Avrupa
miyosen lokaliteleri içinde önemli bir yere sahiptir.  Miyosen Dönem boyunca Avrasya
ve Afrika k›talar› aras›nda memeliler ve de özellikle  hominoidlerin kendileri için uygun
yaflam alanlar› bulmak için göç ettikleri bilinmektedir. Bu ba¤lamda Afrika’da ortaya ç›-
kan ve evrimleflen hominidlerin atalar›n›n, Anadolu üzerinden Afrika’ya göç eden Avru-
pa kökenli bir hominoid cinsi oldu¤u savunulmaktad›r (Begun ve ark. 2003). 

Dünyada ve Türkiye’de hominoid evrimi ilgili çal›flmalar, daha önceleri göz ard›
edilen Miyosen Dönemin ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymufltur. Özellikle son y›l-
larda Afrika’da yap›lan araflt›rmalar hominid-hominoid geçiflini 6 milyon y›la kadar da-
yand›rmaktad›r(Brunet ve ark., 2005). Miyosen Dönem çökellerinde gerçeklefltirilen bu
araflt›rmalar, Hominoidlerin evrimsel de¤ifliminin yaklafl›k 6-7 milyon y›la karfl›l›k gel-
mesi aç›s›ndan özellikle Geç Miysen Dönemi oldukça önemli k›lmaktad›r ve bu dönem
lokalitelerinin yeniden de¤erlendirilmesini gerekli hâle getirmifltir.  Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda de¤erlendirildi¤inde, bir Geç Miyosen lokalitesi olan Çorakyerler’in, her geçen y›l
daha da zenginleflen fosil faunas›yla gerek Anadolu gerekse Avrupa Memeli Neojen bi-
yokronolojisindeki baz› biyostratigrafik problemlerin çözümüne katk› sa¤layacakt›r ve
önemli bir lokalitedir. 

* Prof. Dr. Ayla SEV‹M, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100, S›hhiye-
Ankara/TÜRK‹YE.
Cesur PEHLEVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100, S›hhiye-
Ankara/TÜRK‹YE.
Ayhan Y‹⁄‹T, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/TÜRK‹YE.
P›nar GÖZLÜK,Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/TÜRK‹YE.
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2004 Y›l› Kaz› Çal›flmalar› 
Çorakyerler 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› her zaman oldu¤u gibi  bir önceki y›l üze-

ri kapat›lan alan›n temizlenip aç›lmas›yla bafllanm›flt›r.  2 x 2 boyutlar›nda  toplam 36
açmada çal›fl›lm›flt›r.  Bu açmalardan bilimsel yöntemler uygulanarak 305 adet envan-
terlik fosil ç›kar›lm›flt›r.  Çal›flmalar s›ras›nda aç›¤a ç›kar›lan fosillerin ilk önce in situ fo-
to¤raflar› çekilmifl ve çizimleri yap›larak yükselti, yönelim ve e¤im gibi lokasyon de¤er-
leri belirlenmifltir. Fosiller bulunduklar› tabaka içerisinden paleontolojik amaçl› kullan›-
lan özel güçlendirici ve sertlefltirici kimyasallar›n solüsyonlar› kullan›larak titiz u¤rafllar
sonucunda ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca in situ verileri en iyi flekilde koruyabilmek, koruma du-
rumlar› kötü olan ya da çok büyük boyutlu fosiller için fosiller tafl›ma ve daha sonraki
aflamalardaki çal›flmalara kolayl›k sa¤lamas› bak›m›ndan alç› çeketler yard›m› ile alan-
dan toplanm›fllard›r. 

Bir önceki y›l aç›lan fosilli tabakan›n s›n›rlar›n› saptayabilmek ve yol yarmas›n-
dan dökülen fosilleri kurtar›labilmek için lokalitenin yaklafl›k  20 m. kuzeyinde, bir ön-
ceki y›l aç›lm›fl olan  1P  karesine ek olarak, bu y›l 1K, 1L, 1M, 1N, 1O kareleri ilâve
edilmifltir (Çizim: 1).  

Ayr›ca   2003  y›l›nda Jeolog Yrd. Doç. Nurettin Kaymakç› taraf›ndan yap›lan
magnetostratigrafi çal›flmalar› ve analizleri sonucunda lokalitenin jeolojik yafl›n› 7,50-
6,93 milyon y›llar›na tarihlendirilebilece¤i önerilmifltir (Kaymakç›, N., Langeries, C., de
Bruijn, H., Ünay, E.,  2004). Biyostratigrafik tarihlendirme çal›flmalar›nda belirleyici
özelli¤i olan küçük memeli fosillerinin de magnetostratigrafi sonuçlar›n› desteklemesi,
lokalite için önerilen jeolojik yafl›n tarihlendirilmesinde yard›mc› olmaktad›r (Ünay,
2004).  Dolay›s›yla küçük memelilere ait fosil kal›nt›lar›n›n bulunabilmesi için geçmifl
y›llarda oldu¤u gibi, çeflitli boyutlarda elekler yard›m›yla y›kama yap›lm›flt›r. Y›kama so-
nucu tane boyuna göre ayr›lan toprak kurutularak  mikroskopta incelenmesi için labo-
ratuvara tafl›nm›flt›r. Bu çal›flmalar sonucunda küçük memelilere ait önemli buluntular
elde edilmifltir.

Çorakyerler Fosil Buluntular› ve Faunal Korelasyon
2004 y›l› kaz› çal›flmalar› sonucunda farkl› tak›mlara ait çok say›da fosil örnek

bulunmufltur. Fosil buluntular içinde geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da en çok Peris-
sodactyla ve Artiodactyla tak›mlar›na  ait fosil örnekler ç›kar›lm›flt›r. Daha sonra s›ra-
s›yla Proboscidae, Carnivora ve Chelonia fosilleri izlemektedir (Grafik: 1). Aile da¤›l›-
m›na bak›ld›¤›nda ise daha önceki y›llardan farkl› olarak en çok Equidae ailesine ait fo-
siller ele geçirilmifltir.  Daha sonra yo¤unluk s›ras›yla Rhinocerotidae, Giraffidae, Bovi-
dae, Mustelidea ve Suidae ailelilerine ait fosilleri sayabiliriz (Grafik: 2). 2004 y›l› fosil
buluntular›n›n element da¤›l›m›nda ise; en çok metapodium, daha sonra metatarsal ve
metacarpal kemikleri,   mandibula, ekstremiteler,  kafatas›-boynuz, maxilla, patella, izo-
le difl, vertebra, coxa ve  shell turtle fosilleri gelmektedir (Grafik: 3).
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Çizim 1: 2003 y›l› kaz› çal›flmalar›nda aç›lan kareler ve her bir kareye (=2m2) düflen 
fosil yo¤unlu¤u

Fosiller metrik ölçümleri ve ölçülemeyen morfolojik özellikleri ile de¤erlendirile-
rek tan›mlanmaktad›r ve ait olduklar› canl› grubuna dahil edilerek bu ba¤lamda de¤er-
lendirilmektedir. Bu de¤erlendirmeleri yapabilmek için öncelikle bulunan fosillerin iyi
korunmufl olmas›, fosilleflme sürecinde herhangi bir bilgi kayb›na u¤ramamas› gerekir.
Her y›l yeni buluntular do¤rultusunda fauna listesi yeniden de¤erlendirilmektedir. Bu
anlamda bu y›l bulunan iki kafatas› özellikle tan›mlama yapma konusunda bize olduk-
ça yard›mc› olmufltur. Elde edilen bu kafataslar›ndan ilki bir hipparion kafatas›d›r ve ta-
ma yak›n oluflu ile bu lokaliteden elde edilen hipparionlar›n ça¤dafl lokalitelerden ele
geçirilen bulgularla karfl›laflt›rma kolayl›¤› sa¤lam›flt›r (Resim: 2). Somatheriuma ait
olan ikinci bir kafatas›, bu konudaki tan›mlama sorunlar›na  cevap verecek niteliktedir
(Resim: 3). Bu iki kafatas›n›n detayl› incelemeleri tamamland›¤›nda baz› sorular›n ce-
vaplar› verilecektir. 

Çorakyerler kaz›s›nda bulunan Rhinocerotidae ailesine ait fosil kal›nt›lar  ve 3 tür
belirlenmifltir (Pehlevan taraf›ndan doktora tezi olarak haz›rlanmaktad›r). Bunlar Chilot-
herium sp., Rhinoceros indet ve Cerototherium neumayridir. Bovidae 9 türle temsil edil-
mektedir: Tragoportax guadryi, cf.prostrepsiceros sp., Paleoreas cf., Paleoreas ele-
gans, Protoryyx sp., Gazella sp., Oioceros rothi, Oioceros sp., Plesiaddax sp. ve Cri-
otherium sp. dir. Giraffidae iki türle temsil edilir: Paleotragus cf. p. ve Somatherium
sp. ve Suidae ise Microstonyx major cf. türü ile temsil edilmektedir. Carnivoralar ise
Mustelidae ile temsil edilir. 
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Bunlara ilâveten küçük memeliler ait buluntular ise  Byzantinia cf. pikermiensis,
Keramidoms sp., Byzantinia cf. hellenicus, cf. Rhinocerodon sp., Allocricetus bursae,
Cricetidae indet., Myomimus sp., Spalacidae indet., Soricidae indet., Hansdebruijina n.
sp., Pseudomeriones latidens olarak tespit edilmifltir (Ünay ile sözlü görüflme).

Çorakyerler lokalitesinden elde edilen fosillerin çeflitlili¤i ve oldukça iyi korunmufl
olmas› Do¤u Akdeniz’de bulunan di¤er Geç Miyosen referans lokaliteleri ile karfl›laflt›-
rabilmemize de olanak sa¤lamaktad›r (Resim: 4). Böylece Çorakyerler fosilleri, Do¤u
Akdeniz’in  di¤er Geç Miyosen yafll› referans lokaliteleri ile k›yasland›¤›nda bu lokalite-
nin  stratigrafik konumu  daha iyi görülmektedir (Resim: 5-6). Geçmifl y›llarda yap›lan
magnetostratigrafik çal›flmalar sonucunda  Çorakyerler lokalitesinin jeolojik tarihinin
MN12 zonuna karfl›l›k geldi¤i bilinmektedir. (Kaymakç›, N., Langeries, C., de Bruijn, H.,
Ünay, E.,  2004). Çorakyerler faunas›nda Tragoportax, Choerolophodon, Prostrepsice-
ros, Micrsotonyx, Samotherium ve Palaeotragus gibi canl›lar›n  biyozonlar› daha genifl
bir alan› kapsamaktad›r.  Ancak, genetik yap›lar›nda evrimsel de¤iflimlerin daha h›zl›
gerçekleflti¤i çeflitli  kemiricilerin varl›¤› da MN12 zonunu önermektedir (Ünay, 2004).
Ancak magnetostratigrafi analizleri sonucunda alt s›n›r›n C3Br kronunun alt›nda ve
MN11’i iflaret eden C4n kronunun üst diliminde yer almas›  ve yukar›da belirtti¤imiz gi-
bi biyozonu genifl olan canl›lar›n da faunada mevcut olmas› lokalitenin jeolojik tarihinin
MN11 sonu ve MN12 bafllang›c›nda oldu¤unu düflündürmektedir. Çorakyerler buluntu-
lar›ndan baz› tak›mlar›n en çok bilinen ve anahtar türleri olan aile gruplar›, baz› Do¤u
Akdeniz lokaliteleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Hipparionlar bu karfl›laflt›rma için en uygun
grup oldu¤u anlafl›lmaktad›r.  

Hipparionlar h›zl› göçleri ve yay›l›mlar› ile karakterize olan  canl›lar olarak bilinir-
ler ve bunlar›n Kuzey Amerika’dan Kuzey Avrupa’ya, Asya’ya ve Kuzey Afrika’ya  k›sa
sürede yay›lm›fl olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu  h›zl› göçleri ve yay›l›mlar› s›ras›nda çev-
reye uyum sa¤lamak için morfolojilerinde de¤iflimler olmufl ve çok çeflitlenmifllerdir. Bu
nedenle Hipparionlar stratigrafik korelasyon çal›flmalar›nda  bilinen iyi bir anahtar fosil
grubudur.  Hipparionlar›n,  Avrupa, Asya ve Afrika aras›ndaki göç  yollar›ndan biri de
Çorakyerler lokalitesinin yer ald›¤› bölgedir. Bu lokaliteden elde edilen Hipparion fosil-
leri üzerinde yap›lan incelemeler sonucunda en az 3 türün varl›¤›ndan söz edilelebilir.
Çorakyerler lokalitesi ile ça¤dafl olan Sinap (Türkiye), Akçaköy (Türkiye) ve Maragheh
(‹ran) lokalitelerinden elde edilen fosil örneklerin vücut ölçümleri ve kafatas› karakter-
leri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Çorakyerler fosillerinin Sinap lokalitesinden elde edilen  fo-
sil Hipparionlara daha yak›n oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca bu y›lki çal›flmalarda elde
edilen kafatas› üzerinde yap›lan incelemeler sonucunda genifl burun yap›s›, preorbital
fossan›n pozisyonu ve flekli ile Sinap loklitesinde belirtilen Hipparion keçigibi (Fortelius
ve ark.2003)  türüne benzer özellikler gösterirken; Pli caballinin tek oluflu,protoconenin
oval-yuvarlak yap›s›, pli caballinin protocone ile  temas halinde olmas› ve nasal notch
un P2 hizas›ndan biraz daha geride yer almas› ile Sinap hipparion örneklerinden farkl›
özelliklere de sahip oldu¤unu göstermektedir. Tüm bu morfolojik özellikler ve farkl›l›k-
lar›n varl›¤› Çorakyerler hipparionlar›n›n Sinap’takilerden daha türemifl olduklar›n› gös-
termektedir. Ayr›ca Çank›r› hipparionlar› metapodiumlar›na bak›ld›¤›nda 3 farkl› türün
varl›¤›ndan söz edebiliriz. Bunlar vücut büyüklü¤ü; iri- orta formlar, orta formlar ve kü-
çük formlar olarak karfl›m›za ç›kar.
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Grafik 1: 2004 y›l› fosil buluntular›n›n tak›m da¤›l›m 
grafi¤i

Grafik 2: 2004 y›l› fosil buluntular›n›n aile da¤›l›m grafi¤i

Grafik 3: 2004 y›l› fosil buluntular›n›n elementlere göre 
da¤›l›m›
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Sonuç
Çorakyerler memeli fosil yata¤› içerdi¤i fauna ile Do¤u Akdeniz lokaliteleri ara-

s›nda biyostratigrafik yerini alm›flt›r. Baflta hominoid olmak üzere faunan›n di¤er baz›
üyelerine ait fosiller her y›l düzenli olarak yap›lan  kaz› çal›flmalar› sonucunda artmak-
tad›r ve  lokalitenin bar›nd›rd›¤› faunal çeflitlili¤in s›n›rlar› da her geçen y›l genifllemek-
tedir. 

2004 y›l› Çank›r› Çorakyerler kaz› çal›flmalar› sonucunda daha önceki y›llara ait
buluntulara ilâveten 305 adet yeni envanterlik fosil 144 m2 bir alandan elde edilmifltir.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da gerek faunal korelasyon gerekse faunal analiz için gerçek-
lefltirilen fosilli tabakadan al›nan toprak örneklerinin  kurutularak elekler yard›m› ile y›-
kanmas› sonucu küçük memelilere ait buluntular elde edilmifltir. Bu küçük memeli fo-
silleri yard›m› ile lokalitenin yafl›n›n MN 12 biyozonuna ait olabilece¤i ortaya
konmufltur. Her ne kadar Çorakyerler lokalitesinin fosil buluntular› tam ya da tama ya-
k›n bir flekilde bulunuyor olsa da daha fazla ve çeflitli buluntuya ihtiyaç vard›r. 

Teflekkür
Çank›r› Çorakyerler 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›; Kültür ve Turizm Bakanl›¤›  Kül-

tür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izinleri ile ve DÖS‹MM, Çank›r› Valili¤i,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekanl›¤› ve  Türk Tarih Kurumu
Baflkanl›¤›’n›n maddî katk›lar› ile gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Çank›r› Valili¤i’ne, Çank›r›
Belediye Baflkanl›¤›’na, Çank›r› Meslek Yüksek Okulu Ö¤renci Yurdu Müdürlü¤ü’ne,
çal›flmalar s›ras›nda ekibe her aflamada gereken yard›m› ve kolayl›¤› sa¤lad›klar›ndan
dolay› sonsuz teflekkürlerimizi sunar›z. Jeoloji çal›flmalar› ve yaflland›rma konusunda-
ki katk›lar›ndan dolay› Prof.Dr. Engin Ünay ve Yard. Doç. Dr. Nurettin Kaymakç›’ya bi-
limsel katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.

Uzun ve zahmetli geçen kaz›  süresince katk›lar›ndan dolay› baflta Bakanl›k tem-
silcisi   Necmi Erol’a,  araflt›rma görevlileri Cem Erkman’a,  Gülüflan Sünnetçio¤lu’na,
Ebru Albayrak’a, lisansüstü ve lisans ö¤rencilerine uyumlu ve özverili çal›flmalar›ndan
dolay› çok teflekkür ederiz. 
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Resim 1: Çorakyerler fosil lokalitesi. 

Resim 2: Bir Somatherium kafatas›
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Resim 3: Bir Hipparion kafatas›

Resim 4: Çorakyerler fosillerinden in situ bir görünüm
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Resim 5: Çorakyerler fosillerinden toplu bir görünüm

Resim 6: Çorakyerler fosillerinden toplu bir görünüm



APHRODISIAS, 2004

R.R.R. SMITH*
C. RATTE

In 2004, the New York University research team carried out an active program
of archaeological excavation, documentation, and restoration at Aphrodisias from 21
June to 19 August. Projects included new excavation, architectural recording, site con-
servation, and sculpture documentation and restoration. The government representa-
tive was Lütfü Kaya (Izmir Museum). 

FIELDWORK
Field research at Aphrodisias in 2004 concentrated on the fortification walls, built

around the edges of the city, and on the Bouleuterion and Agora in the center of town
(Fig. 1).  In addition, work continued on the architectural documentation of the Stadium,
the Basilica, and the Sebasteion.  The major site conservation project of the field sea-
son was the cleaning and stabilization of the columns of the Temple of Aphrodite.  

City Wall
The fortification wall was built in the mid-fourth century around the existing lim-

its of the city.  One of the most interesting aspects of the architecture of the wall is the
way its outer face is constructed almost entirely out of reused blocks.   It was once
thought that most of these reused blocks came from public buildings within the city, but
new research has shown convincingly that the cemeteries just outside of town were the
major source.  Archaeologist Peter De Staebler has in fact calculated that the demoli-
tion of a thousand monumental tombs would have provided most of the stone needed
for the outer face of the wall. 

Research in 2004 included continued documentation of the standing remains of
the wall, and continued study of the blocks built into the wall (Fig. 2).  Among the most
interesting monuments reused in the wall are numerous gladiatorial stelai of a common
type resembling an altar 0.8-0.9 m. high, carved with a gladiator on one side. A large
number of reliefs of this type have been found at Aphrodisias, mostly near or built into
the city wall, and they were the subject of a new study carried out in 2004 by Anne
Hrychuk. The reliefs seem to have been funerary monuments, but not as some have
thought the gravestones of gladiators.  Rather, they decorated the tombs of the own-
ers of gladiatorial troupes.  A fragment of a votive stele found in 2003 near the south
city wall is also associated with gladiatorial activity (Fig. 3, 04-004).

* Prof. Dr. R.R.R. SMITH, Cast Gallery Ashmolean Museum 0X1  2 PH Oxford/ENGLAND.
Doç. Dr. Christopher John RATTÈ, New York University, Institute of Fine Arts, 1 East 78th Street New York NY 10021-
U.S.A.
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The stele, which will be published by Angelos Chaniotis, was dedicated by two
gladiators, one called Sarpedon, after the Homeric hero, the other called Hermus, after
the principal river of Lydia, and a natural embodiment of the gladiatorial virtues of swift-
ness and strength.  The stele was dedicated to Nemesis, the goddess of divine retri-
bution, and the patron deity of gladiators.   The two ears carved on the stele indicate
that the goddess has listened to her worshippers’ prayer, while the wreath and the
palm are symbols of victory -- the object of the prayer.

Stadium
The main focus of recent research on the Stadium, supervised by archaeologist

Katherine Welch, has been to examine the architecture of the south side of the build-
ing -- the stairways that projected from the exterior façade of the Stadium (leading from
ground level up to the back of the seating area), and the portico that ran along the base
(Fig. 4).  There were six stairways, situated opposite each of the streets running up to
the Stadium from the south, and they are integral to the original construction of the
building in the mid- or late first century A.D.  As preserved, the portico is a later addi-
tion, datable by its architectural decoration to the late second century A.D. -- although
it is possible that the extant portico replaces an earlier predecessor.  In previous years,
one of these stairways (the third stairway from the west) was fully exposed, together
with a large area in front of it.  The remains of the portico were uncovered on both the
east and west sides of the stairway, but the portico apparently did not continue across
the front of the stairway -- the approach to the stairway and the stairway itself was thus
open to the air, as if the stairway was a continuation of the street to the south.  In 2004,
a new 6 x 6 m. trench (Stad 20) was laid out in front of the next stairway to the east, to
see if the same arrangement was repeated there, or if the entrance to the stairway was
partially closed off either by a continuation of the portico, or by an arch or other monu-
mental feature.  Excavation through 0.5 -1.0 m. of the same hard red gravelly earth that
buries the portico in other areas revealed a corner-entablature on the east side of the
stairway (at 523.3 m. asl), together with one well-preserved Corinthian capital.  The
corner shows that the portico was indeed interrupted at this point, and there were no
signs, either fallen blocks or cuttings in the top of the cornice, that it supported an arch
or other feature crossing the area in front of the stairway.

Bouleuterion
The Bouleuterion at Aphrodisias is an odeion-like structure centered on the north

side of the North Agora (Figs 1 and 5).  The building is datable by its architectural and
sculptural decoration to the late second century A.D. -- approximately two centuries
after the initial construction of the Agora.  It has long been assumed that the extant
building replaced an earlier Bouleuterion on the same site, and in recent years exca-
vations have been carried out in a number of places to test this idea -- in the area of
the stage, in the orchestra, and beneath the radial supporting vaults.  In 2004, the
excavation of the last two of this series of trenches was brought to completion.  

Trench Boul 5, located beneath the central supporting vault, was begun in 2002.
It is a 2.1 X 10.4 m. trench, dug up against the west wall of the vault, running from the
outer edge of the Bouleuterion in toward the orchestra.  Work in 2002 had concentrat-
ed on the south half of this trench.  The upper layers had yielded a number of whole
pots now dated by ceramicist Nick Hudson to the sixth century A.D., including an infant
burial interred in a cooking pot.  After removal of these layers, the trench had been dug
down a total of 1.3 m. to a level of 516.4 m. asl (0.3 m. below the level of the Agora),
without revealing any traces of earlier buildings.  In 2004, work was continued on the
north side of the trench, with similar results.  Three more infant burials were uncovered
and removed, and excavations were carried down to 516.5 m. asl without revealing any
other features.
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Trench Boul 6 is located beneath the fourth vault to the west (counting counter-
clockwise from and including the central vault).  Like Boul 5, it runs from the outer edge
of the Bouleuterion in toward the orchestra for a total length of 13.2 m.; the trench
varies from 0.7 to 5.4 m. in width. Excavation in 2003 and 2004 in the inner (southeast)
part of the trench was carried down to levels predating the construction of the
Bouleuterion (elevation 516.4-5 m. asl) without uncovering any traces of earlier struc-
tures.  In the outer (northwestern) part of the trench, however, the corner of a rectan-
gular masonry structure had been revealed in 2003.  The west edge, 2.2 m. long, and
part of the north and south edges of this structure had been uncovered.  It is con-
structed of unmortared rubble, preserved to a height of two courses, and bedded on
undisturbed soil at 516.7 m. asl.  Excavation in 2004 revealed the east edge of the
structure, showing that it is in fact 2.2 m. square (Fig. 6).  It is thus more likely to be
the foundation of a small monument or tomb than part of an earlier Bouleuterion.

A first-century A.D. inscription that mentions a Bouleuterion makes it clear that
the extant building did have a predecessor -- but it does not say where1.  While the
negative or ambiguous results of the excavations carried out in 2004 and previous
years do not prove that the early Roman Bouleuterion did not occupy the same site as
the later building, it is also possible that the Boule met for generations in a different
location, such as the so-called “Early Roman oikos” east of the present Bouleuterion,
before receiving a building of recognized architectural type in the late second century.

North Agora
The North Agora was the main focus of fieldwork at Aphrodisias in 2004.

Excavations were carried out in three areas: a large marble-lined courtyard or pool in
the southwest corner of the square; the area of the doorway in the center of the east
side; and the southeast corner of the Agora (Fig. 5).

Trench NAg 04.1. The sunken court or pool in the southwest corner of the Agora
was first detected by a geophysical survey in 1998.  Excavations carried out in 2000
and 2003 had revealed the south and east edges of the court, showing that it is 26.66
x 19.66 m. in dimensions, 2.5 m. deep (below the ancient ground level, elevation 514.2
m. asl), and lined and paved with marble slabs.  In 2004, the floor of the court was
uncovered over a much larger area than before -- in 3-3.5 m. wide strips along the
entire east side and half of the south side, and in a 4 by 13 m. wide trench running from
the south side to the center of the court (Fig. 7).  Of interest are numerous mason’s
marks, including both marks indicating the positions of blocks (such as two adjacent
blocks with the letter A carved on both blocks on opposite sides of the joint), and what
Angelos Chaniotis interprets as abbreviated names (ONÉ for Onesimos, DILE for
Diogenes Leontius).  In spite of these excavations, however, the function of the struc-
ture remains uncertain.  No major water inlets or outlets have been revealed, nor have
any features within the structure (including in the center), with the exception of a nar-
row stairway cut from a single block of marble on the south side. As for the date, none
of the finds recovered from a 3 x 3 m. sounding dug behind the east wall of the struc-
ture need be later than the late Hellenistic or Augustan period -- which is consistent
with the epigraphic evidence for the initial monumental construction of the Agora.

Trench NAg 04.2. Earlier research had shown that the Agora was surrounded
by double-colonnaded stoas on its south, west, and north sides, and by a single-colon-
naded stoa on the east.  Several columns are still standing at the southeast corner of
the Agora (see below, Trench NAg 0.3), as is a doorway in the center of the back wall
of the east stoa (opposite the Sebasteion).  A trench dug in 2000 uncovered part of a
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large room built up against the outside of the east stoa just north of this door.  The room
was paved with a late Roman geometric floor mosaic at a level well above the ground
level of the Agora (517.8 m. asl).  Continued excavation in 2004 showed that this room
is very large -- at least 12.5 m. east-west x 15 m. north-south -- and that it was repaved
in marble at a later period. 

Trench NAg 04.3. The best-preserved part of the Agora is its southeast corner,
where seven columns of the outer colonnade of the south stoa and two columns of the
east stoa remain standing to their full height.  Excavation in earlier seasons had shown
that the south stoa terminates in a large enclosed room which projects 18 m. beyond
the back wall of the east stoa.  The main purpose of Trench NAg 04.3 was to excavate
this room down to floor level.  

As revealed, the room is a split-level space (as already shown by probes dug in
2003), divided into north and south halves by two columns aligned with the inner colon-
nade of the south stoa (Fig. 8).  The north side of the room had the same floor level as
the stoas of the Agora (516.8 m. asl).  The floor on the south side of the room was
raised up 1.3 m.  The columns of the inner colonnade were also raised up on large
reused marble wall blocks, so that their bases are level with the floor on the south side.
Centered between the columns is a stairway built of reused marble blocks.  Both
halves of the room have similar opus sectile pavements, extremely well preserved on
the north. The present state of the room thus reflects some very substantial renova-
tions, probably carried out in the late Roman period.  Most notable is the treatment of
the central columns, which must have been completely dismantled together with the
roof they supported (perhaps after being damaged in an earthquake or fire), before
being reerected in their current positions.  

The most notable finds were a number of fragments of a portrait statue of the
emperor Tiberius, found in front of a marble-paved niche centered in the north wall (see
below, Sculpture Research).  The fragments found in 2004 include parts of the head
and an ankle.  The head fragments join another fragment of the head found in 2002
together with a statue-body of the Dresden Zeus type, of the same material, technique,
and scale as the head; these pieces had been incorporated into an Ottoman wall built
across the entrance to the room from the north aisle of the south stoa.  The ankle frag-
ment joins the body, as well as a foot found on the stylobate of the east stoa in 1999.
Although the head and body do not join-- not enough of the neck is preserved -- the
archaeological context together with the similarities between them make it very likely
that they belong together.  

The evidence is also very strong that the statue was set up in the niche in the
center of the room -- although we cannot know whether that was its original position,
or whether it was moved there from another location.  After the abandonment of the
room, the statue either fell or was pulled down, and the head broke off and was shat-
tered.  Small pieces were left lying about, while a larger piece was carried off with the
body for reuse in a later wall.

Site Conservation
Many of the columns of the Temple of Aphrodite have remained standing since

antiquity, but in recent years it has become increasingly clear that they are in urgent
need of repair, and a generous grant from the Kress Foundation through the World
Monuments Fund made it possible to carry out the most pressing of those repairs in
2004 (Fig. 9).  These included:  cleaning the columns of destructive plant growth with
a low-pressure water jet; replacing the corroded iron rings holding cracked and broken
column drums together with new, custom-made stainless steel rings; reinforcing the
columns where necessary with internal stainless steel dowels; grouting major cracks;
removing unsightly old brick and cement fills and replacing them with newer more
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attractive fills of reinforced concrete; stabilizing the bottoms of endangered columns
with a combination of dowels connecting the columns to the bases and reinforced con-
crete fills for support; replacing broken pieces found at the bases of the columns.
These projects were jointly supervised by Thomas Kaefer, Gerhard Paul, Kent
Severson, and Trevor Proudfoot.

Epigraphic Research
Study of the inscriptions found in 1961-92 was continued by J. Reynolds. Study

of Diocletian's Price Edict once inscribed on the facade of the Civil Basilica was con-
tinued by M. Crawford with P. Stinson. A new fragment concerning the price of ostrich-
es was discovered.

New Inscriptions
Twenty-five new inscriptions were recorded and studied by A. Chaniotis. In addi-

tion to the gladiatorial dedication discussed above, the following were among the most
important: a statue base for a priest of Zeus Patroos Augustus Kaisar, a statue base
for the governor Fl. Constantius, and a late Hellenistic honorific inscription attesting the
cult of Hestia Boulaia early in the city's history.

Sculpture research 
The aims of sculpture research at Aphrodisias remain (1) to record the mass of

material found in the excavations of 1961-1990 now stored in depots at the site, (2) to
recover the archaeological find locations of that material from the old fieldbooks, inven-
tory cards, and reports, (3) to study and publish the material in its ancient categories
and in its ancient contexts, and (4) to conserve and display major pieces for the inter-
ested public. Study, restoration, and publication are closely connected.

Documentation
The program of sculpture documentation was pursued in 2004 under the super-

vision of Dr. Julia Lenaghan, with a team of students (Serdar Aybek, Mailan Doquang,
Ashley Hill Walmsley, Anne Hrychuk, and Perihan Kösen). Two overlapping documen-
tation projects were undertaken: (1) the recording and numbering of the sculpture frag-
ments stored in the recently built Stoa Depot II, and (2) the entering of the sarcophagi
and sarcophagus fragments from the site in a database. Important aims were to match
the sarcophagi with their inscriptions (recorded earlier) and to find and re-attach to
them their original excavation inventory numbers which contain vital information about
their find contexts. 

The original excavation numbers were recovered for more than one hundred
sarcophagi and sarcophagus fragments by a painstaking process of elimination, grad-
ually matching the pieces with descriptions and measurements given in the old
records. Many sarcophagus fragments were joined, and several sarcophagi recom-
posed from disparate parts. Most important are: (1) the remains of a Dokimeion-style
garland sarcophagus (S-90) to which four substantial new fragments were added; and
(2) a large high-quality local garland sarcophagus (S-388) that was put together from
seventeen fragments scattered through various depots (Fig. 10).

Publication
The collaborative project on the Roman portrait statuary from the site was com-

pleted. Details of the manuscript, find plans, and photography were checked and cor-
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rected. The volume is now in press2.  Some new discoveries were incorporated. Two
of the the most significant may be mentioned. 

(1) A veiled female head (89-8) found in the the east end of the basin in the
South Agora was found to join a draped female statue from the Agora Gate (83-192 A)
that was put together from fragments for the first time in 2003. The head was dowelled
to the body (Fig. 11). The statue is of a rare type attested by a headless example in
the Ayd›n Museum and has a good context at the south end of the Agora Gate3.  

(2) Five fragments of a high-quality early imperial male portrait (04-038, 04-041,
04.060, 04-061, 04-069) found this year in the chamber excavated at the southeast
corner of the North Agora were joined to part of a head found there in 2002 (02-007)
(Figs. 12-13). The portrait is an adjusted version of one of the official portrait types of
the emperor Tiberius4. 

Although it cannot join (the neck is shattered), the new head probably belongs
on archaeological grounds to a well-preserved statue wearing the costume of a senior
Olympian divinity from the same context. The statue has the dress and posture of the
Dresden Zeus. The statue would then be an unusual figure of Tiberius in the form of
Zeus.

A major photographic campaign was undertaken for the publication of the para-
pet reliefs from the Basilica (B. Y›ld›r›m, M. Ali Dö¤enci)5.  A new study of the accu-
mulation and display of statues in the Hadrianic Baths over five centuries (A.D. 100-
600) was completed for publication in a collaborative volume on statues in late antiq-
uity6.  It is based on new find plans of the different phases of statue use in the Baths
(H. Mark, R. Smith).

Sculpture Conservation and Restoration
Sculpture conservation, under the direction of T. Proudfoot (Cliveden

Conservation, U.K.), was focused on the reliefs from the Sebasteion and on the
restoration of the blue-grey horse from the Civil Basilica.

Sebasteion Reliefs
Following the successful restoration of eight of the Sebasteion reliefs between

1999 and 2003, six further reliefs were restored in 2004. The old restorations were
removed, the reliefs dismantled, and the pieces then re-assembled with new stainless
steel dowels and lime-mortar fills. The restored reliefs are from the third storey of the
South Building: (1) Tiberius as godlike commander (79-160), (2) an imperial prince
crowned by a personification of the Roman people or senate (79-126), (3) two youth-
ful princes (79-126), and (4)-(5) a pair of flying Victories carrying trophies (79-130 and
79-131). One relief (6) from the North Building represents the young Nero crowned by
his mother Agrippina (82-250)7. 
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Blue Horse (70-569) 
The complex conservation and restoration of this unique monument was pur-

sued8. It consists of a galloping horse of dark blue-grey marble and part of its white-
marble rider which were found in 1970 in the Civil Basilica beside the remains of their
pedestal. The old dowel holes (which were too short) in the two main parts of the
horse's body were extended and the two pieces rejoined. Detailed study was made of
the broken legs of the horse, of the position of the rider, and the height and upward
angle of the horse's body over the plinth of its ancient base. A cast was made of the
lower plinth which remains in situ in the Basilica, for possible later use in the recon-
struction. Several proposals for the mounting of the horse with its ancient plinth were
tested and discussed with a static engineer, and a simple modern mounting in stain-
less steel through the ancient plinth was preferred. It is hoped to mount the horse in
the Aphrodisias Museum in 2005. 

Frieze Block Recovered
A missing frieze block decorated with a tragic mask from the Portico of Tiberius

(PTNE 84-1-4), which had been stolen from the site in 1988/9, was found in the gallery
of an antiquities dealer (Barakat Gallery) in London in February 2004. The back of the
block had been cut down to reduce its weight and the sides had been cut down to cen-
ter the mask. It was recovered with the help of the Directorate of Monuments and
Museums in Ankara, the Turkish Embassy in London, and the Metropolitan Police. 

Sponsors
The Aphrodisias Excavations are sponsored by the Institute of Fine Arts and the

Faculty of Arts and Science at New York University with invaluable support from pri-
vate individuals and foundations and the following groups of friends of the project: the
Friends of Aphrodisias in New York (President, Nina Köprülü), the Aphrodisias
Sevenler in Izmir (President, Nesrin Mavitan), the Friends of Aphrodisias Trust in
London (President, Lady Patrica Daunt), the Association des Amis d'Aphrodisias in
Paris (President, Penelope Louet), and the Geyre Vakf› in ‹stanbul (President, Ömer
Koç). We are extremely grateful to all these loyal supporters for their outstanding gen-
erosity.

8 Early reports: K.T. Erim, “Aphrodisias in Caria: Results of the 1970 Campaign,” Türk Arkeoloji Dergisi 19 (1972) 39,
fig. 40; id., Aphrodisias: City of Venus Aphrodite (London and New York 1986) 99 (with illustration). 
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Fig. 2: Elevation drawing of west face of Southeast Gate

Fig. 1: City plan of Aphrodisias
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Fig. 3: Fragment of dedication by two gladiators

Fig. 4: State plan of Stadium
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Fig. 5: State plan of North Agora and surrounding buildings

Fig. 6: Trench Boul 6
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Fig. 8: Trench NAg 04.3, view looking- 
west

Fig. 7: Trench NAg 04.1, view looking-
north
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Fig. 9: Temple of Aphrodite, North colonnade after conservation

Fig. 10: Garland sarcophagus (S-388) reconstructed in 2004
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Fig. 11: Portrait statue of woman 
from Agora Gate, recon
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Fig. 12: Portrait head of emperor 
Tiberius (A.D. 14-37) 
from North Agora, front

Fig. 13: Portrait head of emperor 
Tiberius (A.D. 14-37) from 
North Agora, right profile



SOL‹/POMPE‹OPOL‹S ANT‹K L‹MAN KENT‹ 
2004 YILI KAZILARI

Remzi YA⁄CI*

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2004 kaz›lar› Doç. Dr. Remzi Ya¤c› baflkan-
l›¤›nda Bakanl›k temsilcisi Ömer Faruk Türkan, 7 arkeolog, 1 mimar, 1 harita mühen-
disi, 1 restoratör ile gerçeklefltirilmifltir1. Kaz›lar iki alanda A. Sütunlu Cadde, B. Soli
Höyük’te 30 gün sürdürülmüfltür.

A. Sütunlu Cadde
Geçen y›l kaz› çal›flmalar› yap›lan ve Asklepios ile Nemesis heykellerinin ç›kar›l-

d›¤› C-42 açmas›nda ve bu y›l kaz› çal›flmalar› bafllat›lan C-41, C-40 ve B-41 açmala-
r›nda çal›flmalara devam edilmifltir (Resim: 1) Bu çal›flmalar ile Sütunlu Cadde’nin mi-
marisînin bu plan karelerdeki kontekstinin anlafl›lmas› amaçlanm›flt›r.

A.I. C-42 Açmas›
C-42 açmas›nda geçen y›l ç›kar›lan ve tahribata u¤ram›fl olan Asklepios ile Ne-

mesis2 heykellerinin eksik parçalar›n›n bulunup tamamlanmas› amac›yla kaz› çal›flma-
lar›na (5.22 m. seviyesinde) bafllanm›fl ve bu çal›flmalar s›ras›nda Asklepios heykeline
ait olmas› olas› mermerden heykel parçalar› ele geçirilmifltir. C-42 açmas›n›n içinde bu-
lunan ve 2003 kaz› sezonunda bir k›sm› görülebilen mermer heykel kaidesinin tama-
m›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›yla ilgili çal›flmalar kapsam›nda kaidenin çevresi temizlenmifl
ve çizimlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan ç›kar›lm›flt›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda geçen
y›l gövdesi aç›¤a ç›kar›lan Nemesis heykelinin bafl› (3.55 m.) bulunmufltur (Resim: 2-
3). Mimarî parçalar›n ve heykel kaidesinin kald›r›ld›¤› bu alanda yap›lan çal›flmalarda
tabanda 3.03 m. seviyesinde düzgün kireç tafl› bloklar (Resim: 4 ) ile oluflturulmufl bir
alt yap› sistemi ile karfl›lafl›lm›flt›r.

A.II.C-41 Açmas›
C-41 açmas›nda kaz› çal›flmalar›na 5.51 m. seviyesinden bafllanm›flt›r. Açman›n

güneyinde 5.06 m. kodunda C-40 açmas›n›n içerisine de uzanan bir adet figürlü sütun
bafll›¤› bulunmufltur (Resim: 5). Dört taraf›nda tanr›sal figürler bulunan bafll›k Korinth
düzenindedir. Bafll›¤›n tümünün temizlenebilmesi için C-40 açmas›na do¤ru kaz› çal›fl-

* Doç. Dr. Remzi YA⁄CI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kaynaklar Yerleflkesi,
Buca/‹zmir/TÜRK‹YE. remziyagci@deu.edu.tr  

1 Kaz› ekibi: Arkeolog Esra Kocabaflo¤lu, Zuhal-Meral Arato¤lu, Fatih Hakan Kaya, Neslihan Köro¤lu, Cem Civao¤lu,
Serkan Genç, Mustafa Ö¤üt, R. Tu¤alp Coflkun, Harita Mühendisi Seyfi Çubuk,  Mimar Ezgi Turan, Restoratör fiirin
Kaya’dan oluflmufltur. 2004 kaz›lar›n›n özeti ayr›ca Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü 2005-3:85-91’ de de
yay›nlanm›flt›r.

2 Tulunay 2004: 23-30; Ya¤c› 2004: 415-420.
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malar› ilerletilmifltir, bu s›rada 4.95. metre kodunda bir erkek heykelinin pelvis bölümü
bulunmufltur. Bu alandaki mimarî parçalar ve at›l durumda bulunan blok tafllar çizilmifl
ve yerinden kald›r›lm›flt›r. C-43, C-42 açmas›nda bat› k›s›mda gözlemlenen harç taban
4.87 m. de C-41 açmas›n›n bat›s›nda süreklilik göstermektedir. Do¤u bölümünde yürü-
tülen kaz› çal›flmalar› s›ras›nda 4.37 m. de Sütunlu Cadde’nin kanalizasyon sitemine
ait bir logar girifli bulunmufltur. Logar içindeki toprak temizlenmifl ve 1.66 m. seviyesin-
de tabana ulafl›lm›flt›r. Bu logar, C-42’de içi temizlenen kanal›n do¤usunda bulunan ka-
nal›n giriflidir. C-41 açmas›nda yürütülen çal›flmalar 5.06 m. seviyesinde bitirilmifltir.

A.III.C-40 Açmas›
C-40 açmas›nda çal›flmalar figürlü sütun bafll›¤›n› ç›karabilmek amac› ile 5.40 m.

seviyesinden bafllat›lm›flt›r. Figürlü sütun bafll›¤›n›n etraf›nda yap›lan kaz› çal›flmalar›
s›ras›nda bir torso parças› bulunmufltur. Açman›n bat› bölümünde 4.90 m. seviyeli ta-
ban, C-43, C-42, C-41 açmalar›nda oldu¤u gibi C-40 açmas›nda da belirlenmifltir. Bu
çal›flmalar s›ras›nda ayr›ca (5.02 m.) bir mermer heykel kaidesi bulunmufltur (Resim:
6). Alan›n mimarî çizimlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan açma içerisinde da¤›n›k du-
rumdaki bloklar d›flar› tafl›nm›flt›r. 4.75 m. seviyesinde açman›n genelini kaplayan harç
taban açman›n son seviyesi oldu¤u belirlenerek çal›flmalara son verilmifltir.

A.IV. B-41 Açmas›
B-41 açmas›nda kaz› çal›flmalar› 6.24 m. seviyesinden bafllat›lm›flt›r. Yüzeyde

gözlemlenen sütun bafll›¤›n›n figürlü oldu¤u anlafl›lm›flt›r (Resim: 7). B-41 açmas›nda
yap›lan çal›flmalar 5.04 m. seviyesinde sonland›r›lm›fl olup bu seviyeler aras›nda bafl-
l›k d›fl›nda önemli bir buluntuya rastlanmam›flt›r. Açman›n genelinde kal›n bir at›k top-
rak tabakas› kald›r›lm›flt›r.

B. Soli Höyük

B I. H-8 Açmas›
Açmada, 2003 tarihli kaz› sezonunda G-9 açmas›nda aç›¤a ç›kar›lan Hitit Döne-

mine ait mimarî kal›nt›lar ve buluntularla temsil edilen stratigrafinin sürecini araflt›rmak
amac›yla kaz› çal›flmalara bafllanm›flt›r. Höyü¤ün güneydo¤u köflesinde yer alan aç-
man›n, en üst kodu 17.93 m.dir. Açmada yüzey topra¤› kald›r›ld›ktan sonra, Helenistik
ve Arkaik Dönemlere ait keramik parçalar›na rastlanm›flt›r. Açman›n dik yamaçta olma-
s› ve kaz›dan önceki dönemlerde höyü¤ün üstünün ve yamaçlar›n›n teraslanmas›ndan
ve üstteki topra¤›n yamaçlara akmas›ndan oluflan tahribatlar nedeniyle kültür katlar›-
n›n kar›flt›¤› anlafl›lm›flt›r (Resim: 8).

Açman›n kuzeybat›s›nda 17.35 m. kodunda duvar ve döfleme olmad›¤› anlafl›lan
moloz y›¤›n› dere tafllar› ortaya ç›km›flt›r. Bu döküntü tafllar, do¤u-bat› yönünde 3.40
m. kuzey-güney yönünde 3.17 m. ye kadar yay›lm›flt›r. Aralar›ndaki ve altlar›ndaki ki-
reç tafllar›n›n da parçalanarak topra¤a kar›fl›p toprak dokusunu de¤ifltirdi¤i görülmüfl-
tür. Aralardaki bu kireç tafl› bloklar›n höyü¤ün Roma Dönemi olas›l›kla savunma ile il-
gili bir yap›lanmaya ait oldu¤u ve tahribat nedeni ile bu seviyeye düfltü¤ü anlafl›lm›flt›r.
Bu seviyeden ç›kan farkl› dönemlere ait keramikler aras›nda Helenistik Döneme ait pal-
met bezemeli “Megara” kâse parças›; Klasik Döneme ait siyah s›rl› parçalar ve Arkaik
Döneme ait bitki bezemeli keramik parçalar› yer almaktad›r. 17.29 m. kodundan itiba-
ren keramik ve kiremit yo¤unlu¤u gözlenmifl olup, düz formlu kiremitler yan›nda boya-
l› ve mahya kiremit parçalar› da görülmüfl olup bu seviyede Arkaik Döneme ait bir figür
(difli sfenks ?) bafl› kabartmal› mimarî terra cotta parças› ele geçirilmifltir (Resim: 9).
17.19 m. seviyesinde döküntü topra¤›n süreklilik gösterdi¤i gözlenmifl Helenistik Dö-
nem’e ait firnisli keramik parçalar› yan›nda k›rm›z› kafes bezemeli, siyah iç içe çember
ve siyah flerit bezemeli Geometrik Dönem keramik parçalar› bulunmufltur.
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17.11 kodunda gri, tafll› ve yumuflak döküntü toprak içinden zikzak motifli, siyah
kal›n bantl› ve iç içe çember bezemeli Erken Geometrik Dönem keramik parçalar› ile
‹.Ö. VII. yüzy›la ait k›rm›z› astar üzerine siyah ince fleritli parça keramik, ‹onia kâse par-
çalar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Keramik buluntular› beraberinde Arkaik Döneme ait kymation
kabartmal› mimarî terra cotta parçalar› ele geçirilmifltir. Herhangi bir mimarî olufluma
ait olmad›¤› anlafl›lan ve üst seviyeden düflmüfl olan erimifl kesme kireç tafllar› bu se-
viyelerde de topra¤›n yumuflak, tafll› ve bol kireçli olmas›na neden olmufltur. Açman›n
kuzey do¤usunda 16.88 m. seviyesinde yine Arkaik Döneme ait afl› boyal› piflmifl top-
rak kymation kabartmal› mimarî terra cotta parçalar› ele geçirilmifltir. 16.70-16.37 m.
kodunda Arkaik Dönem k›rm›z›-siyah fleritli, Geometrik Dönem keramik parçalar›, muh-
temelen de kült için kullan›ld›¤› düflünülen bazalt tafl›ndan kap parças›; 16 37-16.14 m.
kodunda gamal› haç ve stilize ok bezemeli K›br›s’tan d›flal›m keramik gövde parças›3
(White Painted IV- ‹.Ö. VII. ve VI. yüzy›l) (Resim: 10 sa¤ alt) aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Üst se-
viyelerden itibaren az miktarda görülen, fakat alt seviyelere do¤ru yo¤unlaflan boyal›
ve düz parça kiremitler yan›nda figürlü, kymationlu ve bitki motifli mimarî kaplama lev-
ha parçalar›n›n bulunmas› (önceki y›llarda da ayn› kontekst içinde ele geçirilmesi) hö-
yükte Arkaik Döneme ait bir tap›na¤›n (?) var olabilece¤ini düflündürmektedir. Önemli
buluntular aras›nda 16.29 m. kodunda gövde ve bacak k›sm› görülen Arkaik Dönem k›-
sa etekli erkek savaflç› (?) figürlü mimarî kaplama parças› ( Resim: 11) 16.14 m. ko-
dunda Helenistik Dönem piflmifl toprak mühürlü amphora kulpu bulunmufltur. 

Bat› k›s›mda ç›kan keramik buluntular› aras›nda Orta Geometrik Dönem siyah in-
ce fleritli, mor boyal› parçalar ile 16.10 m. kodunda Meander bezemeli ve Arkaik Dö-
neme ait üzerinde sfenks betimlemesinin arka bacaklar› (Resim: 12 alt), 16.01 m. se-
viyesinde bitki bezemeli mimarî terra cotta levhalar›na ait parçalar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r
(Resim: 13). Bu seviyeye ait parçalar›n, açman›n toprak kaymas›n›n daha az oldu¤u
kuzeybat› bölümünden geldi¤i saptanm›flt›r. 15.88-1573 m. seviyeleri aras›nda kuzey
bat› k›sm›nda topra¤›n hâlâ sert, koyu renkli oldu¤u  görülmüfl; dalga bezemeli, kafes
taramal› (Orta Geometrik ‹.Ö. 850-700), lades kemi¤i dizisi motifli Geometrik Dönem
keramik parçalar› ele geçirilmifltir. Do¤u k›s›mda döküntü topra¤›n varl›¤› izlenmekte-
dir. Bu k›s›mdan da tessera parçalar› d›fl›nda önemli bir buluntuya rastlanmam›flt›r.
15.73m.-15.48m. seviyeleri aras›nda kiremit yo¤unlu¤unun azald›¤› gözlenmifl, ayr›ca
Erken Geometrik Dönem keramik parçalar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu açmada çal›flmalar
15.48 m. kodunda sona erdirilmifltir.

H8’de 15.48 m. koduna kadar Geometrik Döneme ait keramik buluntular›n›n ho-
mojen biçimde görülmesi, 16.82 m. kodundaki yan›k–küllü dolgunun yamaç e¤imi do¤-
rultusunda devam etmesi, açma içinde bu seviyeye kadar (15.48 m.) duvar / temel gi-
bi bir mimarî kal›nt›ya rastlanmamas› açmada kal›n ve kar›fl›k bir dolgunun oldu¤unu
göstermektedir.

B.II. H9 Açmas›
Höyü¤ün güneydo¤u yamac›nda yer alan bu açman›n en üst seviyesi 16.89 m.

en alt seviyesi ise 15.07 m. olarak belirlenmifltir. Bu plan karede höyü¤ün üst seviye-
lerindeki klâsik tabakalar›n kaz›dan önceki dönemlerde teraslanmas› ve böylece a¤›r
bir tahribat geçirmifl olmas› nedeniyle düflmüfl-yuvarlanm›fl kireçtafl› bloklara ve k›r›k
parçalardan oluflan döküntülere rastlanm›flt›r. Döküntü hâlindeki bu tafllar›n çevresi te-
mizlenmifl açma içindeki son durumlar› da çizim ve foto¤raflarla belgelenmifltir. Söz ko-
nusu bloklar aras›nda üzerinde iki s›ra Grekçe yaz›t bulunan k›r›k bir blok bu açman›n
geç döneme ait en ilginç buluntular›ndand›r. ‹.S. yaklafl›k I. yüzy›la tarihlenen söz ko-
nusu blok üzerinde “Soli’de belediye baflkanl›¤› yapanlar›n…” diye bafllayan k›sm›
Prof. Dr. M. H. Sayar taraf›ndan okunmufltur (Resim: 14). Soli tarihi için önemli olan bu
belgenin gerisi k›r›kt›r di¤er parçalar›n›n önümüzdeki y›llarda bulunmas› olas›d›r.
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Bu y›¤›nt›lar aras›nda ele geçirilen keramik parçalar› üst tabakalara ait olup belir-
li bir stratigrafi vermez. Ço¤unluk tek renkli mutfak kap parçalar›ndan oluflmaktad›r.

Döküntü blok ve moloz tafllar belgelenip açma yüzeyinden kald›r›ld›ktan sonra
a¤›r tahribat verdi¤i daha eski dönemlere ait kerpiç bloklar›na rastlanm›flt›r. Kerpiç
bloklar 2002-2003 y›l›nda F9, G9 açmalar›nda aç›¤a ç›kar›lan Erken Hitit ‹mparatorluk
Dönemine ait mimarîyle iliflki içindedir. F9 ve G9’da bütünüyle aç›¤a ç›kar›lan dikdört-
gen biçimli an›tsal yap›yla ba¤lant›l› sur duvar› niteli¤indedir (Resim: 15). Çünkü ben-
zer mimarî kompleksler Yumuktepe VII-V. tabakalar ile paralellik göstermektedir4. Sur
duvar› ve içindeki an›tsal mimarî önümüzdeki y›llarda yap›lacak kaz›larla daha iyi an-
lafl›labilecektir.

Sonuç olarak, Sütunlu Cadde C40, C41, C42 ve B41 plan karelerinde ortaya
ç›kar›lan plâstik eserler, Sütunlu Cadde’nin do¤u ve bat› sütun s›ralar›ndaki üst yap›
elamanlar›ndan (figürlü ve bitkisel bezemeli sütun bafll›klar›) ve Sütunlu Cadde’nin için-
de kültle ilgili an›tsal bir yap›ya ait olmas› gereken heykellerden oluflmaktad›r. Ancak
Sütunlu Cadde’de bu tür bir yap›n›n varl›¤› belirlenememifltir. Söz konusu heykeller, bir
kontekste ba¤l› olmaks›z›n s›k›flt›r›lm›fl taban›n tahribinden sonra rastgele itilmifl
görünmektedir. Sütun bafll›klar› üzerindeki figürler ve heykeller, örne¤in Dionysos,
Pan, Asklepios, Telesphoros, Hygieia (Salus), Nemesis vb. imparatorlar›n kiflisel
koruyucu tanr›lar› olarak ifllev görmüfl ya da kar›fl›kl›k dönemlerinde devletin gelece¤ini
yönlendirebilecek özellikleri nedeniyle III. yüzy›lda  Roma pantheonunun popüler ol-
mufl tanr›lar›d›r. Bu mimarî plâstik örnekleri ve heykeller Severus’lar Dönemine (193-
235) tarihlenmektedir. ‹mparator Balbinus (238) heykeli ise Severus’lar sonras› kendi
döneminin flimdilik do¤udaki eflsiz bir örne¤ini temsil etmektedir. Gelecek sezonlarda
kaz›lar bu plan kareler ve çevresinde sürdürülecektir.

Soli Höyük ise; bu y›l Roma döküntü tabakas›n›n alt›ndan gelen ve Yumuktepe
VII-V. katlar› ile paralellik gösteren Hitit ‹mparatorluk Ça¤› mimarîsi ve savunma sistemi
hakk›nda bilgi vermesi ve höyü¤ün bir liman kenti olarak Kizzuwatna ve Hitit Dönem-
lerini ayd›nlatmas› bak›m›ndan Kilikia’n›n ‹.Ö. II. biny›l (Orta ve Geç Tunç Ça¤lar›) ar-
keolojisine önemli katk›larda bulunacakt›r.
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GORDION, 2004

G. Kenneth SAMS*
Andrew L. GOLDMAN

For the archaeological activities conducted at Gordion in 2004, we would like to
extend warm thanks to the General Directorate for Cultural Properties and Museums,
especially Mr. Nadir Avc› and Mr. Melik Ayaz. We are also most grateful for the con-
tinuing support and good cooperation received from the Museum of Anatolian
Civilizations, particularly its Director, Mr. Hikmet Denizli, and Assistant Director, Ms.
Emel Yurttagül.

We were very pleased to have with us as representatives of the Ministry of
Culture and Tourism Ms. Melek Y›ld›zturan and Ms. Y›ld›z Atafl. Ms. Y›ld›zturan over-
saw with much help and good will the research and conservation activities at the local
Gordion Museum. Ms. Atafl oversaw with good cheer and helpfulness excavation and
architectural conservation at the site. Both individuals made great contributions to the
success of the 2004 season.

As in past years, all activities were carried out under the auspices of the
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology; Jeremy Sabloff
was Museum Director when our season began; Richard Leventhal had assumed the
directorship by the end of our season. We continued to have the cooperation of the
University of North Carolina at Chapel Hill, the College of William and Mary, and Santa
Clara University; a new cooperating institution in 2004 was Gonzaga University.
Principal funding came from the University of Pennsylvania Museum, the Joukowsky
Family Foundation, the Loeb Classical Library Foundation of Harvard University, and
the Samuel H. Kress Foundation. We are, as always, most grateful to our supporters
for their generosity.

The 2004 season began on June 3 and ended on August 10. The principal activ-
ities were as follows: I. Excavation. II. Architectural conservation. III. Research on pre-
viously-found monuments and materials. IV. Object conservation.

I. Excavation
Under the general supervision of Prof. Mary M. Voigt, Dr. Andrew Goldman of

Gonzaga University supervised excavations focused on the Roman and Medieval peri-
ods. He reports as follows:

Project Orientation
Between June 13 and July 24, 2004, excavations were carried out on the

Gordion Citadel Mound (CM) in three separate locations. The primary objective of the

* Prof.Dr. G. Kenneth SAMS, Department of Classics, CB #3145, 212 Murphey Hall, University of North Carolina at
Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina  27599-3145 USA.
Asst.Dr. Andrew L. GOLDMAN, Department of History, AD Box 35, Gonzaga University Spokane, Washington
99258-0035 USA.
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excavations was an exploration of Gordion’s Medieval and Roman phases of occupa-
tion (Yass›höyük Stratigraphic Sequence or YHSS 1 and 2). Fieldwork concentrated
only upon the uppermost strata of the mound, with the goal of delineating the small
Roman-period settlement’s physical plan, measuring local levels of acculturation
(Romanization) and identifying the town’s function(s) over the long span of its occupa-
tion (ca. 1st-5th centuries A.D.). Specific evidence was sought to clarify several interre-
lated issues: (1) the approximate date of the town’s foundation and the character of its
earliest habitation phases; (2) the pace of expansion and development of the town’s
physical plan in different sectors of the Citadel Mound; (3) changes in site function and
economic activity during the Roman imperial period; and (4) the spread and extent of
adopted Romanized cultural patterns among the site’s inhabitants.  

A total of six trenches – each 5 x 10 meters in size – was opened on the CM sur-
face, with pairs of trenches placed adjacent to areas excavated by R. S. Young
between 1950 and 1973 (Fig. 1, areas 1, 2, 6). The three zones selected for excava-
tion each contained Roman-period structures partially excavated and recorded by
Young. Renewed excavation in these areas would permit the collection of new archi-
tectural evidence and securely stratified finds, which would, in turn, allow for more
accurate assessments of the town’s stratigraphic phasing as well as the existing body
of previously excavated Roman-period material currently housed in the Gordion muse-
um and storage depots.

Fieldwork was directed by Dr. Andrew Goldman (Gonzaga University) in con-
sultation with Dr. G. K. Sams and Mary M. Voigt, and was funded by a generous grant
from the Loeb Foundation at Harvard University. The excavation team consisted of
seven archaeologists and assistants: Dr. Jennifer Tobin (University of Illinois –
Chicago), Dr. Julian Bennett (Bilkent University), Dr. Jean Greenhalgh, Michael
Ramage, Dr. Thomas Bayer, Dr. Laura Thomas and Dr. Jennifer Obernier.

2004 Excavation Results
In each of the three excavation zones, a nearly identical sequence of strati-

graphic phases was either exposed or indirectly observed: (1) a mixed topsoil layer, (2)
Medieval strata, (3) Late Roman strata, and (4) Early Roman strata. Some variation
occurred in the number of subphases within the individual trenches, as did the thick-
ness of some deposits. That nearly identical stratigraphic phasing was found in each
of the three excavation zones is notable, indicating a high level of consistency in the
phasing of the upper strata across the western half of the Citadel Mound. Details of
each operation are noted below, listed according to their location (by zone) and trench
number (Operations 52 to 57).

(a) The Northwest (NW) Zone (Fig. 1, Area 1)
In the NW Zone, two trenches – Ops. 52 and 56 – were excavated by Dr.

Jennifer Tobin. Operation 52 was located adjacent to the NE corner of the Young’s
1950’s “Southwest” trench. Six distinct stratigraphic subphases were excavated: a top-
soil stratum, three strata of Medieval occupation (YHSS 1), and two strata of Late
Roman occupation (YHSS 2).  

Following the removal of ca. 20 cm. of topsoil (Phase 1), a hard white surface
(Phase 2: Medieval Subphase 3) could be traced across the trench that included sev-
eral poorly preserved wall fragments, a section of stone paving, and three small, shal-
low pits. A second white surface (Phase 3: Medieval Subphase 2; Fig. 2) lay ca. 10-30
cm. below the first, and this subphase contained similar features to the first, including
an area of paving on the south side of the trench and several poorly preserved wall
fragments in the north. Unlike the surface immediately above it, however, Phase 3 con-
tained a larger number of pits, some of which were extremely deep, and the remains
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of three subterranean ovens, two of which were well preserved. Approximately 30 cm.
below this white surface lay yet a third Medieval subphase (Phase 4: Medieval
Subphase 1), apparently the earliest subphase of the Medieval town. The surface in
this case was composed of a hard, yellowish soil. While this early subphase contained
no evidence of any structures, there were numerous pits as well as a stone-lined basin
in the north part of the trench. In the south part of the trench there were additional inter-
secting pits as well as what appeared to be a wall-robbing trench. This level also con-
tained the remains of a subterranean oven. All three Medieval phases appear to be
outside surfaces, perhaps a courtyard area for nearby structures, further evidence for
which was lacking.

The dates of the Medieval phases currently remain uncertain. However, several
coins were unearthed and these will be examined by Dr. Kenneth Harl in 2005. In addi-
tion, from one of the pits in Phase 4 (Medieval Subphase 1), a faience lion’s snout was
unearthed (Fig. 3). Dr. Scott Redford has tentatively identified this artifact as having
been produced in Iran during the 13th century A.D. The date is consistent with the
material excavated by R. S. Young in 1950 and appears to confirm that the Medieval
settlement was inhabited between the 13tth and 14th centuries, during the Seljuk and
early Ottoman periods.

Below the Phase 4 surface (ca. 10 cm.) was found a well-constructed stone cist
grave (Phase 5: Late Roman Subphase 2, the Cist Grave Cemetery; Fig. 4), identical
in form and construction to the ca. 60 similar burials excavated to the southwest in
1950. The grave was constructed of finely cut but unfinished stone ashlars, possibly
cannibalized from the remains of Late Roman walls found nearby. Fragments of roof
tiles were also incorporated into the grave’s construction, taken from the tile spill relat-
ing to the Late Roman surface below. The four capstones were removed and a nearly
complete skeleton was unearthed. It was found lying in a dorsal position, with the head
placed to the west and the arms across the abdomen (Fig. 4). Mr. Jeremy Dandoy
identified the body as belonging to a male who died in his mid-50s. No associated bur-
ial goods were found within the grave, and its absolute date remains uncertain. The
use of the roof tiles in its construction, however, indicates that this grave was inserted
into the Late Roman surface not long after the buildings in the previous stratum were
abandoned, providing us with a possibility of determining a relative date in association
with the lower level.

That lower level (Phase 6: Late Roman Subphase 1; Fig. 5) was the final stra-
tum excavated in 2004 and was contemporary with the abandoned building phase
noted by R. S. Young in 1950. The date of this Late Roman phase remains uncertain,
but coins, pottery and lamps from the 1950 excavations appear to indicate an occupa-
tion in the late 3rd and early 4th centuries A.D. The hard, white surface excavated in
2004 appears to be an exterior one; only one short wall fragment was identified in rela-
tion to it. Large amounts of broken tile were found scattered across this surface but
could not be directly associated with any structure. The only features of mention for this
stratum were numerous shallow pits and a poorly preserved water conduit found along
the northwest side of the trench.

Operation 56 was located to the southeast of the 1950 Young trench, one meter
to the east of the eastern edge of Op. 52. The trench was oriented roughly N-S, paral-
lel to the eastern end of Young’s 1950 trench. Excavation was limited to only seven
days; work was largely concentrated in Op. 52, with the completion of Op. 56 as a sec-
ondary objective. As a result, only three strata were exposed: a topsoil stratum and two
strata of Medieval date (corresponding directly to the upper Medieval surfaces in Op.
52).

After the removal of ca. 20 cm. of topsoil (Phase 1), a hard white surface was
found in patches across the trench (Phase 2: Medieval Subphase 3). A large accumu-
lation of stones in the north side of the trench is possibly related to the 1921 Battle of
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the Sakarya, as an empty artillery shell was found atop this pile. No other features
could be associated with this surface, which appears to have been an exterior one. Ca.
20 cm. below this stratum lay another hard white surface (Phase 3: Medieval
Subphase 2), which could be directly associated with the middle Medieval phase found
in Op. 52. A pit and the remnants of a wall are the only features that could be associ-
ated with this stratum. Following the exposure of this last surface, no further excava-
tion was carried out in 2004.

(b) The Southwest (SW Zone (Fig. 1, Area 2)
In the SW Zone, two trenches – Ops. 53 and 57 – were excavated by Dr. Jean

Greenhalgh. Operation 57 was planned and the surface cleaned, but no excavation
was carried out. To the south of Op. 57, Operation 53 was located adjacent to the
northwest corner of Young’s 1950 “South” trench. Five distinct stratigraphic phases
were excavated: a topsoil stratum, a stratum of Medieval occupation (YHSS 1), an
Early Byzantine (?) stratum with two subphases (YHSS 2), and an Early Roman occu-
pation (also YHSS 2).

Below ca. 20-30 cm. of topsoil (Phase 1), a series of large pits was discovered
across an uneven surface of light brown soil (Phase 2: Medieval Stratum). While these
pits, found to contain large amounts of glazed Medieval pottery and animal bones,
were associated with at least one fragmentary wall, no other definable architectural
features came to light.  

Below these pits, ca. 20-30 cm., a second brown surface was exposed on the
west side of the trench with a substantial building cut into it, constructed of reused
stone. Portions of two rooms were exposed inside this building, a smaller room (#1) to
the northwest and a second, larger room (#2) to the southwest. Since both rooms were
not fully excavated, it is presently impossible to estimate their original size. However,
the smaller room was at least ca. 2.0 x 1.6 square meters, while the larger room was
at least ca. 3 x 4 square meters in size. Although Medieval pitting had disturbed the
floors of the smaller room, the larger room (#2) was found to contain two phases of
occupation, a white plastered surface located ca. 30 cm. above a second, lower sur-
face (Fig. 6). While no features were noted in the upper (Phase 3: Pit House Floor 1)
surface, the lower floor (Phase 4: Pit House Floor 2) was found to include several asso-
ciated features, including a posthole lined with stones, a small fire pit, and three group-
ings of three small holes set in a triangular pattern near the walls. These sets of holes
appear to be the traces of several tripod stands. In both phases of occupation, this
building was semi-subterranean, as indicated by the unfinished face of the structure’s
eastern exterior wall. This thin exterior wall (ca. 25-30 cm. wide) contrasts strikingly
with the well-built, central supporting wall dividing the two rooms, which is nearly dou-
ble its thickness (ca. 50-55 cm.).  

The date of this building has not yet been established, and relatively little pottery
or artifacts were found in association with it. However, an intact jug of early Byzantine
date was excavated from a pit outside of yet directly associated with surfaces relating
to the building (Fig. 7), and a tentative date of the 4th-5th century A.D. has been
assigned to this structure. The orientation (northeast-southwest) and construction of
the building differ significantly from the buildings of the Roman period, which are ori-
ented due north-south. Since the building lies between the Roman and Medieval stra-
ta, we appear here to have discovered a new phase of occupation at Gordion, currently
designated the “Pit House Phase”, a sub-Roman occupation stratum that appears to
indicate the arrival of either new inhabitants or new architectural customs at Gordion.  

Finally, in the eastern half of the trench, excavation during the final week
exposed the remains of a large wall (Phase 5: Early Roman; Fig. 8) running north to
south across the entire width of the trench. This wall, ca. 5.5 m. in length, is the north-
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ern extension of a building excavated by Young in 1950. On the basis of previously
excavated pottery, lamps and coins, this building has been dated to the 1st and 2nd cen-
turies A.D. Although only the top of the wall was exposed in 2004, the newly excavat-
ed section indicates that this building was of a substantial size, ca. 8 meters in width
with an original north-south length of at least 17 m. The building’s function remains
unknown. Several fragments of a white marble platter were found next to the wall, how-
ever, and the expansion of excavation in 2005 to the west, inside the structure’s walls,
will perhaps help to clarify its original use(s).

(c) The West City Wall (WCW) Zone (Fig. 1, Area 6)
In the WCW Zone, two trenches – Ops. 54 and 55 – were excavated in 2004 by

Drs. Julian Bennett and Andrew Goldman. Operation 54 was located adjacent to the
southeastern corner of Young’s 1973 “WCW” trenches. This trench, which was placed
on a slope, proved to be heavily disturbed by Medieval digging and difficult to interpret.
However, at least three stratigraphic phases were excavated: a topsoil stratum, a
Medieval stratum (YHSS 1), and a Roman stratum (YHSS 2). 

The mixing of these strata proved exceedingly difficult to trace, although the fol-
lowing observations appear valid. The higher, western end of the trench appears to
have had the same sequence of strata as found in the other trenches, with ca. 20 cm.
of topsoil, followed by substantial Medieval pitting and traces of a Roman building. A
large pit, with a diameter of ca. 3 meters, created heavy disruption in the lower strata,
removing long sections of the Roman walls below. A collapsed section of mudbrick
wall, toppled on its side, was found lying to the immediate east of the pit edge, sup-
porting the conjecture that wall-robbing activities had taken place. This mudbrick wall
is Roman in date, according to the pottery found in relation to it, although to which
Roman phase it belongs is not yet clear. A second robber’s trench was identified to the
immediate north of this collapsed wall, a well-defined trench that would have contained
the stone socle to support the collapsed mudbrick superstructure.   

The eastern half of the trench also proved to be considerably mixed. The topsoil
here, near the bottom of the steep slope of the trench, was considerably thinner than
elsewhere on the mound, only ca. 5-10 cm. below the contemporary surface. A
Medieval stone-lined pit was cut into the northeastern corner of the trench, while
Roman surfaces were apparent immediately to its southwest. Those surfaces yielded
a significant quantity of Roman pottery, including a near-complete Roman mortarium
(Fig. 9), as well as large amounts of iron and bronze fragments. Among the finds were
examples of Roman armor, including chain mail (Fig. 10) and scale mail (Fig. 11) sim-
ilar to recent finds at Zeugma in southeastern Turkey. Examination of the metal finds,
many of which had been cut into smaller pieces, suggests that this is likely a metal
scrap pile dumped into this area at the edge of the Roman town either as garbage or
for future reuse. Excavation was not completed in this area owing to time constraints;
continued work is planned for 2005 to resolve the stratigraphic sequence, which at this
time is not well understood in regard to the stratigraphic sequence recorded elsewhere
in the town.

Operation 55 was located one meter to the northwest of Op. 54 and adjacent to
the northwest corner of Young’s 1973 “WCW-16” trench. Unlike Op. 54, this trench was
on a level surface and the sequence of strata was more easy to interpret. A total of four
distinct stratigraphic phases was excavated: a topsoil stratum, a stratum of Medieval
pitting (YHSS 1), a Late Roman stratum (YHSS 2), and an Early Roman occupation
with two phases (also YHSS 2).

Below ca. 20-25 cm. of sterile topsoil (Phase 1), a light brown surface came to
light that was cut by nearly a dozen large and small pits (Phase 2: Medieval stratum).
The largest of these was ca. 2.5 meters in diameter, and the depth of the pits ranged
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from ca. 30 to 90 cm. The pits contained large amounts of ash, glazed ceramics and
animal bones. No other features were associated with this stratum. Immediately below
this surface were found traces of a Late Roman structure of indeterminate function
(Phase 3: Late Roman). Although fragments of possibly ashlar walls were unearthed
on the western side of the trench, the best-defined feature was a line of three ashlar
stones (Fig. 12) that appear to have supported either a colonnade, a porch, or the inte-
rior center posts for a peaked roof. Associated with this feature, in the northwestern
corner of the trench, was a stepped feature composed of reused ashlar blocks and
smaller stone, perhaps the remains of a stair or buttress. Areas of paving were also
associated with this feature. Below this entire large feature, a thin layer of river cobbles
and mortar was noted, which seems to have provided a level, waterproof course upon
which this structure was built. All these features were heavily cut into by the Medieval
pitting; further work in this area is needed to help reconstruct the original function of
these features.

In order to investigate the strata below these structures, a test trench ca. 3 x 5
meters in size was continued in the southern half of the operation during the final week
of the excavation. Below ca. 40 cm. of soil were the remains of a well preserved struc-
ture, an Early Roman building that was only partially excavated (Phase 4: Early Roman
Subphase 2; Fig. 13). While much of this building had been disturbed by a large
Medieval pit, a thick layer of ash and charcoal lay across the preserved portion of a
paved floor, indicating that a large fire had taken place. The few objects found associ-
ated with this burnt level, including a large fragment of a glass bowl and a 1st century
A.D. Roman lamp handle, indicate that this building belongs to the earliest phases of
the Roman-period town. Ca. 10 cm. below the paving and burnt material, a second
floor (Phase 5: Early Roman Subphase 1) was visible at the bottom of the Medieval pit,
indicating that the burnt structure had an earlier phase of construction. Continued work
is planned in this area for 2005, in order to uncover the remaining portion of the burnt
building and to examine the earlier Phase 5 building.

Preliminary Conclusions
Six weeks of excavation into the Medieval and Roman-period strata have begun

to clarify a number of issues relating to Gordion’s history and physical development.  
First, the Medieval village appears to have been a much wealthier settlement

than previously suspected, as indicated by the discovery of the faience lion’s head from
Iran. In addition, that artifact, from the earliest occupation phase in the NW Zone,
appears to confirm that the Medieval village was established in the Seljuk period (13th

century A.D.).
Second, it is now clear from the three excavation zones that the Roman-period

town was of similar dimensions in its earlier and later phases. According to the new
stratigraphic sequence obtained from Op. 55, the town appears to have attained its full
size (ca. 3 hectares) in the 1st century A.D. and is likely to have maintained a similar
size (or close to it) into its latest occupation phase, in the 4th century A.D. While the
creation of the cist-grave cemetery in the NW Zone indicates that that portion of the
site was no longer inhabited, this change in function appears to have taken place in the
latest stage of the Roman settlement’s occupation, by the mid-4th century.

Third, the discovery of the post-Roman pit house in Op. 53 provides the first tan-
gible evidence that the Gordion Citadel Mound was occupied into the Early (?)
Byzantine period. Although the exact date of the pit house currently remains uncertain,
its architectural style and new orientation suggest that Gordion experienced either a
new influx of settlers or significant cultural adaptations in this later period. Such
changes clearly differentiate this previously unrecognized occupation phase from
those of the Roman period. For this reason, it is suggested here that the pit house rep-
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resents a new phase of occupation (YHSS 2A), in contrast with the Roman (YHSS 2B)
and Medieval (YHSS 1) phases. 

Fourth, a preliminary examination of the finds from the new excavations has
revealed an absence of cultural material (pottery, coins, etc.) dating to the late 2nd and
3rd centuries AD, a gap that had been noted in recent assessments of the material
recovered by Young between 1950 and 1973. This gap in occupation appears to coin-
cide with a thick layer of fill (ca. 40-50 cm.) found between the early and later Roman
subphases that had previously been noted in the NW Zone and the SW Zone. The
existence of this fill in all of the 2004 excavation zones suggests strongly that the entire
town was abandoned for an extended period, the late 2nd to the late 3rd century A.D.  

Finally, the new finds relating to the Roman military – notably the remains of
Roman scale and chain mail from Op. 54 – provide the first solid evidence that the
Roman-period town at Gordion functioned as a military post in some capacity during
its existence. The discovery in 1997 of a Roman soldier’s tombstone in the vicinity of
the Citadel Mound had raised the question of a military function for the town, and the
new finds now appear to confirm this supposition. While the date of the armor finds has
not yet been firmly established, it is now clear that the site was occupied for at least
some period of time by soldiers of the Roman army. Who these soldiers were, what
they were doing at Gordion and how long they occupied the site is not yet clear. Their
presence does lend support, however, for an identification of the Roman town with the
site of Vindia (or Vinda), a Roman posting-station (statio) known to have been in the
vicinity of Gordion (as listed within the Antonine Itinerary, a mid-2nd century Roman
road guide). Although the direct equation of Gordion with Vindia cannot be firmly estab-
lished at present, the new military finds – the first of their kind for this period in central
Anatolia – signify that Gordion maintained a position of some local and provincial
importance during Roman times.

II. Architectural Conservation
As in past years since 1998, Mark Goodman directed all aspects of architectur-

al conservation in 2004. Because of recent changes in regulations, Mr. Goodman was
not able to enjoy the assistance of Orta Do¤u Teknik Üniversitesi graduate students in
architecture, as he had in previous years.

The principal goal of site conservation continued to be the consolidation through
grouting of the monumental Early Phrygian structure now referred to as the Citadel
Gateway (Fig. 14). The project has been underway since 2002, making good use of
the scaffolding that was put in place in 2001 to stabilize the structure (Fig. 15). Work
was again directed to the troublesome south side of the monument, where a large
bulge had developed over the past decades. The consolidation procedure has been
described in past reports. To summarize, a mixture of hydraulic lime, fine sand and
water is injected by gravity grouting into the rubble core of the structure in order to con-
solidate as much as possible of that core and keep it from shifting. The actual grouting
is the fastest part of the procedure. Before a grouting session takes place, the wall first
has to be cleaned and grouting pipes have to be mortared into place. After a grouting
session, the pipes are removed, and the interstices of the wall are pointed with mortar.
In 2004, Mr. Goodman and his team injected roughly 100 cubic meters of grout into the
monument, the most for any one season. The south side of the Citadel Gateway is now
consolidated for a little over half of its 10-meter height.

The highly successful 2004 season of consolidation was to be Mr. Goodman’s
last. In early October, in his home in ‹stanbul, he died suddenly of heart failure at the
age of 43. He has left an important legacy to Gordion in his many accomplishments in
conservation since 1998. We shall miss him for his extraordinary professional skills.
Equally if not more, we shall miss him as a valued friend and colleague.
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III. Research
The following research projects and investigations of materials were undertaken

during the 2004 season:

Mr. Jeremiah Dandoy: analysis of animal bones
Dr. Gareth Darbyshire: iron objects
Professor Keith DeVries: imported Greek pottery before Hellenistic times
Dr. Ayfle Gürsan-Salzmann: ethno-archaeological research and architectural 

recording in Yass›höyük village
Dr. Robert Henrickson: ceramic studies
Professors Lisa Kealhofer and Peter Grave: ceramic trace-analysis
Dr. Naomi Miller: palaeoethnobotany
Ms. Shannan Stewart: Hellenistic pottery
Ms. Galya Toteva: Late Phrygian pottery
Prof.Dr. Mary M.Voigt: research on the findings of her previous excavations
Mr. Martin Wells: Hellenistic architecture and stratigraphy

IV. Object Conservation
The program of object conservation in 2004 was overseen by Ms. Cricket

Harbeck, the Director of Object Conservation for Gordion. Ms. Harbeck devoted her
time to desalinization and reassembly of pottery, monitoring and treatment of metal and
other objects, and treatment of materials found during excavation. In long-distance
consultation with Ms. Julie Unruh, she also carried out research on ceramic saliniza-
tion.
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Fig. 1: Plan of site

Fig. 2: Operation 52, Medieval Subphase 2
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Fig. 3: Operation 52, lion snout, Medieval Subphase 1

Fig. 4: Operation 52, cist grave, Late Roman Subphase 2
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Fig. 5: Operation 52, Late Roman Subphase 1

Fig. 6: Operation 53, pit house, phase 2, sub-
Roman period
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Fig. 7: Operation 53, intact jug associated with pit 
house

Fig. 8: Operation 53, Early Roman
wall

Fig. 9: Operation 54, Roman-period 
mortarium
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Fig. 10: Operation 54, Roman-period
chain mail

Fig. 12: Operation 55, Late Roman ashlar stones
for supporting posts

Fig. 11: Operation 54, Roman-period 
scale mail
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Fig. 14: Plan of Early Phrygian citadel, 
ca. 800 BC; Citadel Gateway at 
lower right

Fig. 15: Early Phrygian Citadel
Gateway, with M. Goodman
on scaffolding

Fig. 13: Operation 55, room of Early
Roman burnt building



2004 YILI RESULO⁄LU  MEZARLIK KAZISI

Tayfun YILDIRIM*
‹smet ED‹Z

Resulo¤lu Erken Tunç Ça¤› mezarl›k alan›nda, üniversite–müze iflbirli¤i
çerçevesinde bafllat›lan ikinci dönem kaz›lar, Çorum Müze Müdürü ‹smet Ediz’in
baflkanl›¤›nda, ayn› müzeden Dr. Önder ‹pek, Banu Çilingir ve flahs›mdan oluflan bir
ekiple 2004 y›l›n›n, A¤ustos ve Eylül aylar›nda gerçeklefltirilmifltir. Uzun  y›llar,  bilinç-
siz bir flekilde k›smen  tahrip edilmifl mezarl›k alan›n›n, sistemli çal›flmalarla
kurtar›lmas›na ve bilimsel sonuçlar›n›n Anadolu kültür tarihine kazand›r›lmas›na yöne-
lik  projenin gerçeklefltirilmesinde büyük pay› olan Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›za,
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ümüze, Ankara Üniversitesi ve Çorum
Valili¤i’ne  teflekkür ederiz.

Resulo¤lu Erken Tunç Ça¤› yerleflimi ve mezarl›k alan›, Çorum ‹li, U¤urluda¤
‹lçesi s›n›rlar› içinde, Resulo¤lu (Kaleboynu) Köyü’nün kufl uçuflu 1300 m.
kuzeybat›s›nda, Araçlar ya da Keseli P›nar mevkii olarak adland›r›lan kesimdedir
(Resim: 1). Resulo¤lu mezarl›¤›  güneydo¤u, kuzey ve kuzeybat›s›nda yer alan ve
yüzey bulgular›na göre  Eski Tunç Ça¤›na ait yerleflimlerle  çevrelenmifltir. Bu
yerleflimlerin en önemlisi, 100 x 50 m. ölçüsündeki güneydo¤u höyü¤üdür. Höyükle,
yaklafl›k 100 m. uza¤›ndaki  mezarl›k alan› ile aras›nda derin bir vadi bulunmaktad›r.
Vadinin ortas›ndan  bir dere yata¤› geçmektedir. Yukar›daki kalker kütleler aras›ndan
gelen dere yata¤›, güneybat›s›ndaki daha genifl vadiye, Delice Çay›’na do¤ru uzan-
maktad›r. Yerleflim yeri ve mezarl›k alan›,  Delice Çay›’n›n K›z›l›rmak’a kar›flt›¤› Kula
ve güneyindeki Hilâlli Köyü aras›nda, Sungurlu ‹lçe merkezine 50 km. U¤urluda¤ ‹lçe
merkezine 28 km. mesafededir. 

Ço¤unlu¤u tafl sand›k ve küp fleklindeki mezarlar›n bir k›sm› geçmifl y›llardaki
kaçak kaz›larla tahrip edilmifl, önemli bir k›sm› ise sa¤lam olarak ele geçirilmifltir.
Mezarlar,  arazinin topografyas›na ba¤l› olarak, üzerinde yer ald›¤› s›rt›n  güney kes-
imde 1.30 cm., kuzeye do¤ru ilerledikçe 2.20 cm. derinli¤e kadar inmektedir. Mezarlar
aras›ndaki  mesafe fazla de¤ildir.   Zaman zaman üst üste gömülere de rastlanm›flt›r.
Üst üste gelen mezarlarda ele geçirilen ölü hediyeleri, aralar›nda fazla bir zaman fark›
olmad›¤›n› göstermektedir. Mezarlarda tam bir yön birli¤i bulunmamakla birlikte, bir
k›sm›n›n özellikle tafl sand›k mezarlar›n, do¤u-bat› istikametinde  yer ald›¤› gözlen-
mifltir. Küp mezarlar›n bir k›sm›n›n a¤›zlar› do¤u ve güneydo¤u’ya, di¤erlerinin ise bat›
ya da kuzeye bakmaktad›r. Ölülerin bafllar› ço¤unlukla bat› yönünde olmakla birlikte,
bu kural› bozan mezarlara da rastlanm›flt›r. ‹skeletlerin çok az› sa¤lam vaziyette korun-
abilmifltir. Baz› mezarlar ayn› devrin sakinleri taraf›ndan soyulmufl, zaman zaman özel-
likle tafl sand›k mezarlara ait  tafllar yerinden ç›kar›larak veya içerisindeki iskelet bir
kenara ittirilerek, ikinci gömü için kullan›lm›flt›r.

* Doç. Dr. Tayfun YILDIRIM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 S›hh›ye-
Ankar /TÜRK‹YE. E.mail: Tayfun. Yildirim@humanity.ancara.edu.tr
‹smet ED‹Z, Müze Müdürü,  Arkeoloji Müzesi, Çorum/TÜRK‹YE.
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Bu y›lki çal›flmalarda toplam 10 adet tafl sand›k tipinde mezara rastlanm›flt›r.
Tafl sand›k mezarlar›n bir k›sm› günümüzde, çok az bir k›sm› da döneminde soyul-
mufltur.   Uzunluklar› 70 ile 160 cm. aras›nda de¤iflen tafl sand›k mezarlar›n derinlik-
leri yaklafl›k 60 cm.dir  (Resim: 2) . Dikdörtgen biçimli mezarlara ölü ve hediyeleri
yerlefltirildikten sonra, üzerleri bir veya birden fazla  sal tafl›yla kapat›lm›flt›r. Andezit ve
kalker gibi yöreye ait tafllardan yap›lan sand›k tipindeki mezarlar›n ço¤unlu¤u, do¤u-
bat› istikametinde yerlefltirilmifltir.  Ço¤u kez hoker tarzda yat›r›lan ölülerin bafllar›,  bat›
ya da güneybat› yönündedir. Baz› mezarlarda ölünün s›rt k›sm›na gelecek flekilde
b›rak›lm›fl ince, yass› tafllara rastlanm›flt›r. ‹skeletlerin bir k›sm›n›n kollar› dirsek-
lerinden bükülmüfl, elleri çene ve a¤›zlar›n›n önüne getirilmifltir. Bu tarz gömme âdeti,
küp mezarlarda da s›kça görülmektedir. 

Tafl sand›k mezarlarda ço¤unlukla tek bir iskelete rastlanmakla birlikte, bu y›l
ayn› mezarda  üst üste gömülmüfl  iki iskelete ilk kez rastlanm›flt›r. Resulo¤lu
mezarl›¤›nda tesbit edilen bu tarz çift gömü âdeti,  Orta Anadolu’nun kuzeyinde yer
alan, ça¤dafl› mezarl›klarda s›k görülmeyen bir uygulamad›r.  Baz› tafl sand›k
mezarlar›n kapa¤› kapat›ld›ktan sonra, uzun veya dar kenarlara paralel olarak
b›rak›lm›fl s›¤›r ayaklar› ele geçirilmifltir.  Kurban merasimini ve ölü yeme¤ini belge-
lendiren bu âdet,   Alaca Höyük’teki kralî mezarlarda da görülmektedir. “Ölü yeme¤i”
ile ilgili bu adette s›¤›r cinsi hayvanlar›n bafl ve ayak k›s›mlar› ölüye sunuluyor, geriye
kalan k›s›mlar› ise ölü yeme¤inde kullan›l›yordu. Böylelikle hem ölü, hem de  geride
kalanlar ölü yeme¤ine ifltirak ettirilmifl oluyordu. Resulo¤lu mezarlar›n›n yan›na
b›rak›lm›fl s›¤›r cinsi “bos indicus”a ait ayaklar›n t›rnakl› oluflu,  Alaca Höyük’te oldu¤u
gibi, bu parçalar›n yenmeden veya piflirilmeden  mezar›n yan›na b›rak›ld›klar›n› göster-
mektedir.     

2004 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lan 46 küp mezar›n ço¤unlu¤u soyulmakla birlikte, el
de¤meden korunmufl örnekler, dönemi aç›s›ndan seçkin ölü hediyeleri sunmufltur.
Küplerin boylar› 50 cm.den 1.40 cm.e kadar de¤iflmektedir . Bebekler ve çocuklar çöm-
lek ya da küpçüklere, yetiflkinler iri küplere gömülmüfltür. Küplerin genellikle a¤›zlar›
yass› tafllarla kapat›lm›fl, yass› andezit  tafllar›n üzerleri ve çevresi kalker tafllarla
doldurulmufltur. Bazen bu tafllar›n aras›nda da ölü hediyesi olarak b›rak›lm›fl kap
kaca¤a rastlanm›flt›r. Baz› mezar küplerinin a¤›zlar›, çömleklerle kapat›lm›flt›r. Ender
olarak, büyük boy bir küp mezar›n a¤z›n›n kille kapat›ld›¤› gözlenmifltir (Resim :3).
Etraf› üç yass› taflla çevrilen ve üzeri yine yass› sal tafl›yla örtülen küp mezar tipi  bu
y›l da görülmekle birlikte, basit toprak mezarlara henüz rastlanmam›flt›r.   Mezar küp-
lerinin ço¤unlu¤u orta dereceli ›s›da f›r›nlanm›flt›r. Acele haz›rlanm›fl,  iyi piflirilmemifl
örnekler de bulunmaktad›r. Küp veya çömleklerin ço¤unlu¤u kahverengi, çok az› siyah
hamurludur.  K›rm›z›, kahverengi ve kahverenginin tonlar›nda, bazen siyah renkte
astarlanm›fl küplerin bir k›sm›n›n omuzlar›nda dü¤me, silindirik kabartma gibi, dönemin
modas›na uygun süslemeler yer alm›flt›r.  K›smen korunabilen iskeletlere göre, ölülerin
bafl k›sm›n›n ço¤unlukla küpün dip k›sm›na,  ayaklar›n  ise a¤›z k›sm›na do¤ru hoker
pozisyonda b›rak›ld›klar› anlafl›lmaktad›r.  Küp mezarlar›n bir k›sm›n›n a¤›zlar› do¤u ve
güneydo¤uya, di¤erlerinin ise bat› ya da kuzeye bakmaktad›r.  Bu y›lki çal›flmalarda, B
açmas›n›n kuzeyinde aç›¤a ç›kar›lan ve mezarlar›n hemen üst seviyesinde yer alan
mimarl›k kal›nt›lar› ve küçük buluntular, nüfusa paralel olarak konut ihtiyac›n›n artt›¤›n›
ve  mezarl›k alan›n›n bir bölümünün , Erken Tunç Ça¤›n›n en geç evresinde  yerleflim
yeri olarak kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. 2005 y›l›nda gerçeklefltirilmesi planlanan
kaz›larla, bu kesimdeki yap›lar›n planlar› daha aç›k flekilde anlafl›labilecektir. 

Resulo¤lu sakinlerinin öbür dünya ile ilgili inançlar›n› yans›tan ölü hediyeleri
piflmifl toprak, tafl ve madenden yap›lm›flt›r. Mezarlarda ele geçirilen piflmifl toprak kap
kacaklar›,  maflrapa (Resim: 4), vazo, tabak, çömlek ve tek kulplu çanak gibi formlar
oluflturmaktad›r. El yap›m› çanak çömlek  k›rm›z›, kahverengi ve  siyah renkte astar-
lanm›flt›r.  K›z›l›rmak ile Yeflil›rmak aras›ndaki sahada bol miktarda kullan›lan bu tip
serami¤in ço¤unlu¤u  itinal› biçimde perdahl›d›r.  Kimi kaplar›n omuz ve gövdeleri,
M.Ö.III.biny›l›n ikinci yar›s›na ait, Orta ve Kuzey Anadolu serami¤inde oldu¤u gibi para-
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lel yivlerle bezenmifltir.  El yap›m› genifl yayvan çanaklar ve genifl kar›nl› çömlekler
Alaca Höyük’te ele geçirilen örneklerin tam paralelidir.  Bu y›la ait s›rad›fl› piflmifl toprak
eserlerden  biri de, bir küp mezar›n a¤z›na kapat›lm›fl el yap›m›, çift kulplu ve emzikli
bir kapt›r (Resim: 5).  M.Ö.II.biny›l›n bafl›na ait metal atölyelerinde kullan›lan körüklere
benzeyen kap flekline, bu dönemde ilk kez rastlanmaktad›r.   Madenden yap›lm›fl ölü
hediyelerini, bak›r, bronz , gümüfl , alt›n ve elektrum örnekler oluflturmaktad›r.  Hemen
hemen her mezarda, iskeletlerin gö¤üs üzeri veya çevresine b›rak›lm›fl bronz i¤nelere
rastlanm›flt›r. Yuvarlak, küre ve armut bafll› ‹¤nelerin bir bölümü mezarlara b›rak›l›rken,
özel surette bükülmüfltür.  Baz› metal i¤nelerin bafllar›, Maflathöyük,  ‹kiztepe ve
Oymaa¤aç mezarlar›nda bulunan örneklere paralel olarak geometrik yivlerle bezen-
mifltir (Resim: 6). Bu y›l ele geçirilen bronzdan çift topuz bafll› bir i¤nenin flimdilik
Resulo¤lu’na has bir örnek oldu¤u anlafl›lmaktad›r (Resim: 7) .  ‹¤nenin bafl flekli, akik
kolye tanelerinin formundad›r.  Erkeklere ait mezarlarda ele geçirilen metal silâhlar›n
say›s› artm›flt›r. Bronz sap delikli baltalar,  Orta Anadolu’nun kuzeyine özgü tipleri tem-
sil etmektedir. Baltalar›n baz›lar›nda a¤aç sapa ait kal›nt›lar korunmufltur (Resim: 8) .
Küp mezarlarda ele geçirilen  metal hançerler,  i¤neler  gibi bükülerek kullan›lamaz
hâle getirilmifltir. Hem kad›n, hem erkek mezarlar›na b›rak›lan  bronz veya kurflundan
yap›lm›fl  kap kaca¤›n hepsi, bir daha kullan›lmamak üzere, bükülmüfl veya
parçalanm›flt›r.  Kad›nlara ait mezar eflyalar›n›n ço¤unlu¤unu baflta kolyeler (Resim: 9)
olmak üzere, bronz küpe, alt›n veya bronz kulak t›kaçlar›, bronz saç halkalar›,  bronz
bilezik ve halhallar oluflturmaktad›r.  Bu y›l ilk defa ele geçirilen bronz torklar›n (boyun-
luk) teknik ve flekilleri, Oymaa¤aç ve  Troia’da ele geçirilen  örneklerle paralellik göster-
mektedir.  Genç bir kad›n mezar›nda ele geçirilen bir saç halkas›n›n tipi (Resim: 10) ,
Mezopotamya’da Ur kral mezarlar›nda bulunan örneklerin paralelidir. Resulo¤lu
mezarlar›na b›rak›lan ölü hediyeleri içinde,  çeflitli madenlerin yan›nda, akik,  frit ,
fayans ve deniz kabuklar›ndan yap›lm›fl kolyelerin say›s› bir hayli fazlad›r. Ço¤unlu¤u
kad›n ve  çocuklara ait küp, çömlek veya tafl sand›k mezarlarda çeflitli tipte kolye
tanelerine rastlanm›flt›r.  Metal kolye taneleri (Resim: 11),   alt›n, gümüfl, bak›r, bronz
ve  elektrum’dan  yap›lm›flt›r.  Resulo¤lu ve çevresine özgü çift topuz biçimli akik kolye
tanelerinin yan›nda, bu y›l idol, T biçimli, ay biçimli ve ayakkab› fleklinde  form
özelli¤ine sahip akik kolye taneleri de ele geçirilmifltir. Di¤er kolye örnekleri, de¤iflik
renklerdeki tafllar›n yan›nda frit, fayans, deniz kabu¤u gibi maddelerden yap›lm›fl bon-
cuklardan oluflmaktad›r.  ‹ki kaz› mevsiminde Çorum Müzesi’ne kazand›r›lan Resulo¤lu
kolyeleri ve di¤er tak› örnekleri,  Orta Anadolu’da,  M.Ö.III.Bin süs eflyas› sanat›na ait
önemli bir koleksiyon oluflturmaktad›r.  Slaytlarda bu y›la ait çeflitli kolyeler  görülmek-
tedir.   

Sonuç olarak,  Resulo¤lu mezarl›¤›nda sürdürülen kaz›lar, Delice ile
K›z›l›rmak’›n birleflti¤i bu bölgede ziraatç› ve hayvan yetifltirici , ayn› zamanda çevre-
deki maden ve hammadde kaynaklar›n› ustal›kla kullanabilen bir toplumun sosyal
yaflam› ve ölümden sonraki inançlar›yla  ilgili önemli sonuçlar vermektedir. Resulo¤lu
ustalar›, olas›l›kla, yerleflime   çok yak›n mesafede yeralan Bayat / Derekütü¤ün ve
Sungurlu / Üçoluk ile Ça¤flak bak›r yataklar›n› hammadde kayna¤› olarak kullanm›fl
olmal›lar. 2004 y›l›ndaki çal›flmalarda, Resulo¤lu’nun sadece Orta ve Kuzey Anadolu
ile de¤il,  ayn› zamanda Bat› Anadolu ve Mezopotamya ile de paralellik kurulabilen
arkeolojik belgeleri ortaya ç›kar›lm›flt›r.
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Resim: 3
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ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) - THE EXCAVATIONS 2004

Dominique BEYER*

The höyük of Porsuk (Zeyve höyük) lies near the small town of Ulukishla, in the
Province of Ni¤de. One of the main interests of this south Cappadocian site is that it is
located nearby both the Taurus lead and silver mines and the Cilician Doors, which
were important route between the Syro-Mesopotamian world and the Anatolian
plateau. Besides, Porsuk holds a succession of Iron Age levels following a Hittite impe-
rial occupation and even – but we have to confirm that– a level of the Old Hittite king-
dom. Within the framework of the actual problematics concerning, for example, either
the transition between the Bronze Age and the Iron Age, or the definition of regional
entities, the Porsuk excavations, which restarted tree years ago, appears to us very
promising as regards the development of the archaeology of these periods on the
Anatolian plateau. 

With the agreement of the General Direction of Antiquities, and with the very
effective help of our temsilci, Murat Süslü in 20031, Baykal Aydembek last year, we
worked on two areas of the site, for five weeks in 20042(Drawing 1).

1. In the Eastern Part of the Höyük: Chantier IV
This area was apparently the best one to undertake new excavations : we have

some place on the slopes of the höyük to put out the earth, and the stratigraphic
sequence of the site seems in that part to be approximatively complete, between the
very Late Roman and the Hittite Periods, maybe even the Old Hittite. The objectives of
the operation are : to clean, in the south part, on the surface, the remains of the Late
Roman levels excavated a long time ago by Pr. Olivier Pelon and to open new squares
on the top of the höyük to complete the plan of the rural habitat. The construction mate-
rial consists of local gypsum or sandstone, with some traces of kerpiç superstructure.
Sometimes, remains of pebble pavements show outdoor spaces, for example a small
courtyard. This work is in progress, but we need of course more time to extend the
plans and to define the succession of the different phases (Drawing 2). This is the most
difficult at the moment: we discovered a lot of graves belonging to the very late necrop-
olis (Fig. 1). In 2004, the total of the graves excavated in this area since the beginning
of the Porsuk excavations by Olivier Pelon reached the number of about 130. Are there

* Prof. Dr. Dominique BEYER, Near Eastern Archaeology, University Marc Bloch,Strasbourg /FRANCE. 9, place de
l’Université F- 67084 Strasbourg cedex 04 E-Mail : beyer@umb.u-strasbg.fr

1 Cf. the report of the 2003 operations : Beyer Dominique et alii. : “Porsuk: rapport préliminaire sur la campagne de
fouilles de 2003”, Anatolia Antiqua XII, 2004, p. 267-281. For 2004 : “Porsuk (Zeyve Höyük) : rapport sommaire sur
la campagne de 2004”, Anatolia Antiqua XIII, 2005, p. 295-318.

2 The members of the team 2004 were Mustafa Bilgin, ceramologist, Isabelle Chalier, archaeologist, Julien De Vos,
hittitologist, Benjamin Hincker, draughtsman, Françoise Laroche-Traunecker, architect, Pascal Lebouteiller,
topographer, Stéphane Lebreton, Julie Patrier, Bérengère Pérello and Aksel Tibet, archaeologists, Joël Traunecker,
architect, Marie Verbeek, archaeologist and Yasemin Y›lmaz, anthropologist. Professeur René Lebrun, University of
Louvain-la-Neuve, was on the field with his daughter Charlotte for two weeks. 
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all settled after the destruction of the last occupation level? That is the focus of a num-
ber of discussions between the different members of the archaeological staff.
According to some observations made by Dr. Stéphane Lebreton, in charge of the
excavations of those levels, some graves are maybe contemporary of the last archi-
tectural level. In the earth removed by the digging of the graves pits, there are many
sherds of different kinds of sigillata pottery, and Hellenistic pottery to. The importance
of the fine material, ceramics but also some small objects, seems to indicate a more
rich settlement in the Roman period than observed before3. 

But, according to the remarks of Mustafa Bilgin, in charge of the study of Roman
and Hellenistic pottery, a lot of sherds belongs to the early Byzantine period. From
where exactly they come? From some remains, badly preserved, of an occupation
level or from some of the graves ? It is difficult to date precisely these graves : some-
times there are remains of wooden coffins, but the funeral material is generally poor.
On the other hand, the many skeletons, from men, women and children, were careful-
ly excavated and studied by Yasemin Y›lmaz. Thus, we are in a position to complete
the anthropological study published by Frederique Blaizot some years ago4.

On the north part of the area, in the squares H42/I42, we have last year started
digging under the level of the ancient excavations, in some Hellenistic levels (Fig. 2). I
hope we will have there the opportunity to find some good information on the Late and
Middle Iron Age levels. 

— On the south-east slope of the mound, at the foot of the six-metre high section
made three years ago, we have completed the knowledge of the remains of Hittite
empire level (our level V), despite the relative narrowness of the space. South-west of
the so called Hittite room (a remarkable space of almost 7 m. by 6,50 m., in K 42-L 42),
there is now a new large unit, which might be a magazine, in L40-41, M40-41 (Drawing
3) : we found indeed a collection of some broken jars, of storage type (about twenty
pieces) mainly partially inserted in the floor, and some smaller pieces of pottery (Fig.
3-4). A small circular ingot of lead shows the links between the site and the Taurus
mines of the area of Bulgar Maden. There wasn't any trace of seeds discovered inside
the storage jars. The discovery of some burned wooden beams in the destruction level,
inside the red and black earth with many kerpiç fragments, seems to show that the
room was covered and not an open air space. But we have to note that the size of the
space is particularly important, along the south slope of the höyük, with more than four-
teen meters long East-West without intermediate supports (and without, for the
moment, the west limit). It is possible that a wall is still to find, as the northern limit of
the magazine, in the extension to the west of the wall 00027 (south limit of the so-called
Hittite room) with a door at that point. We have of course to confirm that.

The floor, in L42, cut inside the virgin soil, above the conglomerate bank, is slight-
ly going up to the west, in small stages. We don't have any remains, on that point, of
a Old Hittite level.

A small sounding was made in the north-west corner of the "Hittite room", in K41
SE: the northern wall (00026) go further to the west with a burned coating and remains,
I think, of a new door. Many charred cereal seeds were found on the burned floor, and
a small pot with four handles inserted inside the floor (Fig. 5). A small piece of burned
clay, found in that area some years ago, has been examined by Hittitologist Pr. Dr.
René Lebrun, of the Belgian univ. of Louvain-la-Neuve : Most certainly, there are some
remains of luvite hieroglyphs impressed on that piece, but for what kind of purpose? A
kind of sealing? A remain of a kind of wall decoration? I think that this piece is quite
new in the archaeological documentation.
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In 2002 and 2003, we saw that this Hittite period layer, from which the destruc-
tion by fire must correspond to the fall of the Hittite empire, has been deeply cut by the
occupants of the Early Iron Age (level IV)5. Now, fortunately, in this south-east corner
of the höyük, we have found a thicker Hittite destruction level, preserved about one-
meter high. It remains to establish amongst others precisely the Iron Age reoccupation
date. The material found and until now published has given much ground for discus-
sion, especially after the new dates of Gordion Early Phrygian levels. On the southern
slope of the mound, in the surface layers, the remains of the Iron Age levels were often
partially destroyed by the erosion and by some pits. A floor much preserved, belong-
ing to the Middle Iron Age, has showed a fireplace with a jar, inside of which we have
found a pot of grey ware with vertical handles, repaired with gypsum (Fig. 6). 

The existence of a well-preserved level, the one of the Old Hittite kingdom (level
VI) is still to be confirmed. In that area, below the "Hittite room", we just have some
badly preserved remains of sandstone walls on the top of the natural conglomerate
bank. We need of course to find some archaeological material to date that level. The
only precise chronological elements we have for the moment come from the den-
drochronological analysis by Peter Kuniholm of wooden beams and radiocarbon dates
from charred seeds of the site's west gateway.

2. In the Western Part of the Höyük: Chantier II (Drawing 4)
In this part of the höyük, under the direction of Aksel Tibet, a sounding was start-

ed inside the gateway complex, to the east, in order to precise our stratigraphic knowl-
edge of that area. This work will be completed next season. 

Secondly, before undertaking some restorations of the very impressive walls of
stones and kerpiç of the west gate, excavated many years ago, it would be very inter-
esting to continue the cleaning of the slopes of the höyük in order to study precisely
the links between this building and its immediate environment. Thus, we have shown
clearly that the two walls flanking the passage were deeply inserted by the Hittites in
the natural flank of the site, at a height of about 6 meters, and cutting the conglomer-
ate banks at the bottom (Fig. 7). The walls built of kerpiç on substructure of sandstones
were applied on both sides and reinforced by wooden beams and irregular layers of
gypsum stones, especially on the external face of the walls, facing the natural earth.
This cleaning work seems to show besides that on the top the builders have laid out a
glacis of earth, filling in some cavities of the slope with layers of a kind of pisé. 

Last year, some soundings were made in an old trench along the west side of the
angle tower : in that part of the area, we have confirm that the builders of the tower
have settled her walls on the top of the natural geological ground, slightly inserted
inside. 

On the south-east part of the postern gateway, along the very steep slope of this
most high of the Porsuk mound, small soundings made by stages, with a view to pre-
pare the protection's work of the gateway, have show the same situation. But there the
stratigraphy is more difficult to interpret on the high parts.
For the protection of the gateway, Françoise Laroche-Traunecker has suggested to set
a roof made in three parts. With the agreement of the General Direction of antiquities
and museums and of the Commission concerned, we have the project to realise that
operation in the next future. 
Last year, in order to allow the presentation of the site to the visitors, an esplanade was
lay out by Aksel Tibet (Fig. 8), using some of the soundings debris, at the foot of this
very important example of Hittite period military architecture, so that its access to the
visitors would become more attractive and more practical.
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Drawing 1: Topographic plan of the site of Zeyve höyük (Porsuk)

Drawing 2: Chantier IV : 
plan of the 
Roman levels
(Françoise 
Laroche-
Traunecker)
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Drawing 3: Chantier IV . South-east slope : the Hittite Empire level (Françoise 
Laroche-Traunecker)

Drawing 4: Chantier II : general plan of the Hittite gateway and fortifica-
tions (Françoise Laroche-Traunecker)
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Fig. 1: Chantier IV : A grave in one Roman wall

Fig. 2: Chantier IV : Sherds of Hellenistic rhyta
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Fig. 3: Chantier IV : Hittite level V. Broken jars of the magazine

Fig. 4: Chantier IV : Hittite level V. A 
pot with red slip

Fig. 5: Chantier IV : Hittite pot inserted in the
floor  (level 5)



72

Fig. 6: Chantier IV : Middle Iron
Age pot repaired with 
gypsum

Fig. 7: Chantier II : Hittite gate
way deeply inserted in 
the flank of the höyük. 
View from the west

Fig. 8: Chantier II : Esplanade at
the foot of the Hittite 
gateway



2004 YILI PHOKA‹A KAZI ÇALIfiMALARI

Ömer ÖZY‹⁄‹T*

Phokaia antik kentinde 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, 15.07.2004 günü bafllad› ve al-
t› ay boyunca süren çal›flmalar 27.12.2005 günü sona erdi1.  Bu çal›flmalar Athena Ta-
p›na¤› ile Phokaia’n›n ilk yerleflim alan›nda gerçeklefltirildi. Ayr›ca III. Derece Arkeolo-
jik Sit Alanlar›’nda da kaz› çal›flmalar› yap›ld›. 2004 y›l›nda Phokaia’da yap›lan çal›fl-
malar› üç ana grupta toplayabiliriz2: 

a) Athena Tap›na¤› Kaz› Çal›flmalar›
b) Phokaia ‹lk Yerleflim Alan› Kaz› Çal›flmalar›
c) III. Derece Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Kaz›lar

A) ATHENA TAPINA⁄I KAZI ÇALIfiMALARI 
‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Antik Phokaia kenti, Athena Tap›na¤› kuzeybat› podium du-

var› kaz› çal›flmalar›, 06.08.2004 günü bafllad› ve 15.12.2004 günü sona erdi3. Tüm bu
çal›flmalar Athena Tap›na¤› podium duvar› alan›n›n kuzeybat›s›nda, H,K-5,6,7 No.lu
plan karelerinde gerçeklefltirildi. Bu alanda çal›flmalar, 2000 y›l› kaz› sezonunda kald›-
r›lan, ortaokul binas›na ait tuvalet yap›s›n›n bulundu¤u bölümde bafllad›. Söz konusu
alanda 2000-2001 y›llar›nda yap›lan çal›flmalardan sonra, kaz›lar 2004 y›l›nda yeniden
ele al›nm›fl oldu. ‹lk kaz›lar s›ras›nda K,L-5,6 plan karelerinde Roma Dönemi tap›na¤›-
na ait temel duvarlar› ortaya ç›kar›ld›. Bu duvarla ayn› seviyede Geç Osmanl› Dönemi
ne ait kal›nt›lar›n en üst tabakay› oluflturdu¤u görüldü (Çizim: 1; Resim: 1). Alan›n or-
tas›nda, kuzey-güney do¤rultusunda, “Arnavut kald›r›m›” diye adland›r›lan tafl döfleli bir
yol ortaya ç›kar›ld›. H-6 plan karesinde kalan bu soka¤›n ortaya do¤ru iki taraftan e¤im

* Prof. Dr. Ömer ÖZY‹⁄‹T, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dal›, Bornova-
‹zmir/TÜRK‹YE.

1 Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Isparta Müzesi’nden Behçet Süzen’i ve
Ankara Etnografya Müzesi’nden Arkeolog Nejat Atar’› Bakanl›k temsilcisi olarak görevlendirdi. Kaz› ödenekleri, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan karfl›land›. Bu çal›flmalara yard›m eden tüm kifli ve kurulufllara teflekkürü borç bilirim.
Kaz› çal›flmalar›na Yrd. Doç. Aynur Civelek,  Ö¤r.Gör. Sabri Ar›c›, M.A. Esin Aksoy, M.A. Emre Okan, M.A. Murat
F›rat, M.A. ‹clal Erdil, Onur Özsoy, ‹brahim Günerhanal, Ertan Aksoy, Uygur Ak›n, Ça¤›m Ersöz, Alev fiar, Sami
Patac›, Haldun Toksöz arkeolog  olarak kat›ld›. Mimarî çal›flmalar Yüksek Mimar-Restoratör Ercüment Kuyumcu ve
Esin Aksoy taraf›ndan yürütüldü. Kaz› çal›flmalar› ‹zmir Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ayd›n Adnan
Menderes Üniversitesi, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakülteleri’nin Arkeoloji Bölümleri’nden çok say›da
ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 

2 Kaz› çal›flmalar›na Yrd. Doç. Aynur Civelek,  Ö¤r.Gör. Sabri Ar›c›, M.A. Esin Aksoy, M.A. Emre Okan, M.A. Murat
F›rat, M.A. ‹clal Erdil, Onur Özsoy, ‹brahim Günerhanal, Ertan Aksoy, Uygur Ak›n, Ça¤›m Ersöz, Alev fiar, Sami
Patac›, Haldun Toksöz arkeolog  olarak kat›ld›. Mimarî çal›flmalar Yüksek Mimar-Restoratör Ercüment Kuyumcu ve
Esin Aksoy taraf›ndan yürütüldü. Kaz› çal›flmalar› ‹zmir Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ayd›n Adnan
Menderes Üniversitesi, Edebiyat Fakültelerinin Arkeoloji Bölümleri’nden çok say›da ö¤rencinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

3 Ço¤u ‹zmir Ege Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 15 ö¤renci, alt› arkeolog ve dört iflçi çal›flmalarda görev ald›.
Kaz› çal›flmalar›, M.A. Arkeolog Emre Okan, M.A. Arkeolog Murat F›rat, Arkeolog ‹brahim Günerhanal, Arkeolog Onur
Özsoy ve Arkeolog Uygur Ak›n taraf›ndan yürütüldü.

73



yapt›¤› ve kuzeye do¤ru yükseldi¤i de saptand›. Soka¤›n özgün geniflli¤inin 3.05 m.
saptanmas›na karfl›n, 4.75 m. uzunlu¤unda ele geçirildi. Soka¤›n döfleme tafllar›n›n
do¤u bölümde korunmufl, bat›da ise tahribata u¤ram›fl oldu¤u görüldü.

Soka¤›n do¤usunda, Geç Osmanl› Dönemine ait G5-H5 plan karelerinde yer
alan bir evin ön bölümü ortaya ç›kar›ld›. Do¤uda arkas›n› ana kayaya yaslayan yap›n›n
bat›da, sokak kenar›nda girifli, in situ bulundu. Evin kuzey, güney ve bat› yönlerinde ya-
p›n›n duvarlar›ndan kal›nt›lar ele geçirildi. Bunlardan kuzey ve güney duvarlar›n›n 8.88-
8.76 m. seviyelerine kadar korunabildi¤i görüldü. Bu yap›n›n duvarlar›n›n irili ufakl› fle-
kilsiz tafllar ile bu tafllar›n aralar›na s›k›flt›r›lm›fl daha küçük boyutlu tafllar›n toprak
harçla tutturularak örüldü¤ü anlafl›l›yor. Kuzey ve güney duvarlar aras›ndaki 4.23 m. lik
genifllik bize yap›n›n iç bölümünün  özgün geniflli¤ini verdi. Denizden 6.10 m. seviye-
sindeki ilk taban›n alt›nda, odan›n ortas›nda, 5.90 m. seviyesinde, Athena Tap›na¤›’n›n
Roma Dönemi evresine iliflkin mermer bir Korinth bafll›k parças› ele geçirildi. Öte yan-
dan Athena Tap›na¤›’n›n Roma Dönemi yap›s›na ait mermerden büyük bir sima parça-
s› da bat›daki Osmanl› Dönemi  yap›s›n›n alt›nda, H7 ve K7 plan karelerinde bulundu
(Resim: 2).     

Tafl döfleli soka¤›n bat›s›nda Geç Osmanl› Dönemine tarihlenen ikinci bir yap›
daha ortaya ç›kar›ld›. Bu yap› H 6/7, K 6/7 plan karelerini kapsar. ‹lk olarak yap›n›n,
Geç Osmanl› Dönemi  yoluna bakan do¤u bölümü kaz›ld›. Yap›n›n içinde tafl döfleli av-
lusunun oldu¤u görüldü. Öte yandan avlunun güney duvar›na bitiflik bir ocak kal›nt›s›
da saptand›. 0.90 m. geniflli¤indeki eflik tafl›, bu yap›ya da giriflin ortaya ç›kar›lan tafl
döfleli sokaktan oldu¤unu gösterir.

Geç Osmanl› Dönemi yap›lar›n›n ve aras›nda kalan tafl döfleli soka¤›n alt›nda,
H6 ve K6 karelerinin alt›nda önemli bir yap› kal›nt›s›na rastland› (Resim: 3). Bu yap›n›n
Arkaik dönem tap›na¤›n›n tafl dolgusu içerisinde kald›¤› anlafl›ld›. Bu nedenle, yap›n›n
Athena Tap›na¤›’n›n dolgusuyla korunmufl oldu¤u görüldü. Oval plana sahip olan bu
yap›n›n Athena Tap›na¤›’ndan çok daha eski bir dönemden oldu¤u son derece aç›kt›r.
Oval yap›n›n do¤u duvar›n›n iyi korunmufl oldu¤u, bat›s›n›n ise e¤im nedeniyle daha
az korundu¤u görüldü. Oval yap›n›n korunan duvarlar›n›n en yüksek bölümü denizden
4.75 m. seviyesindedir. Yap›lan kaz›larda yap›n›n do¤u duvar›n›n 2 m. yüksekli¤indeki
bir bölümü ortaya ç›kar›ld›. Yap›n›n bu bölümdeki duvar›n›n çok büyük bir yükseklikte
korunmufl oldu¤u görüldü. Ancak yap›n›n ana kaya taraf›nda kalmas› nedeniyle sa¤-
lam korunmufl do¤u duvar›n›n tersine, bat›daki duvar, özellikle Roma Dönemi tap›na-
¤›n›n tahribat› nedeniyle, çok daha kötü korunmufl bir durumdad›r. Oval yap›n›n duva-
r› poligonala benzer tafllarla örülmüfl bir kuru duvard›r. Duvar› oluflturan tafllar›n boyut-
lar› çok büyük de¤ildir. Tafllar›n d›fla bakan yüzlerinin ifllenmifl, arka yüzlerinin ise ifl-
lenmeden b›rak›lm›fl oldu¤u görülür. Yap› tafllar›n›n aralar›na ise küçük tafllarla dolgu
yap›lm›flt›r, aralar›nda harç yoktur. Yap›n›n görevinin ne oldu¤unun 2005 y›l› çal›flma-
lar›nda anlafl›laca¤›n› san›yoruz. 

Oval yap›y› örten Athena Tap›na¤›’n›n tafl dolgusu içerisinden çok say›da sera-
mik parçalar› ele geçirildi (Çizim: 2-5). Athena Tap›na¤›’n›n Arkaik Döneme iliflkin ilk
evresinin tarihi, tüm bu seramik parçalar›ndan daha geçirildir. Di¤er bir deyiflle, Athe-
na Tap›na¤›, alt›ndaki seramik ve mimarî buluntular için terminus ante quemdir. Oval
yap›y› örten dolgunun içinden gelen çanak çömleklerin en eskisi, ‹lk Tunç Ça¤›na ilifl-
kindir. En geç seramik ise, ‹.Ö. 7. yüzy›l›n son çeyre¤indendir. Buna göre Athena Ta-
p›na¤›’n›n bulundu¤u bu kayal›k tepe, ‹lk Tunç Ça¤›ndan beri tap›m alan› olarak kulla-
n›l›yor olmal›yd›. Bu tarih, Phokaia’n›n ilk yerleflim alan›na tümden kofluttur. Buradan
anlad›¤›m›za göre, kent ilk kez Foça’n›n güney yamaçlar›nda kurulmufl, tap›m alan›
olarak da Athena Tap›na¤›’n›n bulundu¤u kayal›k alan ‹lk Tunç Ça¤›ndan itibaren kul-
lan›lm›flt›r. Öte yandan dolgunun içinden ç›kan seramiklerin en geçinin ‹.Ö. 7. yüzy›l›n
son çeyre¤ine tarihlenmifl olmas› Athena Tap›na¤›’n›n Arkaik Dönemde, ‹.Ö. 6. yüzy›-
l›n son çeyre¤inde oluflturulmufl oldu¤unu gösterir. Dolgu içerisinden ç›kan seramikler
içerisinde ‹lk Tunç Ça¤›na ait az say›daki seramiklerin yan›nda Orta Tunç  (Çizim: 2)
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ve Geç Tunç Ça¤›na ait seramikler de bulundu. Az say›daki orijinal Myken seramikle-
rinin yan›nda Myken taklidi boyal› yerel seramik parçalar› da ele geçirildi (Çizim: 3).
Protogeometrik Döneme iliflkin seramik de belli bir ölçüde bulundu (Çizim: 4). Ancak
Oryantalizan Döneme iliflkin seramik parçalar›n›n ise daha yo¤un oldu¤u gözlemlendi
(Çizim: 5). 

B) PHOKA‹A ‹LK YERLEfi‹M ALANI KAZI ÇALIfiMALARI 
2004 y›l›nda ‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi, 1577 ada 4 parselde, 1996

y›l›nda bafllayan Phokaia ilk yerleflim alan›ndaki kaz› çal›flmalar›n› sonuçland›rmak için
bir tak›m çal›flmalara devam edildi (Resim: 4)4. ‹.Ö.7.yüzy›la ait büyük megaron yap›-
s›n›n içinde ve d›fl›nda sondaj kaz›lar› yap›ld›. ‹lk olarak megaronun içinde kuzey du-
var› (megaronun arka duvar›) yan›nda 2 x 1 m. ölçülerinde ve 0.5 m. derinli¤inde bir
sondaj aç›ld›. Yap›lan çal›flmalarda herhangi bir mimarî kal›nt›yla karfl›lafl›lmazken az
miktarda ‹.Ö.7. yüzy›l ve ‹.Ö. II. biny›la ait seramik parçalar› ele geçirildi.  

Megaronun d›fl›nda, kuzey duvar› (megaronun arka duvar›) yan›nda yap›lan bir
di¤er sondajda ise 1 x 1 m. ölçülerinde ve 0.5 m. derinli¤inde çal›fl›ld›. Bu alandaki ça-
l›flmalarda Protogeometrik Döneme ait birinci oval yap› ile ‹.Ö.7. yüzy›la ait megaronun
arka bölümlerinin alt›nda, do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan II. biny›l oval yap›s›n›n du-
var›na ait olabilecek bir tafl s›ras› bulundu. Bulunan II. biny›l seramikleri, Myken sera-
mi¤inin yerel benzeri biçiminde olan Geç Hellas III serami¤i ile Gri Minyas diye bilinen
seramik türündedir. Bunlar›n ötesinde el yap›m› Erken Tunç Dönemine ait seramikler
ise Phokaia’da ele geçirilen en erken seramiklerdir.

Megaronun içinde yap›lan çal›flmalarda ise Erken Demir Ça¤›na tarihlenen de-
mirci atölyesine iliflkin bir ocak ele geçirildi (Resim: 5). Gerekli çizimler yap›ld›ktan son-
ra Phokaia ilk yerleflim alan›nda kaz›lara son verildi.   

Yap›lan kaz›larda önemli sonuçlara ulafl›ld›. Phokaia’n›n ilk kurulufluyla ilgili bil-
giler antik kaynaklar›n tersine oldukça de¤iflti. Buna göre Phokaia antik kentinin ilk kez,
antik kentin  güneyindeki yamaçlarda “Büyük Deniz” diye adland›r›lan koyun yan›nda
kurulmufl oldu¤u anlafl›ld›. Daha sonra yerleflim yar›madan›n do¤usuna yay›ld›, her iki
yerleflim de bir süre birlikte sürdü. 

C)  III. DERECE ARKEOLOJ‹K S‹T ALANLARINDAK‹ KAZILAR
1.  Atatürk Mahallesi, 1204 Ada, 3 Parselde Yap›lan Kaz› Çal›flmalar› 
‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi, Tapunun 1204 ada, 3 parselinde kay›tl›,

III. Derece Arkeolojik Sit Alan› içerisinde kalan tafl›nmazda, ‹zmir Arkeoloji Müzesi ele-
manlar›ndan sonra taraf›m›zdan yap›lan kaz›larda Phokaia antik kentine ait çok say›da
katman ele geçirildi. Söz konusu tafl›n›r ve tafl›nmaz buluntular arazinin I. Derece Ar-
keolojik Sit niteli¤inde oldu¤unu gösterdi. Buna karfl›n   ‹zmir II Numaral› Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu, söz konusu parselde her türlü tafl›n›r tafl›nmaz
kültür varl›¤›n› erozyon (akma) ile oluflmufl dolgu malzemesinden elde edildi¤ini ileri
sürerek 09.09.2004 gün ve 123 say›l› karar›yla inflaat izni verdi. Konu kaz› Bakanl›k
temsilcilerinin raporlar›yla da sabittir.  

‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi tapunun 1204 ada 3 parselinde kay›tl›, III.
Derece Arkeolojik Sit Alan› içerisinde kalan tafl›nmazda ‹zmir Müze Müdürlü¤ü deneti-
minde 2004 y›l› Nisan ay› içerisinde sondaj çal›flmalar› yap›lm›fl ve çal›flmalar sonu-
cunda Müze arkeologlar› taraf›ndan 26.04.2004 günlü bir rapor düzenlenmifltir5.
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4 Ö. Özyi¤it, “ 1996 Y›l› Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 19.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 1.cilt, Ankara 1998,772-777, Çizim:
2;  “ 1999 Y›l› Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 22.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 2.cilt, Ankara 2001, 6; “ 2000-2001 Y›l›
Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 24.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 2.cilt, Ankara 2003,342, Çizim: 8, Resim: 6-7;  “ 2002 Y›l›
Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 25.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 1.cilt, Ankara 2004,442-443, Çizim:3, Resim: 3-4; “ 2003Y›l›
Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 26.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 2.cilt, Ankara 2005,43-45,Çizim: 1-12, Resim: 1-3.

5 Söz konusu parselde sondaj kaz›lar›, ‹zmir Müzesi arkeologlar› Hikmet Ortakaya ve Hüseyin Teoman taraf›ndan
yap›lm›flt›r.



‹zmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun, 25.6.2004 gün ve
2249 say›l› yaz›s› ekinde, ‹zmir II. No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu-
’nun 16.6.2004 gün ve 12816 say›l› kurul karar›nda, ‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Ma-
hallesi’nde bulunan, III. Derece Arkeolojik Sit Alan› içerisinde kalan tapunun 1204 ada,
3 No.lu parselinde kay›tl› tafl›nmazda ‹zmir Arkeoloji Müzesi’nce yap›lan sondaj çal›fl-
mas› sonuçlar›na iliflkin Phokaia Kaz›lar› Baflkan› olarak taraf›m›zdan görüfl istendi.
Taraf›m›zdan düzenlenen 25.07.2004 günlü  rapor, Koruma Kurulu Müdürlü¤ü’ne gön-
derildi. Bu raporda ‹zmir Müze Müdürlü¤ü’nce yap›lan sondaj kaz›s› raporuna iliflkin
olarak taraf›m›zdan aynen flu görüfllere yer verildi:

“‹zmir Müze Müdürlü¤ü Baflkanl›¤›nda Foça 1204 ada, 3 parselde sondaj kaz›-
lar› 26.04.2004 günlü rapordan anlafl›ld›¤› üzere arkeolog Hikmet Ortakaya ve Hüse-
yin Teoman taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Rapor toplam 10 sat›rdan oluflmaktad›r.
Ekinde 6 adet resim ve Foça Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ünün 1994 y›l›na ait imar
durumu bulunmaktad›r. Müze arkeologlar›n›n raporunda dört adet çeflitli ebatlarda çu-
kur aç›ld›¤›, bu çukurlardan 1.65 – 1.80 m kadar derine inildi¤i ifade edilmifltir. Ayr›ca
raporda, katmanlar›n titizlikle gözlemlenmifl oldu¤u ve bir çukurda –95. cm kodunda,
nadir olarak piflmifl toprak parçalar›n görüldü¤ü ve bunlar›n da arkeolojik aç›dan kay-
da de¤er olmad›¤›n›n anlafl›ld›¤› bildirilmektedir. Sonuç olarak da 1204 ada, 3 parsel
de yap›lan kaz›da 2863 say›l› kanun kapsam›na giren herhangi bir arkeolojik esere
rastlanmad›¤› ifade edilmifltir.

‹zmir Müzesince yap›lan sondaj çal›flmalar›n›n sonuçlar›na iliflkin rapor vermek
amac›yla yerinde inceleme yap›lm›fl ve söz konusu parselde dört ayr› açma (çukur?)
yap›ld›¤› ve ç›kan topraklar›n kaz›lan açmalar›n yan›na at›ld›¤› görülmüfltür. At›lan top-
raklarda ise binlerce çanak çömle¤in gözlemlenmesi, Müze Müdürlü¤ü raporunun ger-
çek d›fl› olarak düzenlenmifl oldu¤u fikrini taraf›m›za götürmüfltür. Söz konusu parselin
antik Phokaia kentinin dalga k›ranl› büyük  antik liman›n do¤usunda,  yani hemen ge-
risinde yer alm›fl olmas›, öte yandan bu alan›n ilk yerleflim alan› ile daha sonraki yer-
leflim alan› aras›nda kalm›fl olmas›, söz konusu parselde yo¤un arkeolojik buluntular›n
varolabilece¤ini kaz›lar yap›lmadan göstermektedir.  

Müze raporunda her ne kadar piflmifl toprak parçalar›n›n nadir olarak görüldü¤ü
ve 2863 say›l› kanun kapsam›na giren herhangi bir arkeolojik esere rastlanmad›¤› ifa-
de edilmiflse de, müze kaz›lar›nda at›lan topraklar içerisinde çok say›da kültür varl›¤›
ve çeflitli dönemlere ait seramik yo¤un olarak bulunmufl ve toplanm›flt›r. Bu eserlerin
bir bölümü müzelik de¤erde olup müze vitrinlerinde sergilenebilecek niteliktedir. At›lan
topra¤›n tümden yeni bafltan elenmesi ve incelenmesi, kültür varl›klar›n›n toplanmas›
gerekmektedir. Yaln›zca at›lan toprakta ele geçirilen buluntular, söz konusu arazinin I.
Derece Arkeolojik Sit Alan› niteli¤ini gösterir. Oysa müze raporundaki ifadeler tama-
men tersidir. 

At›lan Toprakta Ele Geçirilen Tafl›n›r Kültür Varl›klar› Örnekleri6

-  Çelenk tafl›yan çocuk bafl›. Piflmifl toprak. ‹.Ö.2.yüzy›l (Resim: 6)
-  Ephebos bafl›. Piflmifl toprak. ‹.S.1.yüzy›l›n sonu (Resim: 7).
- Oturan Aphrodite heykelci¤i parças›. Piflmifl toprak. ‹.S.1.yüzy›l.       
- Aphrodite Genitrix. Piflmifl toprak. ‹.S.1.yüzy›l.
- Aphrodite Genitrix. Piflmifl toprak. ‹.S.1.yüzy›l.
- Terra cotta parçalar›. Piflmifl toprak. Geç Hellenistik Dönem.
- Terra cotta parças›. Piflmifl toprak. Geç Hellenistik Dönem.
- A¤›rl›k. Piflmifl toprak. Hellenistik Dönem.

76

6 Bu sondajlarda ele geçirilen malzeme, Yard.Doç.Dr. Aynur Civelek taraf›ndan yay›nlanacakt›r.



- Kandil parçalar›. Piflmifl toprak. Geç Klasik ve Hellenistik Dönem.
- Antefix parças›. Piflmifl toprak. Klasik Dönem. 
- Erken Hellenistik Dönem seramik parçalar›.
- Hellenistik Dönem seramik parçalar›.
- Lagynos seramik parças›. ‹.S.2.yüzy›l.
- Mühürlü amphora kulp parças›.
- Hellenistik Dönem seramik parças›.
- Hellenistik ve Roma Dönemi seramik parçalar›.
- Sikke. Bronz. Roma Dönemi.
- Sikke. Bronz. Roma Dönemi.

At›lan topraktan ve açmalar›n içerisinde ele geçirilen binlerce çanak çömlek par-
çalar›, 26.04.2004 günlü Müze Müdürlü¤ü Baflkanl›¤›nda yap›lan sondaj kaz›s›yla ilgi-
li raporun ne denli gerçek d›fl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu çanak çömlek parça-
lar› aras›nda Hellenistik Döneme ait Megara kâseleri diye an›lan kal›p yap›m› kâse par-
çalar› oldukça yo¤undur. Yine at›lan toprak ve   açma içlerinden Roma Dönemi önce-
sine iliflkin sikkeler de ele geçirilmifltir. At›lan toprakta ele geçirilen kandil parçalar ise,
genellikle ‹.S.1.-2. yüzy›ldand›r. Ancak en eski mimarl›k buluntusu ise, II No.lu açma-
n›n at›k topra¤›nda bulunmufl olan ‹.Ö.7.yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait olabilecek yar›m yu-
varlak bir profile sahip kalypter (kapama kiremidi) parças›d›r.

‹zmir Müze Müdürlü¤ü baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen kaz›lar, Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen kaz› ve sondaj izin belgesine tamamen
ayk›r›d›r. Yap›lan çal›flmalar, bu izin belgesinin 3.maddesine tümden ayk›r›d›r; çünkü
kaz› ve sondaj bilimsel metotlara göre yap›lmam›flt›r. Müze raporunda ve eklerinde ka-
z›lan açmalar›n arazi içerisindeki konumlar›n› gösteren bir plan› yoktur. Ayr›ca yap›lan
kaz›larla ilgili deniz seviyesine göre  yükseklikler de belirtilmemifltir. Buluntular›n top-
lanmam›fl olup sa¤a sola at›lmas› ise oldukça korkunç bir durumdur. 

Öte yandan yap›lan sondajlar, Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658
say›l› ilke karar›na da ayk›r›d›r. Müze arkeologlar› taraf›ndan yap›lan kaz›da arkeolojik
kültür katmanlar› bafllad›¤› anda çal›flmalar terk edilmifl ve as›l kültür katmanlar›na inil-
memifltir. Oysa müzecilerin sondajlar› terk ettikleri seviye, kültür  katmanlar›n›n baflla-
d›¤› seviyedir.

II No.lu açman›n kesitlerinde ise, Roma Dönemi katman›n›n tahrip edilerek de-
rinlefltirildi¤i ve kaz›lar›n deniz seviyesinden 1.14 m. seviyesinde b›rak›ld›¤› ve daha alt
katmanlara inilmedi¤i gözlemlenmifltir. Ayn› durum, I No.lu açmada da geçerlidir. 

IV No.lu açmada da ‹zmir Müzesi arkeologlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen kaz›lar,
deniz seviyesinden 1.13 m.de b›rak›lm›flt›r. Oysa Roma dönemine ait kireç harçl› temel
blokajlar› ise, 1.11 cm. seviyesinde, yani 2 cm. daha alt seviyede bafllamaktad›r. Mü-
ze kaz›lar› s›ras›nda 2 cm. daha afla¤›da olan bu kültür katman›n›n varl›¤›n›n buluna-
mam›fl olmas› oldukça flafl›rt›c›d›r! 

Taraf›m›zdan düzenlenen bu aç›klamalara göre, müze arkeologlar› taraf›ndan
yap›lan kaz›n›n Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 say›l› ilke karar›n›n
3ç maddesine ayk›r› oldu¤u, müze arkeologlar›n›n sondajlarda arkeolojik katmanlar›n
bafllad›¤› seviyelerde çal›flmalar› terk ettikleri ve as›l kültür katmanlar›n› kazmad›klar›
anlafl›l›yor. 

Yine Müze Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen sondaj kaz›lar›, Kültür Varl›kla-
r› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün, ‹zmir Müzesi’ne vermifl oldu¤u 22.01.2004 gün ve
1554 say›l› kaz› ve sondaj izin belgesine tümden ayk›r›d›r . Çünkü bu kaz› ve sondaj
izin belgesinin 3a ve  3g maddesine  ayk›r›d›r. Kaz› ve sondaj izin belgesinin 3a mad-
desinde, “Kaz› ve sondaj bilimsel metotlara göre yap›l›r” deniyor. Oysa müze kaz›lar›-
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n›n bilimsel metotlara göre yap›lmad›¤›, kültür varl›klar› ortaya ç›kt›¤›  zaman ilk kat-
manda çal›flman›n terk edildi¤i, ilk katman k›smen  tahrip edilerek eserlerin sa¤a sola
at›ld›¤› görülüyor. Müze kaz›lar› yine kaz› ve sondaj izin belgesinin 3g maddesindeki,
“Kaz›da ç›kan buluntular, ilgili müzeye teslim edilirken kaz› envanteri esas al›n›r. En-
vanter ve etütlük buluntu listesi, teslim tutanaklar› müze yetkililerince birlikte imzalan›r.
Bu belgelerin birer örne¤i son rapor ekinde Bakanl›¤a gönderilir” ifadesiyle çeliflkidedir.
Çünkü müze kaz›lar›nda ilk katman›n tahrip gördü¤ü, ç›kan eserlerin toplanmad›¤› ve
sa¤a sola at›ld›¤› aç›kt›r. Toprak içerisindeki çok say›da eser, Phokaia kaz› ekibi tara-
f›ndan topland›.

Koruma Kurulu’na daha gerçekçi bir rapor sunabilmek amac›yla söz konusu par-
selde sondajlar yeniden ele al›nd›. ‹zmir Müzesi taraf›ndan kaz›lan dört sondaj›n ikisin-
de müzecilerin b›rakt›klar› seviyeden daha derine inilerek kaz›ld›. Arkaik Dönemden
Roma ‹mparatorluk Dönemi içlerine kadar, tafl›n›r ve tafl›nmaz nitelikli çok say›da ar-
keolojik buluntuya rastland›. Koruma Kurulu’na gönderilmek amac›yla taraf›m›zca dü-
zenlenen raporda,

“‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alan› içerisin-
de kalan 1204 ada 3 parselde ‹zmir Müzesi Müdürlü¤ü Baflkanl›¤›nda yap›lan eksik
sondaj kaz› çal›flmalar› taraf›m›zdan kontrol edilmifl ve kaz› ekibimiz bu sondajlar›n ba-
z›lar› içerisinde kaz› çal›flmalar› gerçeklefltirmifltir. Yukar›da da anlat›ld›¤› üzere Foça
kaz› ekibimiz taraf›ndan gerçeklefltirilen tamamlay›c› kaz›lar söz konusu arazinin tafl›-
n›r ve tafl›nmaz arkeolojik eser yönünden son derece zengin oldu¤unu ve I. Derece Ar-
keolojik Sit Alan› niteli¤inde oldu¤unu göstermifltir. Ayn› doku özelliklerine bu alanda
kanalizasyon kaz›lar› s›ras›nda da rastlanm›flt›r. Söz konusu 1204 ada, 3 parsel ve
çevresi Phokaia antik kentinin liman›n›n ve dalga k›ran›n›n hemen gerisinde yer almak-
tad›r. Ayn› zamanda bu alan, Phokaia ilk yerleflim alan› ile daha sonraki yerleflimin ara-
s›nda kalmaktad›r; bu nedenle de söz konusu alanlar›n Phokaia antik kentinin bir par-
ças› oldu¤u bir gerçektir. Ekli imar paftas›nda önerilen alanlar›n yüzde doksan› yap›lafl-
mam›flt›r. Bu alan halen III. Derece Arkeolojik Sit Alan›ndad›r. ‹zmir Müze Müdürlü¤ü
taraf›ndan yap›lan kaz›lar›n gerçe¤i ortadad›r. Arkeolojik kaz› bilmeyen insanlar›n eline
bu yap›laflmam›fl alanlar›n b›rak›lmas›, Phokaia antik kentinin önemli bir bölümünü de
yok edecektir. Nitekim Phokaia antik kenti, 2003 y›l›ndan bu yana çok tahrip edilmifltir.
Böylesine önemli bir geçmifli olan bir antik kentin bu denli yok edilmeye çal›fl›lmas›, ka-
n›m›zca son derece yanl›flt›r. Ekteki haritada s›n›rlar› gösterilen yüzde doksan› yap›lan-
mam›fl bu alan›n I. Derece Arkeolojik Sit Alan› ilân edilerek gelecek nesillere b›rak›lma-
s› bir insanl›k borcudur.” denerek, I. Derece Arkeolojik Sit Alan› önerisi yap›ld›.     

Önermifl oldu¤umuz I. Derece Arkeolojik Sit Alan›’n›n bir kenar›nda 11. sokak ile
bu soka¤a ba¤lanan ç›kmaz küçük sokak ve yan›ndaki Foça Belediyesi’ne ait krefl ola-
rak kullan›lan sosyal tesis alan›n›n güneyindeki parselde, Roma ‹mparatorluk Dönemi
içinde ‹.S.3.yüzy›la ait bir seramik atölyesinin kil havuzu önemli buluntular›yla ortaya ç›-
kar›ld›. Bu ada 1204 ada 3 parsele çok yak›nd›r ve kal›nt›lar o yöne do¤ru uzan›yor.
Ayr›ca üzerinde de ‹.S.5. yüzy›la ait bir baflka atölyenin varl›¤› saptand›. ‹.S.3. ve
5.yüzy›llarda atölyeler alan› olarak kullan›ld›¤› anlafl›lan bu alan›n daha alt›nda ise Ar-
kaik, Klâsik ve Hellenistik dönemlere ait katmanlar›n bulunmakta oldu¤u anlafl›ld›. Bu
alandaki kaz›larla ilgili olarak Phokaia kaz›  ekibi arkeologlar› taraf›ndan düzenlenen ra-
porda

“ Sonuç olarak eldeki veriler do¤rultusunda, Atatürk Mahallesi 1168 ada ve çev-
resindeki adalar Phokaia antik kentinin Roma ‹mparatorluk Dönemine ait çömlekçi atöl-
yelerinin ve onlarla ba¤lant›l› di¤er yap›lar›n yer ald›¤›, olas› çömlekçiler mahallesi ol-
mal›d›r. Roma Dönemi seramik atölyesinin alt›nda daha eski zamanlara iliflkin  seramik
malzemenin ele geçmifl olmas› (‹.Ö.7.yüzy›ldan Roma dönemine kadar), alan›n çok
daha eski zamanlarda yerleflim görmüfl oldu¤unu gösterir. Daha önceki kanalizasyon
kaz›lar› verileri de, son dönem kaz›lar›n› ve aktard›¤›m›z sonuçlar› do¤rular nitelikte bil-
giler vermifltir.” deniyor. Bu buluntular da I. Derece Arkeolojik Sit Alan› önerimizin ne
denli do¤ru oldu¤unu gösteriyor.
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1998 y›l›nda, 1204 ada 3 parsel yan›ndaki 11. sokakta yap›lan kanalizasyon ka-
z›lar›nda çok önemli buluntular›n ç›kt›¤› görüldü. Bu buluntular›n bir bölümü ön rapor
biçiminde yay›nland›7. Bu  buluntular da yeni alan›n arkeolojik yönden  ne denli zengin
ve I. Derece Arkeolojik Sit Alan› niteli¤inde oldu¤unu gösterir.  

‹zmir II. No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu, 9.9.2004 günü 5. top-
lant›s›nda 123 say›l› ilginç ve son derece düflündürücü dava konusu olan karar›n› al-
d›8. Kurul karar›nda “Ayr›ca sözü edilen raporda verilen buluntu ve bilgilerin kültür kat-
manlar›ndan de¤il erozyon (akma) ile oluflmufl dolgu malzemesinden elde edilmifl ol-
mas›, söz konusu parselde yap›lan sondajlardan elde edilen verilerin öneri sit alan›n›n
s›n›rlar›n›, boyutlar›n› ve niteli¤ini belirleyici projeksiyonlar veren ve yönler tan›mlayan
nitelikte olmamas› gerekçeleriyle Kurumumuz üyelerince yerinde yap›lan incelemeler
sonucunda öneri alan›n›n 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit alan› olarak belirlenmesi için
yeterli olmad›¤›na (OLUMSUZ) ...” deniyor. Bu görüfl son derece trajik bir durumdur.
Koruma Kurulu’nun taraf›mdan yaz›lan raporla ilgili olarak “...raporunda verilen bilgile-
rin kültür katmanlar›ndan de¤il erozyon (akma)  ile oluflmufl dolgu malzemesinden el-
de edilmifl olmas› ” görüflü son derece gerçek d›fl›d›r. Koruma Kurulu’nun karar›n›n son
paragraf›nda “... sondaj sonucunda bulunan duvar›n ...” ifadesine yer veriliyor. Demek
ki Koruma Kurulu, raporumuzda ifade edilen duvar›n varl›¤›n› kabul ediyor. 1 metreye
yak›n  kal›nl›¤› olan bu duvar›n erozyonla gelmifl olmas›, yani akm›fl olmas› akla yatk›n
m›d›r? Söz konusu mimarî kal›nt›lar›n özgün yerlerinde oldu¤u son derece aç›kt›r. Bu
durumda mimarî katmanlar bu alanda  vard›r ve her türlü buluntu bu katmanlardan gel-
mektedir. 

Öte yandan, söz konusu dava konusu Koruma Kurulu karar›n›n son paragraf›n-
da “1204 ada 3 parselde yap›lan sondaj çal›flmalar›n›n yeterli oldu¤una” ifadesi kulla-
n›l›yor. Buna göre Koruma Kurulu, ‹zmir Müze Müdürlü¤ü’nün 10 sat›rdan oluflan son
derece gerçek d›fl› raporuna itibar ederek Phokaia kaz› heyetince gerçeklefltirilen ka-
z›lar› ve kaz›lar sonucunda ç›kan  zengin buluntular›n tümünü ve Phokaia kaz› ekibin-
ce ‹zmir Müze Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› dört sondaj›n ikisinin içinde yapt›¤› kaz›larda el-
de edilen mimarl›k kal›nt›lar›n›n ve yap›lar›n tüm parsele ve çevreye yay›ld›¤› gerçe¤i-
ni de göz ard› ediyor.   

Yine Koruma Kurulu karar›n›n son paragraf›nda yer alan “... yönetmeli¤e uygun
olarak tercihen mütemadi veya radya temel sistemi kullan›lmak suretiyle temel hafriyat-
lar› Müzesi denetiminde olmak kofluluyla yeni inflaat yap›lmas›nda sak›nca bulunmad›-
¤›na karar verildi.” ifadesi al›fl›lm›fl bir durum de¤ildir. Müze kaz›s›ndan sonra yine te-
mel kaz›s›n›n bile müze denetiminde yap›lmas›n›n ön görülmesi, gerçekte Koruma Ku-
rulu’nun söz konusu parselde eski eserlerin varl›¤› karfl›s›ndaki tereddütleridir.

Ne yaz›k ki ‹zmir II Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun
09.09.2004 gün ve 123 say›l› karar› uygulanmaya bafllam›fl ve inflaat yükselmeye bafl-
lam›fl bulunuyor. Bir zamanlar dünya kültür önderli¤ini elinde bulunduran ve bu toprak-
larda yaflayan ‹onlar›n en büyük kenti olan Phokaia’n›n da bir bölümü yok oluyor. Oy-
sa bu kültürel varl›klar, yaln›z bizim de¤il,  ayn› zamanda tüm insanl›¤›n mal›d›r. 

2. Atatürk Mahallesi, Kalecivar› Yöresinde Bulunan 30l-4c Pafta, 1249 Ada, 1
Parseldeki  Sondaj    

‹zmir ‹li, E. Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi, Kale Civar› Mevkiinde 30L-4c pafta,
1249 ada, 1 parselde yer alan tafl›nmazda 09.09.2004-27.09.2004 tarihleri aras›nda

7 Ö. Özyi¤it, “ 1998 Y›l› Phokaia Kaz› Çal›flmalar› ”, 21.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, 2.cilt, Ankara 2000,38-39, Resim 12-
13.

8 Söz konusu kararda Baflkan olarak Yard.Doç.Dr.Nurcan Uydafl’›n, Baflkan Yard›mc›s› Prof.Dr.Abdullah Yaylal›’n›n
imzalar› bulunuyor. Di¤er üyeler ise Prof.Dr. Ersin Do¤er, Prof.Dr. Bozkurt Ersoy, Prof.Dr.Ç›nar Atay, ‹zmir Müze
Müdürü Mehmet Tafll›alan ile Foça Belediye Baflkan› Gökhan Demira¤’d›r. Bu kararda üç arkeologun oluflu özellikle
dikkat çekicidir.
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arkeolojik sondaj kaz›lar› yap›ld›9. Kaz›lan 20 sondaj sonucunda, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15
ve17 No.lu sondajlar›n son seramik tabakalar›nda ele geçirilen buluntular›n türdefl ni-
telikte Oryantalizan ve Arkaik Dönem seramikleri oldu¤u belirlendi. Amphora, lekane,
pithos, hydria, krater, maflrapa, oinokhoe, khalyks, skyphos, testi, dokuma a¤›rl›¤›,
stroter, kal›p yap›m› kâse, terra sigillata, dinos, çömlek, tabak, bardak, olpe ele ge-
çirilen seramik parçalar› aras›ndad›r. Sondajlarda, tafl›nmaz, arkeolojik kal›nt›ya rast-
lanmad›. 

Türdefl seramik tabakas›n›n bu sondajlarda görülmesi, Oryantalizan ve Arkaik
dönem deniz k›y› çizgisinin bugünkü deniz seviyesinden yaklafl›k 0.90 metre alt›nda ol-
du¤unu gösterir. Deniz k›y› çizgisi, bugün bu parselden  yaklafl›k 40 metre kadar bat›-
da yer almaktad›r.

5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 No.lu sondajlarda ele geçirilen seramik buluntular,
türdefl bir tabakadan gelmemifl olup ‹.Ö. 6.yüzy›ldan Osmanl› Dönemine kadar çeflitli-
li¤e sahiptir.  Bu sondajlardan 5 No.lu sondaj d›fl›nda, kalan yedi sondajda üst dolgu-
nun hemen alt›nda batakl›k katman› yer al›r. Söz konusu batakl›k, yak›n bir zamanda
doldurularak kurutulmufl olmal›d›r.

18,19,20 No.lu sondajlar, parselin içinden geçen su kanal›n›n kuzeybat›s›ndaki
alanda aç›lanlard›r. 18 No.lu sondajda (-1.20) m.-(-1.30)m. kodlar› aras›ndan üç parça
‹.Ö. 6-4. yüzy›l seramikleri ele geçirildi. Bunun d›fl›nda bu sondajlarda herhangi bir ar-
keolojik kal›nt›ya rastlanmad›.

Kesitlerden gördü¤ümüz üzere k›y› kenar çizgileri çeflitli dönemlerde farkl›l›k
gösterir. Sondaj kaz›lar› yap›lan arazinin önemi, Arkaik, Klâsik ve Roma dönemlerinde
k›y› kenar çizgilerinin saptanmas› yönünden büyüktür; çünkü bu parselin bat›s›ndaki
alan, bu dönemlerde tamamen deniz ile kapl›yd›. Arkaik ve Klâsik dönemlerdeki k›y›
kenar çizgileri paralellik göstermesine karfl›n, Roma Döneminde biraz daha de¤iflik yön
çiziyor. Arkaik ve Klâsik dönemlerde k›y› çizgisi, parselin kuzeybat›s›nda kalan 18
No.lu sondajda bafllad›ktan sonra 16 No.lu sondaj›n do¤usundan geçerek güneye do¤-
ru yöneliyordu. Arkaik Dönemde deniz seviyesi günümüz deniz seviyesinden yaklafl›k
0.90 m. daha afla¤›dayd›. Klâsik dönemde ise bu seviye 0.60-0.70 m. kadard›r. Roma
Dönemi k›y› kenar çizgisi en d›flta olup Arkaik ve Klâsik dönem k›y› kenar çizgisine gö-
re farkl›l›klar gösterir ve parselin kuzeydo¤usundaki sondajlara do¤ru yönelir. Roma
Döneminde k›y› kenar çizgisi günümüz deniz seviyesinden 0.25 m.-0.30 m. daha afla-
¤›dayd›. 

3.  Foça Belediyesi Kanalizasyon Kaz›lar›
‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi’nin kanalizasyon ba¤lant› hatlar›n›n döflenmesi ifllemi,

02.09.2004 – 05.11.2004 tarihlerinde yap›ld›10. Söz konusu çal›flmalar, Foça’n›n III.
Derece Arkeolojik Sit Alanlar›’ndan bir bölümünü oluflturan Atatürk Mahallesi s›n›rlar›
içerisinde yürütüldü. Daha önceden döflenmifl olan kanalizasyon arterlerine ara ba¤-
lant›lar›n yap›lmas›n›n amaçland›¤› çal›flmalarda 23 adet hat kaz›ld› ve binalar›n ana
arterlerle ba¤lant›lar› gerçeklefltirildi. Çal›flmalar s›ras›nda kaz›lan hemen hemen her
noktada seramik eserlerle karfl›lafl›lm›fl olmas›, antik Phokaia kentinin s›n›rlar›n›n gü-
nümüz Foça’s›n›n yay›lma alan›yla neredeyse uyumlu oldu¤unu gösterir. Çal›fl›lan
alanlar›n yüzeye oldukça yak›n olmas› nedeniyle, kaz›lar s›ras›nda ç›kan seramik par-
çalar›n›n bir bölümü, Osmanl› ve Bizans dönemlerine ama daha büyük bir grubu Ro-
ma Dönemine aittir. Bunlar aras›nda bol say›da Roma Dönemi seramiklerinin d›fl›nda,
geç dönemlere ait tahribata u¤ram›fl bir kuyu yap›s› ile Roma ‹mparatorluk Dönemine
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9 Çal›flmalar ‹zmir Arkeoloji Müzesi elemanlar›ndan Selma Kaya ve Nuray Ç›rak ile Phokaia Kaz›lar› Kurul Üyesi
‹brahim Günerhanal taraf›ndan gerçeklefltirildi.

10 Foça Kaz› Baflkanl›¤› Üyesi (M.A.)Arkeolog Murat F›rat ve ‹zmir Arkeoloji Müzesi temsilcileri Arkeolog Güngör Gürkan
ve Hüseyin Teoman’dan oluflan 3 kiflilik heyet denetiminde, Belediye Su ‹flleri taraf›ndan tahsis edilen iflçilerle birlikte
kaz› çal›flmalar› gerçeklefltirildi. 



ait çömlekçi atölyesi ve atölyenin kil havuzu en önemli buluntular olarak aktar›labilir.
Ayr›ca seramik atölyesinden ele geçirilen seramikler, çömlekçi diskleri ve çat› kiremit-
leri oldukça ilginçtir.      

3 a) Kanalizasyon Kaz›lar› S›ras›nda Ortaya Ç›kar›lan Roma Dönemi Seramik 
Atölyeleri

2004 y›l› kanalizasyon kaz› çal›flmalar› s›ras›nda, yukar›da sözünü etti¤imiz zen-
gin buluntulara sahip, ne yaz›k ki yetkili Koruma Kurulu taraf›ndan yap›laflma izni veri-
len 1204 ada, 3 parsel yak›nlar›nda yer alan 11. sokak ile bu soka¤a ba¤lanan ç›kmaz
sokakta (8. Sokak) önemli buluntularla karfl›lafl›ld› (Çizim: 6; Resim: 8). Söz konusu
yerde Roma Dönemi seramik atölyelerinin bulunmas› üzerine kaz›lar geniflletilerek da-
ha ayr›nt›l› çal›flmalar yap›ld›. Bu alandaki çal›flmalar 18.10.2004 günü bafllad› ve
05.11.2004 gününe kadar sürdü11.

Yap›lan kaz›larda günümüze ait çok katl› bir yap›n›n alt›na giren bir Antik Dönem
yap›s›na iliflkin temeller ortaya ç›kar›ld›. Bu yap›n›n güney, kuzey ve do¤u yönündeki
üç duvar› ortaya kondu. Duvarlar›n geniflli¤inin 0.60 m. oldu¤u görüldü. Kuzey ve gü-
ney duvarlar› aras›ndaki 5.60 m. uzunlu¤undaki do¤u duvar› bu yap›n›n özgün geniflli-
¤ini verir. Bir bölümü ortaya ç›kar›lan kuzey duvarlar›n›n ise mevcut uzunlu¤u 2.40 m.
olarak ölçüldü. Bu yap› günümüzün caddesinin yüzeyinden 1 m. derinlikte yer al›r. Ya-
p›n›n duvarlar›n›n üst tafllar› deniz seviyesinden 0.83 m. ile 1.16 m. yüksekliktedir. Bu
tabakada yo¤un olarak Geç Roma Dönemine ait terra sigillata kâse parçalar›n›n ç›k-
mas› nedeniyle, söz konusu yap›n›n geç Roma döneminde etkinlik yapan bir seramik
atölyesi oldu¤u anlafl›ld›. 

Geç Roma Dönemi terra sigillata seramik atölyesinin do¤usunda ise, yaklafl›k
deniz seviyesinde ikinci bir atölyenin var oldu¤u görüldü. ‹.S.3.yüzy›lda etkinlik göster-
mifl olan bu seramik atölyesinin kil havuzu tama yak›n bir biçimde ortaya ç›kar›ld›. Söz
konusu atölyenin bir bölümünün sözü edilen Geç Roma Dönemi seramik atölyesinin al-
t›nda kalm›fl oldu¤u gözlemlendi. ‹.S.3.yüzy›l seramik atölyesinin kaba mutfak kaplar›
üretti¤i anlafl›ld›. Bu atölyeye iliflkin yan yana oluflturulmufl iki kil havuzundan kuzeyde
olan› tama yak›n bir biçimde ortaya ç›kar›ld›. Kil havuzunun kal›nl›klar› 5-20 cm. ara-
s›nda de¤iflen, tüf tafl›ndan yaklafl›k 0.45 m. yüksekli¤inde plâka biçimindeki levhalar-
la çevrildi¤i görüldü. Havuzun s›n›r›n› oluflturan plâkalar›n iç yüzeyleri, özellikle bat›da,
kireç harçla s›vanm›flt›r. Bu plâkalar›n üst seviyeleri - 0.20 m. ile  - 0.10 m. aras›nda
de¤iflir. Kil havuzunun zemininin yuvarlak iri tafllarla döfleli oldu¤u ve bu tafllar›n üzer-
lerinin piflmifl topraktan yap›lm›fl stroterlerin yan yana dizilmesiyle kil havuzunun
taban›n›n oluflturuldu¤u anlafl›ld›. Tafllar›n üst seviyeleri - 0.15 ile - 0.32 aras›nda
de¤iflir, taban› oluflturan stroterlerin üst yüzeylerinin yükseklikleri de - 0.13 m. düzeyin-
dedir. Kil havuzunu özgün geniflli¤i 4.25 m.dir. Do¤u yönünde ise havuzun sonuna
ulafl›lamad›. Ancak kil havuzu biçimi kareye yak›nd›r. Kil havuzunun taban›nda - 0.13
m. ile - 0.23 m. aras›nda tafl plâkalar, çömlekçi diskleri ve çat› kiremitleri ele geçirildi.
Ayr›ca bu alanda kil de bulundu. Ele geçirilen piflmifl topraktan yap›lm›fl çömlekçi disk-
leri, bu atölyenin özgün gereçleridir. Bunlar›n kal›nl›klar› 2.5 cm. olup çaplar› ise 31-39
cm. aras›nda de¤iflir. Baz›lar›n›n üzerinde piflirmeden önce kaz›mayla yap›lm›fl çöm-
lekçi isimleri veya monogramlar görülür. Kil havuzunda ele geçirilen seramikler içerisin-
de, tava, lekane, khytra, lopas gibi kap formlar› yo¤undur. Kandiller de ele geçirildi
(Resim: 9). Bu atölyenin yan›nda yap›lan sondajda ise, Hellenistik Dönem seramik-
lerinin yan› s›ra Klâsik Dönem siyah boyal› çanak çömlekleri ve Arkaik Dönem seramik-
leri bulundu. Ele geçirilen en erken parça ise ‹.Ö.7.yüzy›la iliflkin Oryantalizan Dönem
serami¤idir. 
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11 Roma dönemi seramik atölyeleri alan›nda, Phokaia kaz›s›n›n temsilcileri olarak Arkeolog M.A.Murat F›rat, arkeolog
(M.A.)Emre Okan ile Arkeolog Uygur Ak›n çal›flt›lar. Arkeolog Güngör Gürkan ve Arkeolog Hüseyin Teoman ‹zmir
Arkeoloji Müzesi’nin temsilcileriydiler. 



Eldeki veriler do¤rultusunda, Atatürk Mahallesi 1168 ada ve çevresindeki adalar
Phokaia antik kentinin Roma ‹mparatorluk Dönemine ait çömlekçi atölyelerinin ve on-
larla ba¤lant›l› di¤er yap›lar›n yer ald›¤›, olas› çömlekçiler mahallesi olmal›d›r. Roma
Dönemi seramik atölyesinin alt›nda daha eski zamanlara iliflkin  seramik malzemenin
ele geçirilmifl olmas› (‹.Ö.7.yüzy›ldan Geç Roma Dönemine kadar), alan›n çok daha
eski zamanlarda yerleflim görmüfl oldu¤unu gösterir. Daha önceki kanalizasyon
kaz›lar› verileri de, son dönem kaz›lar›n› ve aktard›¤›m›z sonuçlar› do¤rular nitelikte bil-
giler vermifltir.

Ele geçirilen seramikler ve mimarî kal›nt›lar›n hiçbirinin erozyonla gelmemifl ol-
du¤u bellidir. Yukar›da sözü edilen 1204 ada, 3 parsel,  buraya çok yak›nd›r. Söz
konusu alan›n (1204 ve 1168 Adalar) I. Derece Arkeolojik Sit Alan› niteli¤i gösterdi¤i
çok aç›kt›r. Ancak ilgili Koruma Kurulu’nun tüm bunlar› göz ard› etmesi, ac› bir gerçek
olup duruma hukuksal boyut getiriyor. 

4. Tedafl Kaz›lar›
‹zmir ‹li, Foça ‹lçesi, Atatürk Mahallesi’nde, Tedafl’a ait yer alt› ve yer üstü

AG/OG (alçak gerilim/orta gerilim) trafo-müflterek elektrik dire¤i ba¤lant›lar› ile bunlara
ait kaz› çal›flmalar› 26.10.2004 – 22.12.2004 tarihlerinde Kentsel Sit ve III. Derece Ar-
keolojik Sit Alanlar›’nda yap›ld›12. 

Çal›flmalar Atatürk Mahallesi 16. sokak Liberty Otel arkas›, Sevgi Caddesi ve
Poyraz Caddesi’nde yap›lan trafo ba¤lant› ve direk çukuru kaz›lar›yla bafllad›. Bu
kaz›lar s›ras›nda herhangi bir mimarî kal›nt›yla karfl›lafl›lmazken, az say›da kaba ve
profil vermeyen Bizans ve Osmanl› Dönemi  seramik parçalar› ele geçirildi. ‹mbat Cad-
desi’ndeki yeralt› ve direk çukuru kaz›lar›nda ise arkeolojik bir buluntuyla karfl›lafl›l-
mad›. 8. ve 84. sokakta yap›lan direk çukuru ba¤lant› kaz›lar›nda ise mimarî bir bulun-
tuyla karfl›lafl›lmazken, az say›da Osmanl› Dönemi  seramik parçalar› ele geçirildi. 16.
sokaktaki kanal kaz›lar›nda da az say›da Bizans ve Osmanl› Dönemi seramikleri bulun-
du.

Büyük deniz sahil caddesi ile poyraz caddesinin kesiflti¤i noktada Trafo 49 çev-
resinde kanal kaz›lar› yap›ld›. Kaz›lar s›ras›nda ‹.Ö. 4. yüzy›l kantharos kaide parças›
bozuk üretim Roma Dönemi seramikleri ile az say›da Osmanl› Dönemi malzemesi ele
geçirildi. Ayr›ca bu alanda yap›lan direk çukuru kaz›lar›nda ise, Roma Dönemi amp-
hora dibi ile Osmanl› Dönemi seramik parçalar› bulundu. Çal›flmalarda herhangi bir mi-
marî buluntuya rastlanmad›. Poyraz caddesindeki direk çukur kaz›lar›nda ise Klâsik dö-
nemden Geç Osmanl› Dönemine ait seramikler kar›fl›k hâlde ele geçirildi. Sevgi cad-
desinin güneybat› ucunun güneyindeki Trafo 28’in etraf›nda yap›lan direk çukuru kaz›-
lar›nda ise Arkaik, Klâsik, Roma ve Osmanl› seramik ve kiremit parçalar› ele geçirilir-
ken bu alandan da herhangi bir mimarî kal›nt›ya rastlanmad›. 42. sokak ve Denizkent
Sitesi 160. sokakta yap›lan direk çukuru kaz›lar›nda ise hiçbir arkeolojik buluntu görül-
medi.  

2005 y›l› kaz› mevsiminde çal›flmalar›n Athena Tap›na¤› alan›nda yo¤un olarak
yap›lmas› planlanmaktad›r. Phokaia antik kentinin belki de en önemli bu yap›s›nda sür-
dürülecek çal›flmalarda önemli sonuçlar›n elde edilece¤i kan›s›nday›z. 
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12 Çal›flmalar ‹zmir Müzesi’nden Lütfü Kaya ve Müge Özsayg›l›, Foça kaz› baflkanl›¤›ndan ise kurul üyesi Arkeolog
Uygur Ak›n taraf›ndan bafllat›ld›. Fakat görev de¤ifliklikleri nedeniyle ‹zmir Müzesi’nden Lütfü Kaya, Hüseyin Teoman
ve  Foça kaz›lar› kurul üyesi ‹brahim Günerhanal taraf›ndan devam ettirildi. 
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Çizim 1: Phokaia Athena Tap›na¤›. Arkaik Dönem kuzeybat› podium duvar› üzerindeki Geç
Osmanl› Dönemi yerleflimi

Çizim 2: Phokaia Athena Tap›na¤›. Arkaik tap›nak dolgusu 
içinden ç›kan Orta Tunç Ça¤› seramikleri
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Çizim 3: Phokaia Athena Tap›na¤›. Arkaik tap›nak
dolgusu içinden ç›kan GH IIIC erken-geç 
dönem seramikleri

Çizim 4: Phokaia Athena 
Tap›na¤›. Arkaik tap›nak
dolgusu içinden ç›kan 
Protogeometrik Dönem 
seramikleri
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Çizim 6: Foça, Atatürk Mahallesi,
1168 ada, 5 parseldeki 
‹.S. 3. yüzy›l seramik 
atölyesinin kil havuzu ile
Geç Roma Dönemi 
seramik kal›nt›s›

Çizim 5: Phokaia Athena Tap›na¤›. 
Arkaik tap›nak dolgusu için-
den ç›kan Erken Oryan-
talizan Dönem 
seramikleri
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Resim 1: Phokaia Athena Tap›na¤›. Arkaik Dönem
kuzeybat› podium duvar› üzerindeki Geç
Osmanl› Dönemi yerleflimi

Resim 2: Phokaia Athena Tap›na¤›. Mermerden 
Roma Dönemi tap›na¤›na ait sima ve geison
parças› 

Resim 3: Phokaia Athena Tap›na¤›. Arkaik Dönem
tap›na¤›n›n dolgusu içindeki oval yap›
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Resim 4: Phokaia ‹lk Yer-
leflim Alan›’n›n    
genel görünümü 

Resim 5: Phokaia ‹lk Yer-
leflim Alan›. ‹.Ö.
7.yüzy›l megaro-
nunun alt›ndaki
‹.Ö. 11.yüzy›la ait
demirci oca¤›

Resim 6: Foça, Atatürk Mahallesi, 1204 ada, 3
parselde ‹zmir Arkeoloji Müzesi
Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› sondajlarda
at›lan toprak içerisinde bulunan çocuk
bafl›. Piflmifl toprak. ‹.Ö. 2. yüzy›l
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Resim 8: Foça, Atatürk Mahallesi,
1168 ada, 5 parseldeki ‹.S.
3. yüzy›l seramik atöl-
yesinin kil havuzu ile Geç
Roma Dönemi seramik
atölyesi kal›nt›s› 

Resim 7: Foça, Atatürk Mahallesi, 1204 
ada, 3 parselde ‹zmir Arkeoloji 
Müzesi Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› 
sondajlarda at›lan toprak 
içerisinde bulunan Ephebos 
bafl›. Piflmifl toprak. 
‹.S. 1. yüzy›l

Resim 9: Foça, Atatürk Mahallesi, 
1168 ada, 5 parseldeki 
‹.S. 3. yüzy›l seramik 
atölyesinin kil havuzun-
da ele geçirilen kandil



ANTANDROS 2003-2004 YILI KAZILARI

Gürcan POLAT*
Yasemin POLAT

Bal›kesir Kuva-yi Milliye Müzesi denetiminde, Yrd.Doç.Dr. Gürcan Polat’›n bilim-
sel sorumlulu¤unda yürütülmekte olan Antandros kaz›lar›, 2003 y›l›nda 11 Temmuz-11
Eylül, 2004 y›l›nda 7 Temmuz – 10 Eylül günlerinde gerçeklefltirilmifltir1. Her iki kaz› se-
zonunda da üç ana sektörde yürütülen kaz› çal›flmalar›na, 2003 y›l›nda sualt› çal›flma-
lar› eklenmifltir. 

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
2001 y›l›ndan beri sürdürülmekte olan kaz› çal›flmalar›nda 2003 y›l›nda restoras-

yon a¤›rl›kl› çal›fl›lmas›na karfl›n, 2004 y›l›nda kaz› çal›flmalar›na da a¤›rl›k verilmifltir. 

Kaz› Çal›flmalar› (Çizim: 1)
Antandros akropolisini oluflturan Kaletafl› Tepesi’nin güneybat› yamaçlar›na ko-

numlanm›fl olan Yamaç Ev sektöründe, 2002 y›l›na kadar yap›lan çal›flmalarda Geç
Roma Dönemine ait bir yap› kompleksinin yedi odas› ve latrinas› ortaya ç›kar›lm›flt›r2.
Odalardan alt›s›, 4.30 m. geniflli¤inde, 32.90 m. uzunlu¤unda, taban› mozaik süsleme-
li bir portikoya aç›lmaktad›r. Bu portikonun do¤u ucundan yar›m daire formlu bir merdi-
ven ile, bir alt terastaki üstü aç›k, toprak tabanl› avluya inilir. Avlu, do¤udan 7 No.lu
odan›n bat› duvar› ile s›n›rlanmaktad›r. 2002 y›l› çal›flmalar›nda bu odan›n girifli ile ba-
t›dan 1.5 metrelik bölümünün kaz›s› tamamlanm›fl ve bu odan›n da taban›n›n mozaik
döflemeye sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Yan yana s›ralanm›fl alt› odan›n kaz›lar› büyük oranda bitirilmifl olmas›na karfl›n,
3, 4, 5 ve 6 No.lu odalar› kuzeyden s›n›rlayan duvarlara, belirlenen açma s›n›rlar› içe-
risinde kalmamas›ndan dolay› ulafl›lamam›flt›. 2003 y›l› Yamaç Ev sektöründeki kaz›
çal›flmalar›nda ilk hedefi, odalar›n kuzey bölümünde kalan dolgu topra¤›n›n tamamen
temizlenmesi oluflturmufltur. Bu hedef do¤rultusunda kuzey duvar›n›n 1 m. kadar ku-
zeyini de içerisine alan açma genifllemesi gerçeklefltirilmifltir. Yamaca paralel konum-
daki kuzey duvar›n›n kuzey k›sm›nda da 1 metre derinleflilerek, duvardaki toprak ba-
s›nc›n›n azalt›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu alandaki kaz› çal›flmalar› sonras›nda, 1 ve 2
No.lu odalar gibi, 3-6 No.lu odalar›n da içi tamamen kaz›lm›flt›r. Taban› opus sectile dö-

* Yrd.Doç.Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dal›,
Bornova-‹zmir/TÜRK‹YE E-Mail: gurcan@edebiyat.ege.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dal›,
Bornova-‹zmir/TÜRK‹YE E-Mail: yaseminpolat2002@yahoo.com

1 Bu raporda iki y›ll›k çal›flma özetlenmifltir. Her iki kaz› sezonunda da özverili çal›flmalar›ndan dolay› tüm kaz› ekibi-
ne,ODTÜ Su Alt› Toplulu¤una, Antandros kaz›lar›n› maddî ve manevî aç›dan destekleyen Tarihî Antandros fiehrini
Kurtarma, Koruma ve Yaflatma Derne¤i Baflkan› Say›n Remzi Erkürem’e, Alt›noluk Belediye Baflkan› Say›n ‹smail Ay-
nur’a ve Belediye çal›flanlar›na, foto¤raf  uzman› Firdevs Say›lan’a ve Akbank’a teflekkür ederiz. 

2 G. Polat-Y. Polat, Antandros 2002 Y›l› Kaz›lar›, 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›, Ankara, 2003, 453-455.
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flemeye sahip olan 3 No.lu odan›n di¤er duvarlar›na nazaran daha yüksek korunmufl
kuzey duvar› üzerinde, duvarlar›n mermer plâkalarla kapl› oldu¤unu gösteren ipuçlar›
ele geçirilmifltir (Resim: 1). En alttaki mermer plâka s›ras› tüm kuzey duvar boyunca
yerinde korunurken, özellikle odan›n kuzeydo¤u köflesinde dört s›ra mermer plâka ta-
bakas›n›n nas›l bir dizin içerisinde s›raland›¤›n› ortaya koyan mermer plâka parçalar›
in situ olarak ele geçirilmifltir. Bu mermer plâkalar›n duvara yaln›zca kireç harc› ile tut-
turulmay›p, demir çivilerle de raptedildi¤i görülmüfltür. Mermer kaplama plâkalar›n›n
üst bölümüne ait in situ malzeme ele geçirilmemesine karfl›n, s›va üzerindeki izlerden
duvar kaplamalar›n›n boyutlar› ve dizilifl flekilleri kolayca anlafl›labilmektedir. Yerinde
korunmam›fl olan duvar kaplamalar›na, oda içerisindeki dolgu içerisinde de rastlanma-
m›fl olmas›, bu mekân›n anî bir flekilde terk edilmedi¤ini ortaya koymaktad›r. Mekân,
olas›l›kla yavafl yavafl terk edilmifl ve terk eden kifliler ifle yarayaca¤›n› düflündükleri
mermer plâkalar› da sökerek beraberlerinde götürmüfllerdir. 

7 No.lu odan›n önünde ve içinde de kaz› çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma
sonras›nda üst terastan alt terasa inifli sa¤layan yar›m daire formlu merdivenin bat›s›n-
daki geç dönem duvar parças› ile ayn› aksta duvar oluflturan bir yap›lanma ortaya ç›-
kar›lm›flt›r. Bu geç dönem yap›lanmas› 7 No.lu odan›n güney duvar› ile hemen hemen
ayn› aksta devam eden duvar›n, merdivenin bat›s›ndaki duvar hizas›nda kuzeye dön-
mesi ile gerçeklefltirilmifltir. Bu yap›lanma ile, 7 No.lu odan›n önünde yeni bir mekân el-
de edilmifltir. Mekân›n girifli, kuzeybat› köfleye yak›n bir alandad›r. Ancak bu geç duva-
r›n, ‹on düzeninde bir sütun altl›¤› bulunan bir temel üzerine oturuyor olmas›, 7 No.lu
odan›n girifli önünde orijinalde sütunlarla desteklenen küçük bir portikonun varl›¤›na
iflaret etmektedir. Bu portikoyu oluflturan sütunlar›n aras› geç dönemde duvarla kapa-
t›larak mekâna dönüfltürülmüfltür. 

7 No.lu mekân, 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›nda tamamen kaz›lm›flt›r. Mekân, 3.40
m. geniflli¤inde, 11.63 m. uzunlu¤undad›r. Mekân›n bat›dan 5. metresinde her iki yan-
dan yerlefltirilen 0.50 m. geniflli¤indeki paye ile daralmaktad›r. Yeni bir mekâna girme
duygusu uyand›ran bu daralman›n taban›nda mozaik ile yaz›lm›fl, evin sahibi oldu¤u
anlafl›lan Masgareites için iyi niyet temennisi içeren üç sat›rl›k bir yaz›t yer almaktad›r3.
D›fl bordür sarmafl›k yapraklar›, iç k›s›m geometrik desenli mozaik ile süslü taban›n ba-
t› bölümünde önemli bir çökme söz konusudur. Bu çöküntünün nedeni, mekân›n he-
men kuzeyinde yer alan latrinan›n alt›ndan geçen ana kanalizasyon hatt›n›n bu alanda
çöküntüye u¤ram›fl olmas›d›r. Mekân duvarlar›nda korunan s›valar›n bir bölümünün
yüzey temizli¤i yap›lm›flt›r. Temizlenen alanda bir ‹on sütun altl›¤› ile, d›fl çerçevesi ye-
flil, orta bölümü mavi damarl› beyaz mermer taklidi fresko bezemenin varl›¤› ortaya ç›k-
m›flt›r. Mekân›n bu bölümünün güney duvar› boyunca devam eden bir seki, oldukça
özensiz yap›s›, mozaik taban›n üzerine oturmas› nedeniyle mekân›n son kullan›m ev-
resine ait olmal›d›r.

7 No.lu odan›n do¤u bölümünde de gerek mozaik taban›n ve gerekse de fresko-
lar›n devam etti¤i tespit edilmifltir (Resim: 2). Ancak, bat› bölümden farkl› olarak, bu bö-
lümün kuzey duvar›nda bir, do¤u duvar›nda iki nifl ortaya ç›kar›lm›flt›r. Taban› mermer
plâka ile kapl› olan nifller, bu mekân›n apodyterium olarak kullan›ld›¤›n›n ipuçlar›n› ver-
mektedir. Mekân›n güney duvar›n›n do¤usunda ele geçirilen yaklafl›k 1 m. uzunlu¤un-
daki seki, geç dönemde yap›lm›fl olmal›d›r. Mekân›n kuzey duvar›nda, geç dönemde
kapat›ld›¤› anlafl›lan bir kap› yer al›rken, güney duvar›ndaki kap› ile tepidarium bölümü-
ne geçilmektedir (Resim: 3). 6.20 x 4.15 m. boyutlar›ndaki mekân›n taban kaplamalar›
al›nm›fl olmas›na karfl›n, harç üzerindeki izlerden orijinalde  opus sectile döflemeye sa-
hip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Duvarlar üzerinde k›smen korunan s›valar, tepidarium bö-
lümünün de apodyterium benzeri, freskoya sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Tepidarium taban›n›n bat›s› boyunca yaklafl›k 0.50 m. geniflli¤inde 5-6 cm. de-
rinli¤inde s›¤ bir kanal›n varl›¤› belirlenmifltir. Taban gibi, kanal›n da iç k›sm› orijinalde
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mermer kaplamaya sahiptir. Kanal içerisinde, birisi kuzey di¤eri güneyde olmak üzere
iki adet delik ele geçirilmifltir. Bu delikler, taban alt›ndan geçmekte olan at›k su kanal›-
na ba¤lanmaktad›r. Bu kanal›n ifllevini, tepidariumun hemen bat›s›nda ortaya ç›kar›lan
2 x 2.30 m. boyutlar›ndaki piscina anlafl›l›r k›lmaktad›r. Geç dönemde önüne bir duvar
örülerek farkl› bir amaç için kullan›ld›¤› belirlenen piscinaya iki basamak yard›m› ile inil-
mektedir. Piscinan›n önü boyunca devam eden s›¤ kanal, piscinadan ç›kan kiflilerden
süzülen suyun tahliyesine hizmet ediyor olmal›d›r. 

Tepidariumun kuzeydo¤u köflesinde, büyük bloklar›n oluflturdu¤u üç basamakl›
bir merdiven yer almaktad›r. Opus sectile taban üzerine oturtulan bu merdiven evin son
kullan›m evresine aittir. Bu merdiven yard›m› ile, tepidariumdan caldariuma geçilir. Son
kullan›m evresinde çökmüfl oldu¤u anlafl›lan caldarium taban›n›n güney bölümünün
onar›lmas› yerine, caldariumun taban›n›n sa¤lam olan kuzey bölümü bölünerek ve es-
ki taban›n üzerine yeni bir taban yerlefltirilerek küçük bir caldarium elde edilmifltir (Re-
sim: 4). Bu yeni caldariumun taban döflemesinin, zaman zaman dik olarak yerlefltirilen
su künklerinin üzerine oturtuldu¤u gözlenmifltir. Caldariumun güney bölümünde yap›-
lan kaz› çal›flmalar›nda yaklafl›k 0.90 m. kal›nl›¤›nda teras duvar› ile sonland›¤› ve bu
bölümde olas›l›kla s›cak su havuzunun yer ald›¤› yar›m daire planl› bir duvar›n bir bö-
lümü aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Caldariumun, do¤u duvar›n›n tamamen ortaya ç›kar›lamam›fl
olmas› nedeniyle praefurnium bölümüne henüz ulafl›lamam›flt›r. Bu teras duvar›n›n he-
men güneyinde, bir alt terasta yer alan yap›lara ait duvarlar›n üst bölümleri ele geçiril-
meye bafllam›flt›r. 

Restorasyon ve Konservasyon Çal›flmalar›
Yamaç Ev sektöründeki çal›flman›n önemli bir bölümünü restorasyon ve konser-

vasyon çal›flmalar› oluflturmufltur. Bu alandaki ilk hedefi, gerek kaçak kaz›lar ve gerek-
se de tar›m çal›flmalar› nedeniyle güney bölümü büyük oranda tahribat görmüfl portiko
mozaiklerinin kald›r›l›p tabandaki çökme ve çatlaklar›n giderilmesinin ard›ndan yerleri-
ne yeniden yerlefltirilmesi oluflturmufltur. Bu amaç do¤rultusunda, mozaik taban›n do-
¤udan yaklafl›k 20 metrelik bölümünün restorasyonu tamamlanm›flt›r. 

1 No.lu odan›n duvar resimlerinin konservasyonuna devam edilmifl, 7 No.lu oda-
n›n ve apodyterium bölümünün mozaik ve duvar resimlerinin temizli¤ine bafllanm›flt›r.
Temizlik sonras›nda, her iki mekân›n da benzer mozaik tabana ve duvar resimlerine
sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Sarmafl›k bezemeli bordürlü, geometrik desenlerden oluflan
mozaik taban›n do¤u kenar›ndaki sarmafl›k bordür de¤iflerek, yerini merkezde haç mo-
tifi ve krater olmak üzere yanlarda bir çift çar›k ve ev maketinden oluflan bezemeye b›-
rakt›¤› temizlik sonras›nda ortaya ç›km›flt›r. 

Tepidarium bölümünde k›smen korunmufl olan duvar s›valar› üzerinde de temiz-
lik çal›flmalar› yap›lm›fl, bu alanda da yeflil renkte mermer taklidi çerçeve içerisinde ma-
vi damarl› beyaz mermer taklidi freskolar›n bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.

YOLÜSTÜ 1 SEKTÖRÜ
Edremit-Çanakkale asfalt›n›n kuzeyinde yer alan bu sektördeki çal›flmalar, 2001

y›l›nda bir sondaj ile bafllam›fl ve sondajda elde edilen veriler do¤rultusunda, bu son-
daj›n kuzeyinde 2002 y›l›nda aç›lan Yolüstü 1 açmas›ndaki çal›flmalara 2003 ve 2004
kaz› sezonunda da devam edilmifltir. 

2002 kaz› sezonunda  Yolüstü 1 açmas›nda M.Ö. 6. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait, in
situ malzeme veren bir mekân saptam›fl, mekân›n do¤u duvar›na ait zay›f bir temel be-
lirlenmiflti4. Kuzey-güney do¤rultulu duvar, kuzeyde kesite girmesine karfl›n güney bö-
lümü, arazideki e¤im nedeniyle tar›msal faaliyetlerle tahribata  u¤ram›fl durumdayd›.
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Mekân›n do¤u duvar›n›n hemen bat›s›nda gri hamurlu, yerli üretim kaplar ile duvar›n
biraz daha bat›s›nda 31 adet dokuma tezgâh a¤›rl›¤› in situ durumda ele geçirilmifltir.
S›k›flt›r›lm›fl kilden oluflan mekân›n taban›n›n, k›rm›z›ya dönüflmüfl olan rengi, mekâ-
n›n önemli bir yang›n ile sonland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ayr›ca taban üzerinde ele
geçirilen malzemelerin, özellikle de dokuma tezgâh a¤›rl›klar›n›n yüksek ›s› nedeniyle
dokular›n›n bozulmufl olmas›, mekân› tahrip eden yang›n›n büyüklü¤ünün anlafl›lmas›-
n› sa¤lamaktad›r. Bir bölümü aç›¤a ç›kar›lan bu mekân›n bütününü görmek amac›yla,
2003 ve 2004 y›l›nda açma kuzey ve bat› yönde geniflletilmifltir.

2003 y›l›nda gerçeklefltirilen ilk genifllemede, açman›n kuzey bölümünde BSD
duvar›n›n güneyinde, 7.39 m. kodunda kireç harc› s›val› bir düzlem ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r. Bu düzlem üzerindeki içbükey profil, bu düzlemin olas›l›kla bir su künk sisteminin
geçirilmesi amac›yla yap›ld›¤› düflüncesini akla getirmektedir. Duvar yak›n›nda ele ge-
çirilen tabak ile amphora parçalar›n›n M.S. 6 yüzy›la ait olmas›, bu duvar›n tarihlendi-
rilmesine dayanak oluflturmufltur.

6.60 m. seviyesinden itibaren Roma Dönemi seramikleri yerini Hellenistik Dö-
nem seramiklerine b›rakmaktad›r. Hellenistik Dönem ve özellikle de M.Ö. 4. yüzy›l se-
ramikleri 6.50 kodundaki M.Ö. 6. yüzy›l taban›n›n hemen üzerine kadar devam etmifl-
tir. M.Ö. 6. yüzy›l ilk yar›s›na ait olan taban, yeni aç›lan bölümlerde de yan›k olarak ele
geçirilmifltir. Taban çok say›da in situ malzeme vermeye devam etmektedir (Resim: 5).
Kuzey kesit yak›n›nda bir ‹onia kâsesi5, bantl› kâse6, dört yanma delikli, asma halkal›
kandil7, yar›s› korunmufl ekmek tepsisi, gri hamurlu, halka kaideli ve kulplu bir kap par-
ças› taban üzerindeki ilk grubu oluflturmaktad›r. In situ malzemedeki bu gruplaflma,
mekân›n kuzey duvar›n›n kesite yak›n oldu¤u düflüncesini beraberinde getirmifltir. 

Taban üzerinde ele geçirilen di¤er malzemeler, bat› kesit kenar›nda küçük bo-
yutlu, gri hamurlu bir kandil, kandilin hemen kuzeyinden k›rm›z› firnisli bir skyphos, ma-
kara kulp eklentili bir tabak, do¤u kesit ortalar›nda bir lekythostur8. Mekânda, in situ du-
rumdaki kaplardan baflka, yaklafl›k olarak D4 karesine konumlanan, yüzeyi s›vanm›fl,
kerpiç bir alana rastlanm›flt›r (Resim: 6). Bu alan, konturlar› düzgün olmamakla birlik-
te, dairevî bir form göstermektedir. Kerpiç s›val› alan›n seviyesi 6.50 m.dir ve 6.37 m.de
sona ermektedir. Bu alan›n, M.Ö. 6. yüzy›l mekân›na ait, bir ocak oldu¤u aç›kt›r. Me-
kân içerisinde oca¤›n bulunmas›, bu yang›n›n oca¤›n neden oldu¤u lokal bir yang›n m›
oldu¤u sorusunu gündeme getirmifltir. Yang›n tabakas›n›n genele yay›lmas› durumun-
da bu yang›n, büyük olas›l›kla M.Ö. 570 civar›nda Lydial› Kroisos’un Kimmerler’i An-
tandros’tan sürdü¤ü savafl›n izleri olmal›d›r. 

2003 y›l›nda M.Ö. 6. yüzy›l mekân›n›n bat› duvar›na ulaflma çabalar› yeterli ol-
mam›fl, 2004 y›l›nda da bat›ya ve kuzeye genifllemeler gerçeklefltirilmifltir. Bu geniflle-
me, açman›n kuzeyinde BSD duvar›n›n bat›ya do¤ru devam etti¤ini ortaya koymufltur.
Bu duvar›n hemen kuzeyinde, büyük bir bölümü BSD duvar›n›n alt›nda kalan, dairevî
formlu kireç harçl› bir alan belirlenmifltir. Bu olas›l›kla BSD duvar›n›n üzerine oturdu¤u
bir kuyu a¤z› olmal›d›r. Bu oluflum, 2003 y›l›nda BSD duvar›n›n güneyi boyunca devam
eden, kireç harc› ile yap›lm›fl dar alan›n su sistemi ile iliflkisini kuvvetlendirmektedir.

2004 y›l›ndaki geniflleme s›ras›nda BSD duvar›na kuzeyden yeni bir duvar›n bir-
leflti¤i belirlenmifl, ancak bu alandaki yerin dar olmas›ndan dolay› BSD duvar›n›n kuze-
yinde çal›flmalar durdurulmufltur. Duvar›n güneyinde yap›lan çal›flmalarda, bat› kesite
yak›n bir alanda BSD duvar›n›n alt›na girmekte olan bir duvar saptanm›flt›r. Üst sevi-
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yesi 6.76 m. seviyesinde olan ve CJF kodu verilen bu duvar, gerek yap›sal özellikleri
ve gerekse de M.Ö. 6. yüzy›l mekân›n›n do¤u duvar›na (BNB) paralel yap›s› ile, mekâ-
n›n bat› duvar›n› oluflturmaktad›r. Güney kesimde de sürdürülen kaz›larda CRO kodu
verilen ve CJF duvar› ile birleflen, mekân› güneyden s›n›rlayan duvar aç›¤a ç›kar›lm›fl-
t›r. M.Ö. 6. yüzy›l mekân› içerisinde in situ malzeme vermeye devam etmifl, bu bölüm-
den çok say›da kâsenin ele geçirilmifl olmas› özellikle dikkat çekmifltir.

M.Ö. 6. yüzy›l mekân›n›n orta bölümünde taban kald›r›larak derinleflilmifltir. Ta-
ban›n yumruk büyüklü¤ünde veya biraz daha küçük tafllardan oluflan bir dolgu üzerine
yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Taban alt›n›n büyük bir k›sm›n› kaplayan dolgu yaklafl›k olarak
6.05-5.90 m. civar›nda sona ermifltir. 

Taban dolgusunun alt›nda, kuzey kesitten ç›k›p hafif bir kavis yaparak güneye
do¤ru uzanan tek s›ra tafl› korunmufl bir duvar parças› ele geçirilmifltir (CCB). Do¤u yü-
zü BSC duvar› alt›nda kalan bu duvar, çok zay›f bir yap›da olup kuzeyde apsis yap›yor
izlenimi uyand›rmaktad›r. Küçük bir bölümü korunmufl olan duvar›n plan› konusunda
kesin bir yorum getirmek mümkün de¤ilse de duvar, M.Ö. 6. yüzy›l ilk yar›s›na ait olan
taban›n alt›ndan gelmesi nedeniyle erken 6. yüzy›l veya daha öncesine ait olmal›d›r.

Bu sektörde 2003-2004 y›l› çal›flmalar›nda en önemli sürprizi, M.Ö. 6. yüzy›l ta-
ban›n›n alt›nda ortaya ç›kar›lan 167 cm. kal›nl›¤›ndaki duvar (CFC) oluflturmufltur.
2001 y›l›nda aç›lan Yolüstü açmas›nda yap›lan sondaj çal›flmas›nda ele geçirilen sera-
miklerden, bu alandaki yerleflmenin M.Ö. geç 8. yüzy›la kadar geriye gitti¤i belirlenmifl
olmas›na karfl›n, bu dönem mimarîsine iliflkin herhangi bir veriye rastlanamam›flt›. Bu
y›lki çal›flmalarda küçük bir alanda da olsa derinleflilmesi sayesinde, yine M.Ö. geç 8.
yüzy›la ait seramiklerin ele geçirildi¤i seviyenin hemen üzerinde (Resim:7), 167 cm. ka-
l›nl›¤›nda bir temelin aç›¤a ç›kar›lm›fl olmas›, Antandros flehrinin kurulufl dönemine ait
önemli bir veriyi oluflturmaktad›r (Resim: 8)9. Sahip oldu¤u kal›nl›k ile normal bir yap›-
ya ait olmad›¤› anlafl›lan bu duvar›n denize paralel konumu, sur duvar› oldu¤u yönün-
de bir düflünceyi akla getirmektedir. 

MEL‹S NEKROPOLÜ
2003-2004 y›llar› nekropol çal›flmalar›, 2002 kaz› sezonunda hedeflenen ancak

sonuçland›r›lamayan, nekropol alan›n›n en erken kullan›m evresinin belirlenmesine yö-
nelik olarak sürdürülmüfltür. Bir di¤er amaç da, Antandros ile Gargara’y› birbirine ba¤-
layan ve nekropol içerisinden geçti¤ini düflündü¤ümüz antik yolun belirlenmesidir. Bu
çal›flmalar s›ras›nda özellikle tafl lâhitlerin kald›r›lmamas›na özen gösterilmifl, lâhitlerin
az bulundu¤u, açman›n bat› ve güneydo¤u bölümlerinde derinleflilirken, açman›n gü-
neyine do¤ru yeni bir açmaya bafllanm›flt›r. 

2002 y›l› kaz› çal›flmalar›nda aç›¤a ç›kar›lan 11 ve 25 No.lu mezarlar, nekropol
alan›n›n Roma ve Bizans dönemlerinde seyrek de olsa kullan›m›n› sürdürdü¤ünü ka-
n›tlam›flt›r10. Nekropol alan›n›n ilk kullan›m evresini belirlemeye yönelik s›n›rl› alanda
yürütülen 2003 y›l› çal›flmalar›nda 22 kremasyon, 5 lâhit, 1 amphora, 6 çat› kiremiti, 4
inhumasyon ve 3 pithos olmak üzere toplam 41 mezar aç›l›rken, 2004 y›l› çal›flmala-
r›nda 1 piflmifl toprak lahit, 5 inhumasyon, 25 adet kap içerisine gömü, 14 yerinde kre-
masyon, 9 urna olmak üzere 54 mezar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. 

2003 y›l› çal›flmalar›, daha önce M.Ö. geç 8-erken 7. yüzy›l seramik parçalar›n›n
ele geçirildi¤i 26 ile 60 No.lu lâhitler aras›ndaki alanda gerçeklefltirilmifltir11. Moloz tafl
ve çak›l tafl› dolgusunun aras›nda yan yana 94, 96 ve 97 No.lu mezarlar ele geçirilmifl-
tir. 94 No.lu mezar›, a¤z› do¤uya do¤ru yat›r›lm›fl gri hamurlu bir amphora oluflturmak-
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9 Benzer örnek için bkz; H. Walter, Samos V, Frihe Samische Gefässe, Bonn, 1968, Taf.2, no 14; Taf.40, No 227;
Taf.42, No 239; Taf.44, No 264.

10 G. Polat-Y. Polat, 25. KST, 2003, 456-457, Res.8-9.
11 G. Polat, 24. KST, 2002, 26; Nekropol alan›nda ele geçirilen M.Ö. geç 8. yüzy›la ait olan parçalar, her ne kadar kesin

olmamakla birlikte, nekropolün yolüstü açmas›nda elde edilen tabakalanma ile örtüfltü¤ünün iflaretlerini vermektedir.



tad›r. 96 No.lu mezar, yo¤un çak›l ile üzeri kapat›lm›fl, çevresindeki tafllarla destekle-
nerek ayakta duran, gri hamurlu bir amphora urnad›r. Yanm›fl kemik ile dolu olan urna-
n›n a¤z›n›n metal taklidi bir phialenin a¤za yerlefltirilmesinin ard›ndan düz bir tafl ile ka-
pat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 97 No.lu mezar, toprak bask›s› nedeniyle çok k›r›kl› korun-
mufltur. Bu mezar›n hediyesi oldu¤u anlafl›lan bir adet ‹onia kâsesi ile bir adet Korinth
aryballos parçalar›, mezar› M.Ö. 6. yüzy›l ortalar›na tarihlemifltir. Bu grubun hemen ku-
zeydo¤usunda 99 No.lu kremasyon gömü ortaya ç›kar›lm›flt›r. Yerinde yak›ld›¤› anla-
fl›lan bireyin, yanan kemikleri bir araya getirilmifl ve yan›na bir Korinth alabastronu b›-
rak›lmas›n›n ard›ndan üzeri çak›l ve tafllarla örtülmüfltür. 

60 No.lu lâhdin yerlefltirilmesi s›ras›nda k›smen tahrip edildi¤i gözlenen 103
No.lu urna, büyük ölçüde bu lâhdin alt›nda kalm›flt›r. 94, 96 ve 97 No.lu mezarlar›n kal-
d›r›lmas›n›n ard›ndan çok az bir bölümü korunmufl kemiklerinden basit inhumasyon gö-
mü oldu¤u anlafl›lan 104 No.lu mezar ile karfl›lafl›lm›flt›r. ‹lk gözlemler sonucunda bir
çocu¤a ait oldu¤u izlenimi uyanan mezara, M.Ö. geç 7. yüzy›la ait 8 adet Korinth ala-
bastronu ile 88 adet afl›k kemi¤i hediye olarak b›rak›lm›flt›r12.  

Açman›n do¤u bölümündeki bir di¤er çal›flma, 2002 y›l›nda ortaya ç›kar›lan 49
No.lu podyumlu lâhit mezar›n podyum dolgusunda gerçeklefltirilmifltir. Yukar›ya do¤ru
daralan basamakl› piramidal, kare planl› üst yap›ya sahip oldu¤u anlafl›lan mezar›n üst
bölümünün M.Ö. 4. yüzy›lda tahrip edildi¤i anlafl›lm›flt›. Podyumun s›n›rlad›¤› alanda iki
lâhdin yerlefltirilebilece¤i alan bulunmas›na karfl›n, bu alan›n kuzey bölümüne bir lâh-
din yerlefltirildi¤i, güney bölümdeki bofllu¤un da moloz tafllarla dolduruldu¤u görülmüfl-
tü. Bu moloz tafllar›n kald›r›lmas› sonucunda, podyum temel tafllar›n›n k›smen üzerine
oturdu¤u 102 No.lu mezar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Küçük tafllarla çevrili bir alanda, yo¤un
çak›ll› bir zemin üzerine bireyin (veya bireylerin) yat›r›larak yak›lmas› ve bu yak›lma s›-
ras›nda mezar hediyelerini oluflturan, 160 civar›nda afl›k kemi¤i, tam olarak korunmufl
2 i¤ biçimli alabastron13, 3 bronz küpe, scarabaeus, bronz obje, Korinth alabastronu,
Korinth kothon14, dinoid a¤›zl› bir çanak, a¤›z kenar›nda makara eklentili tabak, 2 gü-
müfl boncuk, üzüm salk›m› formunda gümüfl kolye ucunun da bu atefle at›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r. M.Ö. geç 7-erken 6. yüzy›la ait olan bu mezar›n hediyelerinin baz›lar›, pod-
yumun k›smen mezar üzerine oturmufl olmas›ndan dolay› eksik olarak ele geçirilmifltir.

Açma içerisinde derinleflme çal›flmalar›, lahit mezarlar›n daha az bulundu¤u ba-
t› bölümde yo¤unlaflm›flt›r. Bat› kesit kenar›nda, bir adet sivri dipli, derin bir kap ile,
mantar a¤›zl› Samos amphoras›n›n alt yar›s›n›n genifl bölümleri yan yana getirilerek
oluflturulan 80 No.lu mezar aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Mezar içerisinde ele geçirilen kafatas›
ve difller, mezar›n bir çocu¤a ait oldu¤unu aç›¤a vurmufltur. 

80 No.lu mezar›n do¤usunda, yeni gömüler yap›lmak amac›yla oldukça kar›flt›-
r›lm›fl bir alan içerisinde 84 No.lu çat› kiremidi mezar seçilebilmifltir. Kemikleri çok az
korunmufl olan mezar, do¤u-bat› do¤rultulu yat›r›lm›fl olan bireyin üzerine do¤uda ya-
r›m, bat›da tam kavisli bir kiremidin kapat›lmas›yla oluflturulmufltur. Bu oval kiremidin
üzerinde HI harfleri seçilebilmektedir. Bafl› do¤uya gelecek flekilde yat›r›lan bireyin ba-
fl› yak›nlar›nda bir bronz sikke ile kolunun alt›nda çok kötü korunmufl bir piflmifl toprak
figürin oldu¤u gözlenmifltir.  

Açman›n orta bölümlerinde 100 No.lu piflmifl toprak lâhit ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kla-
zomenai Monastrakia tipine benzeyen lâhdin üst k›sm›nda herhangi bir kapak veya ka-
pama tafl›na rastlanmam›fl olup kumlu bir toprakla içerisinin dolduruldu¤u görülmüfltür
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12 Benzer örnekler için bkz.: K.F. Kinch, Fouilles de Vroulia, Berlin, 1904, Pl.39, 1-12; Pl.40,a; Pl.39,8/1; Pl.41, 13,3; H.
Payne, Necrocorinthia, A Study of Corinthian Art in the Archaic Period, Oxford, 191, Pl.17,4-11; T.J. Dunbabin,
Perachora. Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia II, pottery, ivories, scarbs and other objects from the Votive
Deposit of Hera Limenia, Oxford, 1967, Fig.103/671.

13 Benzer örnekler için bkz.: E. Walter-Karydi, Samos VI,1, Samische Gefässe des 6 Jhr.v.Chr., Bonn, 1973, Taf.35/271;
A. Furtwängler, Heraion von Samos: Grabungen im Südtemenos 1977, I. Schicht- und Baufunde, Keramik, AM
95,1980, Taf.41/4.

14 Benzer örnek için bkz.: Payne, Necrocorinthia, 298, Fig.135.



(Resim: 9). Lâhdin içerisinde iki bireye ait iskelet ele geçirilmifltir. ‹skeletlerden alttaki
bafl› do¤uya gelecek biçimde s›rt üstü lâhit taban›na yat›r›lm›fl ve yerli üretim bir lekyt-
hos, sa¤ omuz hizas›na b›rak›lm›flt›r. Birinci bireye zarar vermeksizin, arada toprak ta-
bakas› b›rak›larak ikinci gömü yap›lm›fl, benzer flekilde yat›r›lan bireyin sa¤ kalça hiza-
s›nda mezar hediyesi olarak b›rak›lan bir adet yerli üretim, masa tipi amphoraya rast-
lanm›flt›r. Mezar hediyelerinin ikisinin de yerli üretim olmas›, gömülerin tarihlenmesini
zorlaflt›rmas›na karfl›n, lâhdin gerçek sahibine ait oldu¤u düflünülen lekythos, kabaca
M.Ö. 6. yüzy›la tarihlenebilir. Üstteki gömüye ait olan amphora ise, M.Ö. 4. yüzy›la ait
lâhitler içerisinden ele geçirilen örneklerle benzerlik göstermektedir.

Açman›n güneybat› köflesine yak›n alanda bir lâhdin do¤u bölümünün görülme-
si üzerine, lâhdin tamam›n›n ortaya ç›kar›labilmesi amac›yla açma yaklafl›k 1.50 m. ge-
niflli¤inde bat›ya do¤ru geniflletilmifltir. 107 No.lu lâhit olarak isimlendirilen mezar›n or-
taya ç›kar›lmas›na yönelik bu geniflleme s›ras›nda 108 ve 112 No.lu urnalar ele geçil-
mifltir. Her ikisi de topra¤a dik olarak oturtulan urnalardan 108 No.lu mezar› oluflturan
khytran›n a¤z› bir tu¤las› ile kapat›l›rken, dinoid formlu 112 No.lu urnan›n a¤z›n›n siyah
firnisli bir tabak ile kapat›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. 108 No.lu urnan›n içerisinden hediye ç›k-
maz iken, iki unguentarium 112 No.lu mezar›n hediyelerini oluflturmaktad›r. Bu urnala-
r›n hemen bat›s›nda, 107 No.lu lâhdin üst seviyelerinde 110 No.lu lâhit ele geçirilmifl-
tir. Kapakl› olan lâhit, istinat duvarlar›na sahip olup içerisinden do¤u-bat› do¤rultulu ya-
t›r›lm›fl iki bireye ait iskeletlerle, bir adet olpe, bir bronz halka, bir adet metal cüruf, cup-
skyphos a¤›z parças›, olas›l›kla m›zrak ucu olan bir demir obje ile üç adet gri seramik
gövde parças› ele geçirilmifltir. Bu buluntular lâhdi M.Ö. 4. yüzy›la tarihlemifltir.

‹stinat duvar›na sahip ve üstü çak›l tafllar› ile kapat›lm›fl 107 No.lu lâhdin içeri-
sinde, bafllar› do¤uya gelecek flekilde yan yana yat›r›lm›fl iki iskelet ele geçirilmifltir
(Resim: 10). Mezar›n hediyeleri oluflturan üç adet siyah figür bezemeli lekythos, bir
amphoriskos, iki kyliks ve bir amphora kaide ve gövde parças› lahit içerisine b›rak›lm›fl-
t›r (Resim: 11). M.Ö. 5. yüzy›l ortalar›na ait bu üç lekythos, Haimon Ressam›’na veri-
len lekythoslarla büyük benzerlik göstermektedir15. 

107 No.lu lâhdin aç›lmas› s›ras›nda, lâhdin hemen kuzeyinde iyi korunmufl bir in-
humasyon gömü aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. 121 No. olarak isimlendirilen mezar, bafl› do¤uya
gelecek flekilde do¤u-bat› do¤rultulu, s›rt üstü yat›r›lm›fl, çok iyi korunmufl bir iskelete
sahiptir. ‹skeletin a¤z›nda, ele geçirilen erken Hellenistik sikke mezar› tarihlemifltir. Ay-
r›ca iskeletin ayak ucunda çok say›da çivinin bulunmas›, bir çeflit ahflap hediyenin de
buraya b›rak›lm›fl oldu¤unun göstergesi olarak de¤erlendirilmifltir. 

2003 y›l› çal›flmalar›nda M.Ö. 7. yüzy›la ait, çocuklar›n gömüldü¤ü kapal› kaplar-
la, yetiflkinlere ait kremasyon ve urnalar de ele geçirilmifltir.

2004 y›l› çal›flmalar›nda açma içerisinde derinleflilmeye devam edilmifl, bir k›s-
m› bat› kesite giren, do¤u-bat› do¤rultulu, do¤rudan topra¤a yat›r›lm›fl 2004 sezonunun
en zengin gömüsü aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. 133 No.lu mezar ad› verilen bu gömü, bir çocu-
¤a ait olup kar›n ve ayak ucu bölümüne b›rak›lan flu hediyelere sahiptir; 2 adet süvari,
1 adet uzanan erkek, 1 adet horoz ve 1 adet kaplumba¤a olmak üzere toplam 5 adet
figürin, iki adet siyah figür lekythos, iki adet bronz bilezik, bir adet bronz halka, bir adet
gri skyphos, 27 adet afl›k kemi¤i, 2 adet cam boncuk, iki adet gri içki kab›, bir adet
kyliks, iki adet kemik obje, bir adet deniz kabu¤u (Resim:12). Buluntular ›fl›¤›nda gömü
M.Ö. 500-480 y›llar›na tarihlenmifltir. 

133 No.lu gömünün d›fl›nda ortaya ç›kar›lan bir di¤er gömü de M.Ö. 6. yüzy›la
ait bir piflmifl toprak lâhit mezard›r. 2003 y›l›nda belirlenen ancak üzerinde 17 No.lu lâ-
hit mezar›n yer almas›ndan dolay› 2004 y›l›nda aç›lan bu gömü, 118 No.lu mezard›r.
Bezemeye sahip olmayan piflmifl toprak lâhit, özel bir kapa¤a sahip olmay›p üzeri çat›
kiremitleri ile örtülmüfltür. Ne yaz›k ki içerisinde hiçbir hediye bulunamam›flt›r. 

15 J. Burow, Archaische Keramik aus Olympia, Berlin, 2000, 251-252, Taf.82/218-220, 83/228-229. 
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2001 y›l›nda aç›lan M.Ö. geç 5. yüzy›la ait 2 No.lu lâhdin hemen kuzey bölümün-
de yap›lan çal›flmalarda, do¤u-bat› do¤rultulu, do¤rudan topra¤a yat›r›lm›fl bir iskelet
ele geçirilmifltir. 184 No.lu mezar ad› verilen gömü, kalças› hizas›nda bir bronz sikke
d›fl›nda buluntu vermemifltir. M.Ö. 2. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait olan gömü, 2004 kaz›
çal›flmas›n›n en geç tarihli mezar›n› oluflturmaktad›r ve neredeyse M.Ö. 7. yüzy›l gö-
müleri ile ayn› seviyede ele geçirilmifltir. Bu da Hellenistik Dönemde baz› gömülerin
M.Ö. 7. yüzy›l gömülerini tahrip edecek kadar derine gömüldüklerini ortaya koymufltur.

M.Ö. 7 yüzy›la ait baz› çocuk ve bebek mezarlar›n›n da yak›lmadan do¤rudan
topra¤a yat›r›ld›¤› saptanm›flt›r. Yön birli¤i bulunmayan bu mezarlardan 140 No.lu me-
zar, M.Ö. geç 7-erken 6.yüzy›la ait olup bafl kuzeye gelecek flekilde yat›r›lm›flt›r. 157
No.lu mezar ise da¤›n›k olarak ele geçirilen M.Ö. 7.yüzy›l ikinci yar›s›na ait bir bebek
mezar›d›r. ‹nhumasyon mezarlardan en ilginç buluntu veren 189 No.lu gömüdür. K›s-
men tafllarla s›n›rlanm›fl olan, çocu¤a ait iskelet, bafl güneye gelecek flekilde yat›r›lm›fl
olup, kar›n bölümünde fayans bir aryballosa, ayakucunda da M›s›r taklidi, Rhodos üre-
timi fayans bir kad›n figürini16 ile 36 adet afl›k kemi¤ine sahiptir (Resim: 13). Bu gömü-
lerin d›fl›nda ortaya ç›kar›lan gömülerin hemen hepsi M.Ö. 7. yüzy›la aittir. Bunlar›n bü-
yük bölümünü kremasyon mezarlar oluflturmaktad›r. Bu kremasyon mezarlar›n üzeri
neredeyse tamam›yla yumruk büyüklü¤ünde veya biraz daha iri tafllarla düzensiz ola-
rak kapat›lm›flt›r. Neredeyse hiç topra¤›n bulunmad›¤›, moloz tafl y›¤›n› görünümünde-
ki alanda yap›lan kaz› çal›flmalar›, bu moloz tafllar›n gömülerin üzerini örttü¤ünü orta-
ya koymufltur. Yap›lan bu çal›flmada saptanan en önemli konu, yetiflkinlerin yak›larak
gömüldü¤ü, bebeklerin ise yak›lmadan bir kab›n içerisine b›rak›lmas›d›r. 

Ortaya ç›kar›lan çok fazla hediye içermeyen kremasyon gömüleri de kendi içeri-
sinde s›n›flamak mümkündür; bunlardan ilki yerinde yak›larak yap›lan gömülerdir. Bi-
rey yat›r›ld›¤› yerde yat›r›lm›fl, kemikleri toplanmadan, üzeri tafllarla kapat›lm›flt›r. Bu
mezarlardan baz›lar›na hediye b›rak›l›rken, büyük bölümü hediye içermemektedir.
2004 y›l› çal›flmalar›nda bu tipte 13 adet mezar aç›lm›flt›r. Bunlar›n tarihi ve içerdikleri
hediyeler flu flekilde s›ralanabilir:

134 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n son çeyre¤i 
135 No.lu Mezar: ‹.Ö. 7.yy.›n son çeyrek. Buluntu: aryballos, piflirme kab› gövde

parçalar›.
138 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n son çeyre¤i.
139 No.lu Mezar:‹.Ö. geç 7.yy. – erken 6.yy.
145 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n ortalar›
149 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: iki adet bronz fibula
152 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: Korinth aryballos.
154 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: küçük khytra formlu kap parças›.
159 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: befl adet bronz fibula.
170 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›.
171 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n I. yar›s›. Buluntu: befl adet fibula, sub-geometrik iç-

ki kab›, Korinth taklidi aryballos.
176 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II yar›s›. Buluntu: k›rm›z› hamurlu çömlek parças›

(urna?).
177 No.lu Mezar:‹.Ö. 7.yy.›n II yar›s›. Buluntu: Kaba k›rm›z› hamurlu piflirme ka-

b› parçalar›.
181 No.lu mezar, baflka bir alanda yak›lan bireyin toplanan kemiklerinin herhan-

gi bir kaba konmaks›z›n topra¤a gömülmesi ile elde edilmifl olup herhangi bir buluntu
içermemektedir. Bu tip gömü Melis nekropolü 2004 çal›flmalar›nda tek örnek ile temsil
edilmektedir. ‹.Ö. 7.yy.›n II yar›s›.
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Kremasyon gömülerin bir di¤er tipi de, baflka bir alanda yak›lm›fl olan bireyin ke-
miklerinin toplanarak bir kab›n içerisine konmas› sonucunda yap›lan gömülerdir. Bu tip
gömülerden 2004 y›l› çal›flmalar›nda 9 adet aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Büyük ço¤unlu¤u M.Ö.
7. yüzy›la ait olan gömülerin baz›lar› hediye de içermektedir. Bu mezarlar flunlard›r:

143 No.lu Mezar: (khytra ?) ‹.Ö. geç 7.yy. Buluntu: urna kab› parçalar›, bronz
c›mb›z, bronz fibula, bronz fibula i¤nesi.

146 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II. yar›s› Buluntu: Amphora (urna), bant-
l› skyphos. 

147 No.lu Mezar:(khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II. yar›. Buluntu: Khytra (urna). 
148 No.lu Mezar:(amphora) ‹.Ö. 7.yy. Buluntu: Amphora (urna), tabak.
164 No.lu Mezar:(kar›ndan kulplu amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II. yar›s›. Buluntu: amp-

hora (urna).
167 No.lu Mezar: (olpe/oinokhoe) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: olpe/oinokhoe

(urna), küçük kap. 
173 No.lu Mezar:(amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (urna).
190 No.lu Mezar:(khytra ?) ‹.Ö. 6.yy. Buluntu: khytra (urna).
191 No.lu Mezar:(amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II. yar›s›. Buluntu: amphora (urna). 
M.Ö. 7 yüzy›l gömülerinin bir bölümünü de kapal› kap içerisine b›rak›lan gömü-

ler oluflturmaktad›r. Bu dönemde küçük çocuk ve bebeklerin yak›lmadan gömüldü¤ü
anlafl›lmaktad›r. Bir bölümü do¤rudan topra¤a yat›r›lmak suretiyle gömülürken, büyük
ço¤unlu¤u kapal› bir kap içerisine yerlefltirilerek gömülmüfllerdir. Baz› kapal› kaplar içe-
risinde kemiklerin neredeyse tamam›n›n erimifl olmas›, cenin ve do¤duktan hemen
sonra ölen bebeklerin bu flekilde gömüldü¤ünü aç›¤a vurmaktad›r. Bu tip gömülerin bu
dönemde say›s›n›n fazlal›¤›, bebek ölümlerinin çoklu¤unu da ortaya koymaktad›r. 2004
kaz› çal›flmalar›nda bu tip gömülerden 25 adet saptanm›flt›r:  

89 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›),
bir adet amphora (?) kaidesi (a¤›z kapatmak için).

136 No.lu Mezar:(amphora) ‹.Ö. 7.yy. Buluntu: amphora (gömü kab›), sivri dipli
minyatür kap.

137 No.lu Mezar: (pithoid amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n son çeyre¤i. Buluntu: olpe, ary-
ballos, boncuklar, bronz halka, pithoid amphora (gömü kab›).

141 No.lu Mezar: (hydria) ‹.Ö. 660-630. Buluntu: hydria (gömü kab›).
142 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›).
150 No.lu Mezar: (hydria) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: hydria (gömü kab›).
151 No.lu Mezar: (piflirme kab› – khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: khytra

(gömü kab›), düz dipli çömlek.
153 No.lu Mezar: (pithos) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: emzikli oinokhoe, bir adet

afl›k kemi¤i, pithos (gömü kab›).
155 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›),

emzikli oinokhoe, tafl mühür, boncuk. 
156 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›).
158 No.lu Mezar: (khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: khytra (gömü kab›).
160 No.lu Mezar: (hydria) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: hydria (gömü kab›), kü-

çük içki kab›.
162 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›),

kap gövde parçalar› (kapak olarak).
163 No.lu Mezar: (piflirme kab› – khytra ?) ‹.Ö. 640-610. Buluntu: khytra (gömü

kab›), küçük khytra.
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166 No.lu Mezar: (hydria) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: hydria (gömü kab›).
168 No.lu Mezar: (piflirme kab› – khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Khytra 

(gömü kab›).
169 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II. yar›s›. Buluntu: amphora (gömü ka-

b›).
174 No.lu Mezar: (khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: khytra (gömü kab›).
175 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›).
178 No.lu Mezar: (hydria/kar›ndan kulplu amphora) ‹.Ö. 7.yy.II.yar›. Buluntu:

hydria / amphora (gömü kab›).
180 No.lu Mezar: (piflirme kab› – khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: khytra

(gömü kab›).
182 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›).
186 No.lu Mezar: (khytra ?) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: khytra (gömü kab›).
187 No.lu Mezar: (hydria) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: hydria (gömü kab›).
188 No.lu Mezar: (amphora) ‹.Ö. 7.yy.›n II.yar›s›. Buluntu: amphora (gömü kab›).
Nekropol alan›ndaki derinleflme çal›flmalar› sonras›nda kald›r›lan M.Ö. 7. yüzy›l

mezarlar›n›n alt›ndan moloz tafl görünümlü dokusu devam ederken, derinleflilen alan›n
bat› bölümünde büyük tafllarla s›n›rlanm›fl ve içerisi daha küçük tafllarla doldurulmufl
bir yap›lanma belirlenmifltir. Olas›l›kla, gömü kompart›man› olan bu yap›lanma, sezo-
nun sona ermesinden dolay› kaz›lamam›fl, 2005 sezonuna b›rak›lm›flt›r. 

2004 y›l› Melis nekropolü çal›flmalar›n›n ana hedefini nekropolün ilk kullan›m ev-
resinin tespiti oluflturmas›na karfl›n, hem nekropol alan›n›n denize do¤ru, yani güneye
do¤ru ne kadar devam etti¤ini tespit etmek, hem de co¤rafî yap›dan dolay›, k›y› fleri-
dinden geçmesi gereken Antandros-Gargara flehirlerini birbirine ba¤layan antik yolunu
belirlemek amac› ile güneye do¤ru 3 x 5 m. ölçülerinde geniflleme çal›flmas› gerçek-
lefltirilmifltir. 2001 y›l›nda ortaya ç›kar›lan 2 No.lu lâhit istinat duvar› hizas›ndan gerçek-
lefltirilen bu geniflleme çal›flmas›, ayn› zamanda 2 No.lu lâhdin istinat duvar›n› tama-
m›yla aç›¤a ç›karma amac›na da hizmet etmifltir. Geniflleme bölümünün kuzeyinde, ya-
ni eski açman›n neredeyse güney kesitinde, kesite paralel olarak uzanan üst seviyesi
5.75 m. alt seviyesi 4.63 m. olan bir Geç Roma duvar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Buluntular-
la da desteklenen bu duvar›n alt seviyesinden itibaren açma da seramik buluntu say›-
s›nda büyük oranda bir düflme gözlenmifltir. Toprak yap›s›, daha önce kaz›lan nekro-
pol alan›ndan tamamen farkl› bir yap› göstermektedir. Nadir olarak ç›kan seramiklerin
yine de kronolojik aç›dan nekropol buluntular› ile benzer oldu¤u görülmüfltür. 3.62 se-
viyesinde topra¤›n taflland›¤› ve bu tafll› zeminin tüm açmaya yay›ld›¤› gözlenmifltir.
Yo¤un gömüye sahne olmufl olan Melis nekropolünün bu geniflleme bölümünde, 3.66
seviyesine kadar hiçbir mezara rastlanmam›flt›r. Ancak açman›n güney bat› köflesinde
3.66 m. seviyesinde istinat duvar› korunmufl bir pithos gömü saptanm›flt›r. ‹stinat du-
varlar› güney ve bat› kesite girmekte olup, iç k›sm›n›n çak›l tafllar› ile dolduruldu¤u göz-
lenmifltir. Bu çak›l tafllar›n›n ard›ndan 3.02 m. seviyesine, a¤z› do¤uya gelecek flekilde
yan yat›r›lm›fl bir pithosun a¤›z kenar› tespit edilmifltir. Büyük bölümü kesite giren bu
pithosa 183 No.lu mezar ismi verilmifl, 2005 kaz› sezonunda aç›lmak üzere b›rak›lm›fl-
t›r. 183 No.lu mezar, yap›lan geniflleme çal›flmas›nda ortaya ç›kar›lan tek mezard›r ve
kuzeye do¤ru kendisine en yak›n olan 2 No.lu mezar›n istinat duvar›ndan yaklafl›k 4.5
m. uzakta yer almaktad›r. Yo¤un gömüye sahne olmufl nekropol alan›ndaki bu boflluk,
denize paralel konumu ve geniflli¤i ile Antandros-Gargara aras›ndaki yol olmal›d›r.
2005 sezonunda yap›lacak yeni bir geniflleme çal›flmas› ile bu yolun varl›¤› kesinlik ka-
zanacakt›r. 

Önceki y›llarda nekropolde ele geçirilen eserlerin restorasyon ve konservasyon
çal›flmalar›na devam edilmifltir. 2001 y›l›nda ele geçirilen 30 No.lu Klazomenai lâhdinin
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restorasyon ve konservasyonu tamamlanm›fl, yap›lan çal›flma ile lahdin Cook taraf›n-
dan “Albertinum Grubu” olarak s›n›flanan gruba ait oldu¤u belirlenmifltir17.  

SU ALTI ÇALIfiMALARI
Antik kaynaklardan önemli bir tersane merkezi oldu¤u anlafl›lan Antandros’un,

birisinin ismi Aspaneus olan, en az iki liman›n›n oldu¤u bilgisi edinilmektedir18.  Bu bil-
gi çerçevesinde 2003 y›l› kaz› sezonunda O.D.T.Ü. Su Alt› Toplulu¤u’na ba¤l› dokuz
kiflilik bir ekip ile 9 gün süren su alt› taramas› gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma, Antandros
antik kentinin k›y›s› boyunca, 0-18 metre derinliklerinde yap›lm›flt›r. Genellikle kumlu
bir yap›ya sahip olan deniz dibinde, flehrin do¤u bölümü, Avc›lar Köyü yol ayr›m› hiza-
s›nda baz› tafl öbeklerine rastlanm›flt›r. Bir kiflinin rahatl›kla tafl›yabilece¤i büyüklükte-
ki bu tafllar›n, 19. yüzy›lda bu yöreye ‹da Da¤lar›’ndan indirilen keresteleri ve meyvele-
ri yüklemek için buraya yanaflan teknelerin safralar› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Araflt›rmalarda, Antandros yerleflmesi k›y›s›nda bulunan, halk aras›nda Tekçam
mevki olarak bilinen burnun önünde, eriflte olarak tabir edilen yosunlar›n yo¤unlu¤u
dikkat çekmifl ve çal›flmalar bu alanda yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. Bu incelemeler sonras›nda
k›y›dan bafllayarak yaklafl›k 35 metre bat›ya kavis yaparak ilerleyen, yaklafl›k 10 met-
re kal›nl›¤›nda bir tafl y›¤›n› tespit edilmifltir. Antandros yerleflimini bat›dan s›n›rlad›¤›
düflünülen Karakazan Deresi’nin bu bölgeye dökülmesinden dolay› büyük oranda kum
alt›nda kalm›fl olan bu tafl y›¤›n› aras›nda düzenli bir s›ra izleyen büyük boyutlu tafllar›n
bulunmas›, bu oluflumun bir mendirek olabilece¤ini düflündürmüfltür. Gelecek y›llarda
tafl y›¤›n›n›n karaya girdi¤i alanda yap›lacak bir kara sondaj› ile bu düflüncenin do¤-
rulu¤unun denetlenmesi planlanmaktad›r. 

17 R.M. Cook, Clazomenian Sarcophagi, Mainz am Rhein, 1981, 31-35, Pl.37-9. 
18 Strabon, XIII.I.51.
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Isabella CANEVA*
Gülgün KÖRO⁄LU

Kemalettin KÖRO⁄LU
Tülay ÖZAYDIN

Mersin'in Demirtafl Mahallesi’nde yer alan Yumuktepe Höyü¤ü'ndeki arkeolojik
kaz›lar T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü-
¤ü’nün izni, Lecce Üniversitesi, ‹talyan Bilimsel Araflt›rmalar Bakanl›¤›, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Mersin’in yerel belediyeleri, ‹çel Sanat Kulübü ile Mer-
sinli dostlar›m›z›n katk›lar›yla 31 A¤ustos - 10 Ekim 2004 tarihlerinde gerçeklefltirilmifl-
tir1. 

Höyükteki çal›flmalar befl ayr› sektörde sürdürülmüfltür (Resim: 1). Geleneksel
olarak höyü¤ün kuzeybat›s›nda iki açmada Tarih Öncesi Dönem, höyü¤ün do¤usunda
bu  y›l ilk kez bafllat›lan basamakl› açmada Demir ve Geç Bronz Ça¤› ile zirvenin bat›-
s›ndaki Demir Ça¤› açmalar› ve zirvenin do¤u k›sm›ndaki  Ortaça¤ açmalar›nda çal›-
fl›lm›flt›r.

Tarih Öncesi Dönem Çal›flmalar›
Bu y›l Geç ve Son Neolitik Ça¤a ait en erken yerleflimler kuzeybat› alanda arafl-

t›r›lm›flt›r. Geç Neolitik’e ait apsisli ikinci evin plan› hemen hemen tamamlanm›flt›r. Her
ikisinde de k›sa kenarlar› yar›m yuvarlak biçimde sonuçlanan uzat›lm›fl oval  planl›
mekânlar söz konusudur. Bu evler ve onlar›n ça¤dafl› kültür safhas›, önceki y›llarda ya-
p›lan kaz›larda ayr›nt›l› olarak incelenip tan›nmam›flt›. Büyük tafl duvar 1.5 m. kal›nl›-
¤›nda ve yaklafl›k 1.5 m. civar›nda yüksekli¤e sahiptir. Bu ev, tafl döflemeli yolun ke-
nar›nda yer almaktad›r. Yokufl yol ilk olarak do¤uya, daha sonra da kuzeye do¤ru dön-
mektedir (Resim: 2). Yolun do¤usunda s›rayla uzanan delikler burada çit biçimli hafif
bir mimarînin varl›¤›na iflaret etmektedir. Bu safha, M.Ö. 5800’lere (6886± 65 bp) tarih-
lenmektedir. Krem renkli yüzey üzerine geometrik desenlerin resimlendi¤i yüksek kali-
teli seramiklerle karfl›lafl›lm›flt›r. 

* Prof. Dr. Isabella CANEVA, Dipartimento di  Beni Culturali, Universita degli Studi, Lecce/ ‹TALYA. 
Doç. Dr.  Gülgün KÖRO⁄LU,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Befliktafl-‹stanbul/TÜRK‹YE. 
Doç. Dr. Kemalettin KÖRO⁄LU, Marmara Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Göztepe-
‹stanbul/TÜRK‹YE.
Tülay ÖZAYDIN, ‹nönü Mah, 1402 Sk, No.14/4 Mersin/TÜRK‹YE.
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Seren Bozkurt, Sultan Ersoy ve ‹lgi Evrim isimli ö¤renciler ile Bakanl›k temsilcisi olarak Adana Müzesi’nden Ayfle
Ersoy kat›lm›flt›r. Colgate Üniversitesi’nden Arkeolog Prof. Dr. Albert Ammerman da k›sa bir süre kaz› ekibini ziyaret
etmifltir.

105



Höyü¤ün kuzey yamac› Geç Neolitik, Kalkolitik, Bronz ve Ortaça¤da terasland›-
r›larak kullan›lm›flt›r. Her bir teras, bir di¤erini kesmifltir. Orta Kalkolitik teras, do¤rudan
Son Neolitik tabakan›n içine aç›lm›flt›r. Bir yolun iki taraf›ndaki evleri kapsamaktad›r.
5605±65 bp’ye tarihlenen mekânlar ve sitadel ile ça¤daflt›r. Bu kontekste ele geçirilen
buluntular aras›nda kal›n cidarl› küçük bir tafl kap vard›r. Pota olarak kullan›lm›fl olma-
s› muhtemel bu tafl kap, bu alanda yap›lan  maden eritme ifliyle iliflkili olmal›d›r. 

Kalkolitik mimarî, Bronz Ça¤ teraslar›n›n çeflitli seviyeleri taraf›ndan kesilmifltir.
Tarsus’un Erken Bronz Ça¤ II tabakas›n›n beyaz boyal› k›rm›z› seramikleriyle benzer-
dir. Karbon 14 ölçümü,  M.Ö. 2880-2470 (4101±bp) tarihini vermektedir. En kuzeydeki
teraslar, Ortaça¤a ait, üzerinde depo mekânlar› kurulmufl olan  teras taraf›ndan tahrip
edilmifltir. 

Terasland›r›lm›fl bu alan›n güneyinde 2003 y›l›nda aç›lan küçük açmadaki çal›fl-
malara devam edilmifltir. Son Neolitik Ça¤ seviyesinden yaklafl›k 2 m. yüksektedir. ‹ki
odal› kerpiç yap›, Halaf Dönemine aittir ve 6495±50’ye tarihlendirilmektedir. Tafl
mimarînin olmay›fl›, bu mimarî ile daha eski Neolitik Dönem mimarîsi aras›nda daha
belirgin bir ayr›m yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Arada  yaklafl›k 400 y›ll›k bir zaman ara-
l›¤› olmas›na ra¤men, ele geçirilen seramikler hemen hemen ayn› özelliklere sahiptir. 

Demirça¤ Çal›flmalar›
Zirve Açmalar›
Ortaça¤ yap›lar›n›n içine aç›lmas› nedeniyle oldukça tahribat görmüfl olan Demir

Ça¤› tabakalar›n› daha iyi inceleyebilmek amac›yla 2003 y›l›nda höyü¤ün zirvenin ba-
t› yönünde aç›lan O11-N11 plan karelerinde yap›lan çal›flmalar da  Ortaça¤ suru ile ilifl-
kili mekânlar›n varl›¤› tespit edilmiflti. Bu y›l N11 plan karesinde devam edilen çal›flma-
larda bu mekânlar›n surla ba¤lant›s› daha iyi gözlenebilmifltir. Ortaça¤ duvar›n›n do¤u-
sunda çal›flmaya devam edilmifl ve yaklafl›k 1 m. kal›nl›¤›nda  Demir Ça¤› dolgusu için-
de genel olarak 6. yüzy›la tarihlenen çok say›da boya bant bezemeli kâse, krater, amp-
hora ve di¤er gündelik kaplara ait parçalar  ele geçirilmifltir. Daha geç dönemlere tarih-
lenebilecek siyah parlak firnisli çanak çömlek buluntu di¤er örneklere göre az say›da-
d›r. 

Do¤u Açmalar› 
Do¤u açmalar› (M21-22), höyü¤ün günümüze kadar araflt›r›lmam›fl do¤u yama-

c›nda, Geç Tunç Ça¤› ve Demir Ça¤› tabakalar› konusunda bilgi edinmek, Tunç Ça-
¤›ndan Demir Ça¤›na geçifl sürecine iliflkin yeni veriler toplamak, Yumuktepe’de ilk dö-
nem kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lan Hitit ‹mparatorluk Ça¤› (VII. yap› kat›) surlar›n›n bu bö-
lümdeki devam›n› bulmak ve kalenin boyutlar› hakk›nda sa¤l›kl› bilgilere sahip olmak
gibi amaçlarla bafllat›lm›flt›r. Güney Yamaç Açmas›’nda 1997-2000 y›llar›nda benzer
gerekçelerle yap›lan kaz›larda elde edilen sonuçlar›n bu çal›flmalara ›fl›k tutmas› ve ye-
terince belgelenemeyen baz› noktalar›n bu yeni çal›flmalarla tamamlanmas› umut edil-
mektedir.

Park çal›flmalar› s›ras›nda kesilerek oluflturulmufl höyü¤ün zirvesindeki düzlü-
¤ün hemen do¤usunda, a¤aç dikmek için aç›lm›fl 3-4 m. genifllikteki teraslardan ilki
üzerinde yer almaktad›r. Gezi yollar› ile birlikte 5 x 5 m. boyutlar›nda planlanan açma-
da kaz› 4x4 m.lik bir alanda yütürülmüfltür (Resim: 3).

Burada yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda Demir Ça¤›na ait ilk yap› kat› kal›nt›lar›-
na ulafl›lm›flt›r. Ortaya ç›kar›lan temel duvarlar› boyut ve infla biçimi bak›m›ndan birbi-
rinden farkl›d›r ve iki ayr› mekâna ait gibi görünmektedir. Kuzeydeki temeller bir
mekân›n güney ve do¤u duvar›na, güneydeki ise bu mekâna bitiflik yap›lm›fl bir di¤er
mekâna ait olmal›d›r. Çamurla birlifltirilen dere tafllar›ndan infla edilmifl duvar temelle-
rinden kuzeydekiler 95 cm., daha küçük tafllardan yap›lm›fl güneydeki ise 45 cm. ka-
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l›nl›¤›ndad›r. Temellerin alt›na tek s›ra hâlinde çanak çömlek parçalar› serilmifltir. Bu
mekânlara iliflkin tabanlar belirlenememifltir. Höyükteki en son ve büyük yap›lar›n infla
edildi¤i Ortaça¤da höyük konisi büyük oranda düzeltilmifl ve bu arada Demir Ça¤› ya-
p›lar› da tahrip edilmifltir. M21 açmas›ndaki yap›lar, park çal›flmalar› ve a¤açland›rma
faaliyetleri için yap›lan büyük teraslar s›ras›nda tahribata u¤ram›fl olmal›d›r. Bu alanda
yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda, bir tabakaya ba¤l› olmaks›z›n toplanan çanak çömlek
aras›nda, genellikle M.Ö.5.yüzy›la ait boyal› çanak çömlekler bulunmaktad›r. Duvar te-
melleriyle iliflkili taban seviyesinin alt›nda ise 6 ve özellikle de 7. yüzy›la ait, geometrik
bezemeli, ‹onia Kâsesi, K›br›s tipi çanak çömlek parçalar› ele geçirilmifltir (Resim: 4).
Envanterlik eserler aras›nda üzerinde ay ve günefl motifleri kaz›nm›fl, siyah tafltan, de-
likli damga mühür dikkat çekicidir (Resim: 5). M21 açmas›nda Demir Ça¤›na ait mimarî
kal›nt›lar›n ortaya ç›kar›lmas›ndan sonra, a¤aç dikmek için aç›lan teraslardan ikincisi
üzerinde yer alan M22 açmas›nda çal›fl›lm›flt›r. Burada yüzey topra¤›n›n alt›nda büyük
bir yang›n geçirdikten sonra tahribata u¤ram›fl bir yap› kat›na ulafl›lm›flt›r. Yang›n taba-
kas› üzerinde yanm›fl kerpiç duvarlara ait ço¤u tahribata u¤ram›fl kerpiçler belirlenmifl-
tir. Yang›n tabakas› üzerine düflmüfl kerpiçlerden ölçülebilen bir tanesinin boyutlar›
48x30 cm. kadard›r. Yang›n tabakas›n›n hemen alt›nda, açman›n güneybat› köflesin-
de, güneydo¤u-kuzeybat› do¤rultusunda dere tafllar›ndan yap›lm›fl bir duvar kal›nt›s›
aç›lm›flt›r. Bat› kesitte yang›n tabakas› ile kar›fl›k biçimde belirlenen kerpiç molozunun
kal›nl›¤› baz› noktalarda 50 cm. kadard›r. Bu yap› kat› kal›nt›lar› dört çukur taraf›ndan
büyük oranda tahrip edilmifltir. Çukurlardan kuzeydo¤u köfledeki büyük bir a¤aca aittir.
Kuzeybat› köflede bulunan çukurdan Demir Ça¤›na (7. yüzy›la) ait çanak çömlek par-
çalar› ele geçirilmifltir. Güneydo¤uda bulunan iki çukur ise bir bölümü Ortaça¤a ait ka-
r›fl›k çanak çömlek malzemesi vermifltir. Çukurlar›n d›fl›nda bu tabaka, bat› kesitinden
açmaya giren ya¤mur sular›n›n açt›¤› bir su kanal› taraf›ndan da tahrip edilmifltir. Bu
açmada ele geçirilen seramik, Demir Ça¤› çanak çömle¤inden tümüyle farkl›, Hitit ‹m-
paratorluk Ça¤›nda ortaya ç›kan ço¤u bezemesiz, fabrikasyon üretilmifl çanaklar, ta-
baklar ve çömleklerden oluflur (Resim: 6). Ayr›ca açmadaki çukurlardan bir adet piflmifl
toprak bask› bezeme kal›b› (pintadera), cam ve kemik boncuklar ele geçirilmifltir. 

Ortaça¤  Çal›flmalar›
2004 y›l› Ortaça¤ kaz› çal›flmalar›, höyü¤ün düzlefltirilmifl zirvesindeki, 2002 ve

2003 y›llar›nda da çal›fl›lm›fl olan alandaki N16-17, O16-17, P16 ve 17 plan kareleri ile
bu y›l ilk kez aç›lan, 4 x 4 m. ölçülerindeki L16-17, M18 ve N18 açmalar›nda gerçek-
lefltirilmifltir (Resim: 7). 

Çal›flmalar ilk olarak bu alanda yap›lan temizlikle bafllam›flt›r. M-N16  ve M-N17
plankareleri içinde kalan güney duvar›na ait, kalker büyük blok tafllar›ndan yedi tanesi
günümüze ulaflm›fl payeli ana yap›n›n taban› ve bu taban üzerine daha geç bir dönem-
de aç›lm›fl, 2003 y›l›nda ortaya ç›kar›lan mezar çukurlar› da temizlenmifltir. Bu çal›flma-
lar s›ras›nda ayn› taban üzerinde tafl ve kireç harc› ile örülmüfl bir baflka payenin dört-
gen biçimli kal›nt›s› da saptanm›flt›r. Bu alanda, birçok kullan›m evresine sahip payeli
bir yap› söz konusudur. Duvar ve payelerinin üzeri fresko tekni¤iyle yap›lm›fl duvar re-
simleriyle kapl› olan  yap›n›n ifllevi bilinmemektedir. Payelerin ölçüleri de birbirinden
farkl›d›r. Daha geç bir dönemde tafl h›rs›zlar› yap›lar›n duvar ve örme payelerine ait
tafllar› ç›karmak için dehlizler açm›fllard›r. Oluflan çukurlarda ve kesitlerde, bu mekân›n
uzun kullan›m›na iflaret eden yenilenmifl birçok taban kal›nt›s› bulunmaktad›r. Kireç
harçl›, dere tafl› ve s›k›flt›r›lm›fl toprak taban üzerinde, kare biçimli tu¤la döflemeli oldu-
¤u in situ buluntulara dayan›larak söylenebilir. Uzun süre farkl› amaçlara hizmet etmifl
mekân, 12. yüzy›l ikinci yar›s›ndan itibaren depo ve mutfak olarak da kullan›lm›flt›. De-
po mekân›n›n  büyük bir yang›nla son buldu¤u, yanan çat› ya da üst kat›n taban›n› ta-
fl›yan mefle direklerin çökerek depo kaplar›n›n devrilmesine yol açt›¤› 2002 ve 2003 y›-
l› kaz›lar›nda görülmüfltür. In situ tah›l örnekleri üzerinde yap›lan Karbon 14 inceleme-
leri bu mekân›n 1160 y›l›nda tahribata  u¤rad›¤›n› ortaya koymufltur. Daha geç bir dö-
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neme tarihlenen (13. yüzy›l) mezarlar daha üstteki yap› kat›ndan gelmektedir. Ancak
bu yap› kat› höyü¤ün 1960 ve 1980’li y›llarda park yap›lmas› çal›flmalar› s›ras›nda or-
tadan kald›r›ld›¤›ndan mimarîsi günümüze ulaflmam›fl, ancak yüzey topra¤›n›n hemen
alt›nda bafllayan mezar ve hafriyat çukurlar›ndaki buluntular› sayesinde tan›nabilmifltir.  

2004 y›l›nda, 12. yüzy›l ikinci yar›s›na tarihlenen depo mekân›n›n kuzeydeki s›-
n›r›n› belirlemek maksad›yla L16-17 açmalar› ilk kez aç›lm›flt›r. Burada da depo ifllevli
mekân devam etmektedir. M16-17 ve L16-17 açmalar› içinde kalan depo mekân›n› or-
tada tek s›ra tafltan oluflan bir ara bölme duvar› ay›rmaktad›r. Bu duvar›n yan yana üç-
dört s›radan oluflan duvar kal›nt›s› da saptanabilmifltir. Deponun kuzeydeki bölümün-
de s›k›flt›r›lm›fl toprak taban üzerinde, yang›n sonucu tahribata u¤rayan s›rs›z depo ve
mutfak kaplar›, yanm›fl tah›llar, hayvan kemikleri, de¤irmen tafl› ile tand›r biçimli bir
ocak bulunmufltur. Yang›n tabakas›n›n alt›nda  kireç harçl› bir baflka taban vard›r. Dü-
zenli bir görüntü vermeyen bu tabana aç›lm›fl kare ve yuvarlak biçimli iki çukur saptan-
m›flt›r. Yuvarlak biçimli çukur, bir depo küpü için aç›lm›fl ancak daha sonra buras› çöp
çukuru olarak kullan›lm›flt›r. Çukurun dibindeki parçalanm›fl hâldeki depo küpünün içi-
ne hayvan kemikleri, kül, ikinci kez kullan›lm›fl olan sepet biçimli bronz küpe ve yüzük
at›lm›flt›r. Bu alan› do¤u-bat› yönünde ikiye bölen 1 m. geniflli¤inde, muhtemelen
13.yüzy›l›n ikinci yar›s› ya da sonlar›nda duvar tafllar›n› almak için aç›lm›fl bir hafriyat
çukuru bulunmaktad›r (Resim: 8). Oluflan bu uzun çukurun içine, çat› kiremidi, döfleme
tu¤las›, çok miktarda hayvan kemi¤i, s›rl› ve s›rs›z seramik parçalar›, biley tafl›, cam bi-
lezik parçalar›, mavi camdan burgulu yüzük, bronz bilezik ve yeflil-gri serpantin tafl›n-
dan kare biçimli kap2 gibi daha çok bir eve ait olabilecek zengin buluntular içeren mo-
loz döküntü doldurulmufltur. Hafriyat çukurunun alt›nda, enine ve boyuna çift s›ra hâ-
linde, alternatif olarak dizilmifl büyük boy kalker tafl s›ras›ndan oluflan bir örgüye sahip
duvar saptanm›flt›r (Resim: 9). 

Payeli ana yap›n›n güneyindeki, k›smen N16-17 ve O16-17 açmalar›n› kapsa-
yan alanda, 2002 y›l›ndan itibaren yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda bafllay›p -2.25 m.
derinli¤e de¤in ulaflan çok say›da basit toprak gömü ile karfl›lafl›lm›flt›r. Bu alandaki gö-
mü say›s›n›n fazlal›¤›ndan dolay› yeni mezarlar aç›l›rken, eskiler tahrip edilmifl, ço¤u
zaman ayn› mezara çok say›da kifli gömülebilmifltir. Basit toprak gömü fleklindeki me-
zarlarda bat›-do¤u do¤rultusunda yat›r›lm›fl iskeletler bulunmaktad›r. Ölülerin bafllar›
bat›ya gelecek flekilde yat›r›l›p kollar› dirsekten k›vr›larak kar›n ve gö¤üs üzerine uza-
t›lm›flt›r. Mezarlara ölü hediyesi b›rakma gelene¤i, 13-16. yüzy›llar aras›nda K›br›s’taki
H›ristiyan yerleflimlerinde oldu¤u gibi burada da uygulanm›flt›r3. Yumuktepe kaz›lar›n-
da önceki y›llarda oldu¤u gibi, 2004 y›l› kaz› sezonunda da mezarlarda s›rl› tabak, ça-
nak, cam bardak (kandil), boncuk, küpe, bronz ve sabun tafl›ndan haç sarkaçlar ile tak-
dis haçlar› ele geçirilmifltir. Mezarlardan birinde iskeletin kafatas›n›n yan›nda gövdesi
olmayan bir baflka kafatas› ile gö¤üs kemi¤i üzerine yap›flm›fl, içinde uçlar› bükülerek
halka hâline getirilmifl bronz tel olan iki adet yuvarlak biçimli kemik boncuk  bulunmufl-
tur. 

2004 y›l› kaz›lar›nda derinlefltikçe yeni mezarlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Bu alandaki
mezarlardan birinin üzeri, kalkerden kabaca flekillendirilmifl iki adet yass› tafl plâkayla
kapat›lm›flt›r. 52 x 134 cm. ölçülerindeki  mezar çukurundan bat›-do¤rultusunda yat›r›l-
m›fl, kollar› gö¤üs üstünde k›vr›lm›fl 10-12 yafllar›nda bir çocu¤a ait iskelet ortaya ç›-
kar›lm›flt›r (Resim: 10). ‹skeletin sol bacak kemi¤i üzerine bir çanak mezar hediyesi ola-
rak b›rak›lm›flt›r. Aç›k devetüyü renk hamurlu çana¤›n iç k›sm› beyaz astar ve fleffaf
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krem rengi s›r ile kaplanm›flt›r. S›r›n üzerine alternatif olarak koyu yeflil ve hardal ren-
gi s›r damlat›lm›flt›r. Çana¤›n d›fl k›sm›na, de¤iflik tiplerdeki haçlar kaz›nm›flt›r. 

Bunun do¤usundaki mezar›n üzeri, befl adet yass› kesilip kabaca flekillendirilmifl
kalker cinsi taflla kapat›lm›flt›r. 56 x 170 cm. ölçülerindeki mezar›n içinde ayn› aileden
olmas› mümkün befl iskelet ç›kar›lm›flt›r. Bu iskeletlerden üçü yetiflkin, biri 12-13 yafl-
lar›nda bir çocuk, di¤eri de bir bebe¤e aittir. Yeni gömüler yap›l›rken öncekilerin kemik-
leri da¤›t›lm›flt›r. ‹skeletlerden iyi durumda olan sadece en üstteki ikisi eriflkin ve bebe-
¤e ait oland›r. Mezar çukurunda bulunan cam  kadeh ya da kandile ait dip parças› me-
zar hediyesi olarak b›rak›lm›fl olmal›d›r. 

Mezarlar›n bitifli¤indeki O16-17 ve P16-17 açmalar› içinde kalan alanda, kuzey-
do¤u-güneybat› do¤rultusunda uzanan, üzerine toprak serilmifl yaklafl›k 20-25 cm. ka-
l›nl›¤›ndaki orta ve küçük boy dere tafllar›ndan bir yol ya da soka¤a ait oldu¤u düflünü-
len dolgu gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. Düz bir zemin elde etmek için bu yolun kuzey kesi-
mine daha çok s›ra hâlinde tafl serilmifltir. Yolun, do¤u kesitine yak›n olan bölümünde,
kanalizasyon sistemiyle ba¤lant›l› oldu¤u düflünülen iki s›ra hâlinde kesme kalker tafl
bloktan yap›lm›fl, 80 x 70 cm. ölçülerinde, kareye yak›n dörtgen biçimli ve yaklafl›k 80
cm. derinli¤inde bir hücre saptanm›flt›r. Kaz›lar s›ras›nda dere tafl› dolgulu yolun do¤u-
sunda, yan yana 4 tafl›n s›raland›¤› görülmüfltür. Kesit kenar›nda kalan dördüncü tafl›n
üzerinde kaz›ma olarak yap›lm›fl bir Lâtin Haç› tasviri vard›r. Üst k›sm›, ortada daha ge-
nifl ve yüksek iki yana meyilli sivri çat›, iki yanda daha küçük kulak fleklinde akroter
benzeri ç›k›nt›lardan oluflmaktad›r. Önceleri mezar tafl› oldu¤u düflünülen bu tafl›n ça-
l›nmamas› için, 2004 y›l› kaz› çal›flmalar›n›n sona erdi¤i gün, kaz› alan›n›n  son resim-
leri çekildikten sonra bulundu¤u yerden ç›kar›lmas›na karar verilmiflti. Çal›flmalar s›ra-
s›nda bunun k›sa kenarlar›nda kaz›ma haçlar olan semerdam çat›l›, dört taraf›nda ak-
roterler bulunan lâhit biçiminde bir rölik mahfazas›n›n üst kapa¤› ya da sembolik röliker
olmas› mümkündür (Resim: 11). Dikdörtgen prizmas› fleklinde, 40 cm. yüksekli¤inde,
52 cm. uzunlu¤unda ve 40 cm. geniflli¤indeki kalker tafltan kabaca flekillendirilmifl par-
çan›n alt k›sm› daha önce k›r›lm›fl ve muhtemelen burada ikinci kez kullan›lm›flt›r. K›-
r›k olan  k›s›m kal›n bir s›va ile doldurulmufl ve çok düzgün kesilmifl dikdörtgen biçimli
(55 cm. genifllik, 103 cm. uzunluk ve 28 cm. kal›nl›¤›nda) mermer blo¤un üzerine yer-
lefltirilmifltir.  

P17 açmas›n›n güney kesite yak›n bölümünde, üst üste iki-üç s›ra kesme tafl du-
var› günümüze gelebilen mekân›n bir bölümü saptanm›flt›r. Bu mekân›n iç k›sm›nda
fresko teknikli, çok renkli bezemeye sahip ancak üzerindeki desenleri anlafl›lamayan
s›va parçalar› ele geçirilmifltir. Ayr›ca buradaki mekân›n kuzey duvar›na yak›n alanda
emay tekni¤iyle yap›lm›fl bezemeli koyu renk cam flifle parças› bulunmufltur.

2004 y›l›ndaki kaz› çal›flmalar› s›ras›nda  4 x 4 m. boyutlar›ndaki M18 ve N18
plan kareleri ilk kez aç›lm›flt›r. M18 açmas›n›n güney bölümünde büyük bir tafl y›¤›n›,
N18 açmas›nda da kuzeybat›-güneydo¤u yönlü bir duvar saptanm›flt›r. Birinci yap›
kat›na ait olan bu duvar›n alt›nda da daha eski bir duvar uzanmaktad›r. Duvar›n
bat›s›nda 12. yüzy›l ikinci yar›s›na ait bir ocak kal›nt›s›na ait izler ile bol demir cürufu,
kül ve yanm›fl toprak bulunmufltur. Ayn› alanda tavuk, domuz gibi hayvan kemiklerinin
de fazlal›¤› dikkat çekicidir. Buras› muhtemelen bir demirci atölyesine ait olmal›d›r.
Yap› katlar›n› daha iyi anlamak üzere her iki açma aras›ndaki yürüyüfl yolu kald›r›l›r-
ken, her iki yan›nda kabartma sekiz kolu H›ristogram olan mermer korkuluk levhas›
parças› ele geçirilmifltir. K›r›k durumdaki mermer levhan›n üzerinde kireç harc›n›n ol-
mas›, duvar molozu içinde kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Açman›n kuzeyinde bafllayan
çak›l tafl› ve kireç harc› ile s›k›flt›r›lm›fl zeminin bir yola ait oldu¤u düflünülmektedir.
Güneyden kuzeye do¤ru yükselen, hafif bir e¤ime sahip bu yolun alt›nda bir baflka kul-
lan›m evresine ait taban daha vard›r (Resim: 12). Açman›n bat›s›nda modern dönem-
de yap›lm›fl bir hafriyat çukuru bulunmaktad›r.
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Di¤er Çal›flmalar
2004 y›l› sezonunda kaz›lar›n yan› s›ra tafl ve seramik tipolojisinin yan› s›ra fark-

l› tabakalardan gelen hayvan kemikleriyle ilgili çal›flmalar da sürdürülmüfltür. Toprak
örneklerinden seçilen botanik kal›nt›lar›, Lecce Üniversitesi Laboratuvarlar›nda analiz
edilmek üzere al›nm›flt›r. Ayr›ca arkeozoolojik  kal›nt›lar üzerinde yap›lan diakhronik
keflifler ilginç sonuçlar ortaya koymufltur. Yumuktepe’nin tarih öncesi tabakalar›nda av-
c›l›k yok denecek kadar azd›r. Fakat kademeli olarak daha geç dönemde özellikle de
höyü¤ün zirvesindeki Ortaça¤ tabakalar›nda hayvansal g›dan›n % 13’ü av hayvanlar›n-
dan sa¤lanm›flt›r. Av hayvanlar› aras›nda geyik ve yaban domuzunun a¤›rl›kl› oldu¤u
görülmektedir. Bu da höyü¤ün yak›n çevresinin ormanlarla kapl› oldu¤unu gösterir. Or-
taça¤da evcil hayvanlardan et ve sütün yan› s›ra özellikle ifl gücü olarak da yararlan›l-
m›flt›r. Keçi ve o¤lak say›s› koyundan daha fazlad›r. Öncellikle bu hayvan besin olarak
tüketilmifl olmal›d›r. Muhtemelen de keçi sütünden yap›lm›fl g›da maddeleri, yünden
daha cazip gelmifltir. Günümüzde Toroslar üzerindeki köy ve yaylalardaki Yörükler’in
yaflam›na bakarak etnoarkeoloji yapmak mümkündür. 

Tarih öncesi dönemin kaz›ld›¤› sektörlerde seçilen belli alanlarda micro-faunal
kal›nt›lar›n analizleri yap›lmaktad›r. Örnekler, topra¤›n y›kanmas› ve 1/2 mm. ölçülerin-
deki kalburlardan elenmesi yoluyla toplanm›flt›r. Geç Neolitik Dönemin apsisli evlerinin
taban›ndan ve evler aras›ndaki yoldan oldukça ilginç sonuçlar elde edilmifltir. Buralar-
dan çeflitli hayvan kemikleri toplanm›flt›r. Yoldaki kemiklerin ço¤unun s›çan (arvicola),
evlerde ele geçirilenlerin ise ev faresi (muridae) oldu¤u belirlenmifltir. Arkeolojik
kaz›larda micro-faunal analizler genellikle ma¤ara yerleflimlerinde yap›lmaktad›r. 2004
y›l› çal›flmalar›nda tabakalanm›fl aç›k alanlarda da bu türden çal›flmalar yap›larak bu
alanlar›n ifllevleri saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.  
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Resim 1: Yumuktepe Höyü¤ü’nde 2004 y›l›nda çal›fl›lan 
alanlar gösteren topografik plan

Resim 2: Neolitik yol 
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Resim 3: M21-22 açmalar›

Resim 4: Demir Ça¤› serami¤i
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Resim 6: Hitit seramikleri

Resim 5: Tafl mühür
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Resim 8: L16-17 açmalar› ile M16-17 açmalar› 
aras›nda kalan hafriyat çukuru

Resim 7: Zirvedeki Ortaça¤ yap› kal›nt›lar›n›n genel görünümü
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Resim 9: Tafl kap

Resim 10: Mezarl›k alan› ve mezar çukuru
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Resim 12: M-N18 açmalar›ndaki e¤imli yol

Resim 11: O17 açmas›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan tafl röliker



2004 YILI D‹YARBAKIR ‹L‹, 
SALAT CAM‹‹ YANI KAZISI

Yutaka M‹YAKE*

2004 y›l› Diyarbak›r ‹li Salat Camii yan› kaz›s›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür
Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izniyle, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi TAÇ-
DAM koordinatorlü¤ünde sürdürülen “Il›su ve Karkam›fl Baraj Gölleri Alt›nda Kalacak
Arkeolojik Kültür Varl›klar›n› Kurtarma Projesi” kapsam›nda, Diyarbak›r Müze Müdürlü-
¤ü’nün denetiminde, Japonya Bilim Teflvik Kurumu’nun maddî deste¤i ile (ba¤›fl No.
15401028), Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi’nce oluflturulan ekibimiz taraf›ndan 21
A¤ustos - 20 Eylül günlerinde gerçeklefltirilmifltir1. Her fleyden önce, bu çal›flmalar›n
yap›lmas›nda, baflta Diyarbak›r Müze Müdürü Say›n Necdet ‹nal olmak üzere, yukar›-
da söz etti¤imiz bütün kurum, kurulufl ve ilgili mensuplara içtenlikle teflekkürlerimizi
sunmak isteriz. 

1. KONUMU VE ÖNCEK‹ ÇALIfiMALAR
Salat Camii yan›, ‹lçe merkezi Bismil’in yaklafl›k 20 km. do¤usunda, Dicle’nin ko-

lu Salat Çay’›n sol kenar›nda yer almaktad›r (Harita: 1). Bu yerleflme, ilk defa Prof. Al-
gaze taraf›ndan yap›lan yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda keflfedilmifl ve Çanak Çömlekli
Neolitik Ça¤a ait oldu¤u tespit edilmifltir (Algaze et al. 1991). 

Dicle üzerinde yap›lmas› planlanan Il›su Baraj›’n›n inflas›n›n tamamlanmas›yla
313 km2 gibi oldukça genifl bir alan› sular alt›nda b›rakaca¤› beklenmektedir. 2003 y›-
l›nda yüzey araflt›rmalar›, 2004 y›l›nda ilk kaz› çal›flmalar› gerçeklefltirdi¤imiz Salat Ca-
mii yan› da, bu baraj göl alan› içerisindedir.

1970’li y›llarda çizilmifl olan topografik haritaya göre, Salat Camii yan›n›n, Yuka-
r› Salat Köyü’nün hemen güneybat›s›nda yer ald›¤› ve birkaç metre yükseklikte alçak
bir höyük oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ancak bugünkü Salat Camii yan›, orijinal flekli tahmin
edilemeyecek flekilde tahribat görmüfl durumdad›r. Yukar› Salat Köyü’nün giderek bü-
yümesi sonucu, höyü¤ün bulundu¤u alan, tamamen köy s›n›rlar› içerisine dahil edilmifl-
tir. Uzun y›llard›r sürekli toprak alma ve yap›laflma sonucu, höyü¤ün büyük bir k›s›m
ortadan kald›r›l›p yok edilmifltir. 

2003 y›l›nda Salat Camii yan›n›n bugünkü durumunu oldu¤u gibi belgelemek
amac›yla, ayr›nt›l› yüzey araflt›rmalar› gerçeklefltirilmifltir (Miyake 2005). Yeniden çizi-
len topografik harita ve yüzey buluntular›n›n toplanmas› sonucu, esas yerleflmenin s›-

* Doç. Dr. Yutaka MIYAKE, Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi, Befleri Bilimler Fakültesi. 2600 Aihara-machi, Machida-shi,
Tokyo, 194-0292/JAPONYA. E-posta: miyake@kasei-gakuin.ac.jp

1 Bilimsel baflkanl›¤›mda sürdürülen 2004 y›l› çal›flmalar›na, kaz› heyeti olarak Dr. Hitomi Hongo (Kyoto Üniversitesi),
Masatoshi Tao (Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi), Osamu Maeda (Manchester Üniversitesi), Dr. Hiroomi Tsumura
(Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi), Banu Öksüz (‹stanbul Üniversitesi) ve Volkan Güngördü (Hacettepe Üniversite-
si) kat›lm›flt›r. Ayr›ca bu çal›flmalara Bakanl›k temsilci olarak Malatya Müzesi’nden Say›n Dilare Korkmaz kat›lm›flt›r.
Bize karfl› her zaman hoflgörülü ve yap›c› olmas› nedeniyle kendisine teflekkür borçluyuz.
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n›rlar› tespit edilmifltir (Harita: 2). Ayr›ca Salat Çay›’na bakan yamaçta oluflan kesitler
incelendi¤inde, halen 3.5 m.ye yak›n kültür dolgusunun korunmufl oldu¤u da ortaya
ç›km›flt›r. 

Bu yüzey araflt›rmalar›ndan elde edilen sonuçlar, Salat Camii yan›n›n Çanak
Çömlekli Neolitik Ça¤a ait ender ve önemli bir yerleflme oldu¤unu bir kez daha ortaya
koymufltur. Bir taraftan Il›su Baraj›’n›n yap›lmas› ve di¤er taraftan da h›zla ilerleyen ya-
p›laflma nedeniyle büyük tehditler alt›nda olan bu yerleflmede kurtarma kaz›s› niteli¤i
tafl›yan çal›flmalar›n yap›lmas›na karar verilmifltir.

2. 2004 YILI KAZI ÇALIfiMALARI
2004 y›l› çal›flmalar›m›z›n bafll›ca amaçlar› ise, 1) Ana topra¤a kadar ulafl›p, Ne-

olitik Ça¤ kültür dolgular›n›n ne kal›nl›kta oldu¤unu do¤ru bir flekilde saptamak, 2) Ça-
nak Çömlekli Neolitik Ça¤›n bafllang›c›na ait tabakalanmay› sa¤lam bir flekilde tespit
etmek, olmufltur. Bu esas amaçlara uygun flekilde, Salat Çay›’na bakan güneybat› ya-
mac›nda yamaç e¤imine uyumlu olarak ince ve uzun bir alanda çal›fl›lmas› kararlaflt›-
r›lm›flt›r. Burada 4 m. genifllikte ve 5 m. uzunlu¤unda 4 açma aç›lm›fl ve kuzeyden gü-
neye do¤ru A, B, C ve D açmalar› olarak adland›r›lm›flt›r (Harita: 2, Resim: 1). 

Neolitik Sonras› Dönem
Yüzey topra¤›n›n hemen alt›nda do¤rudan Neolitik tabakalara rastlanm›flt›r. An-

cak bu Neolitik tabakalar›n içine sonradan kaz›lm›fl toplam 15 çukur tespit edilmifltir
(Çizim: 1 sol). Bu çukurlardan çok say›da çark yap›m› çanak çömlek, cam ve demir par-
çalar ele geçirilmifltir. Özellikle kandil, cam bilezik ve lüle parças›, tarihleme konusun-
da ip uçlar› vermektedir. Aralar›nda zaman fark› olmas›na ra¤men, çukurlar›n büyük
ço¤unlu¤unun, ‹slâmî dönemine ait oldu¤u söylenebilir. Yaln›z bir çukur ise, di¤er çu-
kurlardan farkl› malzeme vermektedir. Ele geçirilen çanak çömlek, yine çark yap›m› ol-
mas›na ra¤men, hamur, yap›m tekni¤i ve kap biçimleri aç›s›ndan belirgin biçimde fark-
l› olup boyal› parçalar da içermektedir. Bu çukur ise, büyük olas›l›kla Demir Ça¤a tarih-
lendirilebilecektir. 

Neolitik Dönem
Neolitik sonras› döneme ait çukurlar tamamen kaz›ld›ktan sonra, esas Neolitik

Ça¤ tabakalar›na girilmifltir. Yüzey topra¤›n›n hemen alt›ndan ana topra¤a kadar söz
konusu döneme ait toplam 8 tabaka tespit edilmifltir. Ele geçirilen malzemeye dayana-
rak, bu Çanak Çömlekli Neolitik tabakalar›n›n iki evreye ay›r›labilece¤i anlafl›lm›flt›r.

Üst Evre (1. Tabaka – 4. Tabaka)
‹lk dört tabaka Üst Evre’ye aittir. En üstteki 1. tabaka, sonradan kaz›lm›fl çukur-

lar taraf›ndan tahribat görmesine ra¤men, topra¤a kaz›larak yap›lan tand›rlar ve bir
ocak tespit edilmifltir (Çizim: 1 orta). Tand›r olarak nitelendirdi¤imiz kal›nt›lar, dikdört-
gen ya da oval biçimlidir (Resim: 2). Bir kenar› iyi yanm›fl olup k›rm›z› ya da sar› renk
alm›flt›r. ‹çleri külle doludur, baz› örneklerde yanm›fl kil s›va parçalar› da mevcuttur.
Ocak ise, bir çukur taraf›ndan büyük ölçüde tahrip edilmifltir. Taban› ince çak›ltafl› ka-
r›fl›ml› kille s›vanm›fl, alt›na iri tafllar konmufltur. Üst üstte iki taban›n›n bulunmas›, bu
oca¤›n en az bir kez yenilenmifl oldu¤unu göstermektedir. Bu tand›rlarla oca¤›n bulun-
du¤u alanda yo¤un biçimde küllü toprak görülmekte, büyük olas›l›kla buras›n›n ev d›-
fl›, ifllik alan› olarak kullan›ld›¤› söylenebilir. Nitekim açman›n köflesinde bir yap›ya ait
bir duvar k›smen görülmektedir. 

2. tabaka ise, daha iyi korunmufl durumdad›r (Çizim: 2 sa¤). A açmas›n›n kuzey-
bat› köflesinde pisé tekni¤i ile yap›lan bir yap› kal›nt›s› tespit edilmifltir (Resim: 3). Bü-
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yük bir k›sm› açma d›fl›ndaki alanda kalm›flt›r, ancak dikdörtgen planl› olup bölme du-
varlar›yla küçük odalara bölünmüfl oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Bu yap›n›n yan›nda oldukça iyi korunmufl bir ocak tespit edilmifltir (Resim: 4).
Oval biçimli bu ocak, do¤u taraf› aç›k olmakla birlikte k›smen tafl temelli kil duvarlarla
çevrilmifltir. Tabanlar ince çak›ltafl› kar›fl›ml› kille s›vanm›fl ve iyi yanma sonucu olduk-
ça sertleflmifltir. Bu taban› kald›r›nca, alt›ndan baflka bir taban ya da baflka bir oca¤›n
var oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu ikinci ocak, boyut ve yap›m tekni¤i aç›s›ndan üstteki ocak
ile oldukça yak›nl›k göstermektedir. Ancak ikinci ocak taban› alt›na iri çay tafllar› kon-
mufl oldu¤u da ortaya ç›km›flt›r. 

2. ocak taban› alt›ndaki tafllar kald›r›nca, yine alt›nda 3. ocak meydana ç›km›fl-
t›r. Bu 3. ocak da, 2. ocak ile hemen hemen ayn› özelli¤i tafl›y›p yine taban alt›na iri
tafllar konmufltur. Bunu son diye düflünmüfltük, ancak onun alt›nda 4. ocak daha orta-
ya ç›km›flt›r. Kaz›lara devam edince, 5. ve 6. ocak da tespit edilmifltir. 6. oca¤›n alt›n-
da taban alt›na tafllar konmak üzere kaz›lm›fl s›¤ bir çukurun ortaya ç›kmas›yla, bu
uzun ocak serisi sona ermifltir. Böylece ayn› özelli¤i tafl›yan ve afla¤› yukar› ayn› bo-
yuttaki 6 oca¤›n, ayn› yere üst üstte kesintsiz olarak yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r (Çizim: 2).
Açman›n profili incelendi¤inde, bu 6 oca¤›n tümünün, az önce gösterdi¤imiz pisé du-
varl› yap›yla iliflkili oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu durum, bir yap›y› kullan›rken, yan›nda bulu-
nan oca¤›n 5 kez yenilenmifl oldu¤unu göstermektedir.

Bir alttaki 3. tabakada da benzer flekilde pisé duvarl› yap›yla bir ocak tespit edil-
mifltir. Tam olarak aç›¤a ç›kar›lmamas›na ra¤men, 2. tabakaya ait dikdörtgen planl› ya-
p›n›n hemen alt›nda ayn› plan› veren baflka bir yap› kal›nt›s›n›n izleri tespit edilmifltir.
Ocak da 2. tabakan›n ocaklar›n bulundu¤u yere yak›n bir yerde tespit edilmifltir. 4. ta-
baka, yaln›zca D açmas›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Açman›n do¤usunda pisé tekni¤i ile
yap›lan dikdörtgen planl› bir yap›, bu tabakada tespit edilen tek kal›nt›s›d›r. 

Neolitik Ça¤ üst evresinde tespit edilen yap› kal›nt›lar›n›n durumunu, flu flekilde
özetlemek mümkündür. 1. tabakada çok say›daki tand›rlarla birlikte, bozulmufl flekilde
bir ocak tespit edilmifltir. Büyük olas›l›kla açman›n köflesinde bir yap› da mevcuttur. 2.
tabakada dikdörtgen planl› yap› ve 6 tane üst üste yap›lm›fl ocak tespit edilmifltir. 3. ta-
bakada, tam olarak kaz›lmamas›na ra¤men, 2. tabakayla hemen hemen ayn› yerde dik
dörtgen planl› bir yap› ve oca¤›n bulundu¤u anlafl›lm›flt›r. 4. tabakada tespit edilen dik
dörtgen planl› yap›, yön bak›m›ndan di¤er yap›larla birbirine uymaktad›r. 1. tabakadan
3. tabakaya kadar mekân kullan›m› aç›s›ndan bir devaml›l›¤›n var oldu¤u söylenebilir.
Ve büyük olas›l›kla 4. tabaka da buna dahil edilebilir. Bu yorum ele geçirilen çanak
çömleklerle de desteklenmektedir.

Alt Evre (5. tabaka – 8. tabaka)
5. tabaka ile 8. tabaka, Alt Evre’ye aittir. 5. tabakadan itibaren D açmas› yar› ya-

r›ya küçültülerek, derin sondaj fleklinde afla¤› inilmeye devam edilmifltir. Çak›ltafllar›n-
dan oluflan bir tafl döflemenin tespit edildi¤i 7. tabaka d›fl›nda herhangi bir yap› kal›n-
t›s›na rastlanmam›flt›r. Döfleme, güney kesimde daha s›k, kuzeye do¤ru ise seyrekle-
flerek sona ermektedir (Çizim: 1 sa¤).

K›smen 7. tabaka, k›smen de 8. tabakan›n alt›nda ana tora¤a ulafl›lm›flt›r. Böy-
lece açman›n en yüksek yüzeyi ile ana toprak aras›nda yaklafl›k 3 m.ye yak›n kültür
dolgusunun var oldu¤u da ortaya ç›km›flt›r.

Buluntular
Çanak Çömlek
Neolitik Ça¤ üst evresine ait çanak çömlek, bol miktarda bitkisel katk›l› olup ge-

nel olarak aç›k renkli olan yüzeyler s›vazlama ile yetinilmifltir (Resim: 5). Kap kenarla-
r› genellikle kal›nd›r ve belirgin biçimde siyah öz görülmektedir. A¤›z kenar›n›n alt›nda
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yatay tutamaklar bulunduran parçalar az de¤ildir (Resim: 6). Kap biçimlerinin, genel
olarak basit oldu¤u söylenebilir. Derin ve a¤›za do¤ru daralan çömlekler, ço¤unlu¤u
teflkil etmektedir (Çizim: 3, 4). Herhangi bezemeli bir parçaya rastlanmam›flt›r.

Bu çanak çömle¤in, yap›m tekni¤i bak›m›ndan Kuzey Mezopotamya’da Çanak
Çömlekli Neolitik Ça¤› temsil eden Proto-Hassuna grubuna yak›nl›k gösterdi¤i söyle-
nebilir. Ancak o gruba özgü boyal› ve kabartma bezemelerin bulunmay›fl›, keskin omur-
gal› kap biçimlerinin ender olmas›, ayr›ca husking traylerin olmamas›, önemli farklar
aras›ndad›r. Gerek kap biçimlerinin basit olmas›, gerekse bezemeli parçalar›n bulun-
mamas›, Salat Camii yan› üst evresinin Proto-Hassuna grubundan daha eski olabile-
ce¤ini göstermektedir. Bu grup, Kuzey Irak’ta bulunan ve yaln›zca yal›n çanak çömle-
¤i veren Ginnig ile karfl›laflt›r›labilecek niteliktedir (Campbell and Baird 1990).

Alt evreye ait çanak çömlek, üst evredekilerden farkl› özellikler tafl›maktad›r. Ol-
dukça bol miktarda mineral katk›l› olup, yüzeyleri hafif açk›l›d›r. Mineral katk›n›n iri ta-
neli olup bol miktarda kullan›lmas›, en büyük özelli¤i teflkil etmektedir (Resim: 7). Ele
geçirilen malzemelerin ço¤unun küçük parçalar hâlinde olmas› nedeniyle, kap biçimle-
ri konusunda sa¤lam veriler elde edilememifltir. Ancak diplerin düz ve genifl çapl› oldu-
¤u, a¤›zlar›n ise hafif içe dönük ve basit oldu¤u söylenebilir. A¤›z kenar› alt›nda yatay
tutamaklar bulunan parçalar da ele geçirilmifltir. Bezemeli parçalar yoktur. 

Salat Camii yan› alt evresi çanak çömlek ile benzer özellikleri tafl›yan malzeme,
son y›llarda tespit edilmeye bafllam›flt›r. Buna örnek olarak, kuzey Levant’ta Tell el-
Kerkh 2 (Tsuneki and Miyake 1996, Miyake 2003), F›rat vadisinde Akarçay Tepe (Ari-
mura et al. 2000), Mezraa Teleilat (Karul et al. 2002) ve Tell Halula (Faura and Le Mi-
ère 1999), kuzey Suriye’de ise Seker al-Aheimar gösterileblir (Nishiaki 2001). Büyük
olas›l›kla Salat Camii yan› alt evresi, bu yerleflmelerle birlikte Çanak Çömlekli Neolitik
Ça¤›n bafllang›c›na tarihlendirilebilecektir.

Yontmatafl
Yontmatafl endüstrisine bakt›¤›m›zda, obsidyen, çakmaktafl›ndan daha yayg›n

olup % 58’ini teflkil etmektedir. Alt evrede obsidyen oran›n›n daha düflük olmas› d›fl›n-
da, iki evre aras›nda belirgin fark görülmemektedir. Ancak obsidyen ve çakmaktafl› en-
düstrileri, oldukça de¤iflik özellikler sergilemektedir. Obsidyenin büyük ço¤unlu¤u, ke-
narlar› düzeltilmifl dilgilerden oluflmaktad›r (Resim: 8). Toplam 4 tane tespit edilen çe-
kirdek de, dilgi çekirdeklerdir.

Buna karfl›l›k, çakmaktafl›n›n büyük ço¤unlu¤u yongalardan oluflmaktad›r. Elde
edilen çekirdeklerin tümü yonga çekirde¤idir. Büyük olas›l›kla höyük yan›ndan akan
Salat Çay›’n›n yataklar›nda bulunan çaytafl›, hammadde olarak kullan›lm›flt›r. Üzerinde
korteks bulunan örnekler de az de¤ildir. 

Küçük Buluntular
Küçük buluntular›n zengin oldu¤u söylenemez ve iki evre aras›nda büyük bir fark

görülmemektedir. Piflmifl topraktan hayvan figürinleri, en büyük grubu teflkil etmektedir
(Resim: 9). Bunun yan› s›ra tafltan a¤›rflaklar, boncuklar ve bilezikler de ele geçirilmifl-
tir. Kemik âletler olarak b›z ve spatulalar bulunmaktad›r. Genel olarak bu küçük bulun-
tu toplulu¤u, di¤er Çanak Çömlekli Neolitik yerleflmelerinde bulunanlarla uyum içerisin-
dedir. 

3. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
2004 y›l› Salat Camii yan› kaz›lar›nda elde edilen genel sonuçlar› flu flekilde

özetlemek mümkündür. 
1)  Ana topra¤›n hemen üzerinde Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤ tabakalar› tespit
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edilmifltir. En az›ndan 2004 y›l›nda çal›fl›lan alanda Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤ ta-
bakalar›n›n bulunmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Büyük olas›l›kla Salat Camii yan›n›n Çanak
Çömlekli Neolitik Ça¤dan itibaren iskân edilmeye bafllad›¤› söylenebilir. 

2)  Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤ için iki evrenin varoldu¤u, sa¤lam tabakalanma
içinde tespit edilmifltir. Üst evrede bitkisel katk›l› çanak çömlek, alt evrede ise mineral
katk›l› ve açk›l› parçalar büyük ço¤unlu¤u oluflturmaktad›r. Üst evre çanak çömle¤inin,
flimdiye kadar kuzey Mezopotamya’da Proto-Hassuna olarak bilinen dönemden daha
eski bir döneme ait oldu¤u düflünülebilir. Dolay›s›yla ondan daha eski olan alt evresi
ise, Çanak Çömlekli Neolitik dönemin tam bafllang›c›na tarihlendirilebilir. Böylece Dic-
le havzas›ndaki Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤›n geliflkin evrelerini iyi bir flekilde temsil
eden Hakemi Use ile birlikte ele al›nd›¤› zaman (Tekin 2004), Salat Camii yan›, Çanak
Çömlekli Neolitik Ça¤ kültür silsilesini sa¤lam ve kesintisiz bir flekilde sunabilecektir.

3) fiimdiye kadar yaln›zca Kuzey Suriye ve Kuzey Irak yerleflmelerine dayal› ola-
rak tart›fl›lan Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤, bundan sonra Güneydo¤u Anadolu’yu da
içeren daha genifl co¤rafya çerçevesi içerisinde ele al›nabilecektir. fiu an için, Dicle
havzas›n›n Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤ kültürünün, bat›daki F›rat havzas›ndan
ziyade, güneydeki Habur havzas› ve Kuzey Irak’yla daha yak›n iliflkisi oldu¤u düflünül-
mektedir. 
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Harita 1: Salat Camii yan›n›n yeri

Harita 2: Salat Camii yan›, topografik plan ve 2004 y›l› çal›flma alan›



123

Çizim 1: 2004 y›l›nda tespit edilen kal›nt›lar
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Çizim 2: Neolitik Ça¤ 2. tabaka ocak
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Çizim 3: Neolitik Ça¤ üst evresi çanak çömlek
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Çizim 4: Neolitik Ça¤ üst evresi çanak çömlek
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Resim 1: Salat Camii yan›, güneyden görünüm

Resim 2: 1. tabaka tand›rlar
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Resim 3: 2. tabaka pisé duvarl› yap›

Resim 4: 2. tabaka ocak
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Resim 5: Neolitik Ça¤ üst evresi çanak çömlek

Resim 6: Neolitik Ça¤ üst evresi çanak çömlek 
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Resim 7: Neolitik Ça¤ alt evresi çanak çömlek 

Resim 8: Obsidyen âletleri

Resim 9: Hayvan figürinleri



2004 YILI NYSA KAZI VE RESTORASYON ÇALIfiMALARI

Vedat ‹D‹L*
Musa KADIO⁄LU

Nysa’da 19 Temmuz – 27 Eylül günlerinde sürdürülen 2004 y›l› kaz› ve restoras-
yon çal›flmalar›n›n a¤›rl›k noktas›n› geçen y›llarda oldu¤u gibi antik kentin agoras›, ti-
yatrosu, stadyumu ve kentin kutsal alan›n›n bulundu¤u Akharaka’daki (Salavatl›) Pluton
ve Kore tap›na¤› oluflturmufltur1. Ayr›ca bu y›l ilk kez stadyumun bat› teras›nda ve ken-
tin hamam yap›s›nda çal›fl›lm›flt›r. 2002 y›l›ndan itibaren Prof. Dr. V. M. Strocka yöne-
timinde sürdürülen kütüphane kaz› çal›flmalar›na bu y›l da devam edilmifltir. Hem stad-
yumun bat› teras›nda yer alan dükkân s›ras›nda hem de kentin kütüphanesinde koru-
ma ve onar›m çal›flmalar› sürdürülmüfltür. Ayr›ca antik kentin dijital kent plan› Nikon
NPL-300 total station kullan›larak yeniden ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r. Bu çerçevede ken-
ti merkezinde yer alan yap›lar ölçülmüfl ve yeni plana ifllenmifltir (Plan: 1).

Yaklafl›k 71 gün süren kaz› ve restorasyon çal›flmalar›na geçen y›l oldu¤u gibi bi-
ri yerli ve di¤eri yabanc› olmak üzere iki ekip kat›lm›flt›r. Prof. Dr. V. ‹dil baflkanl›¤›nda
yürütülen kaz› çal›flmalar›na, Epigraf Prof. Dr. W. Blümel, Arkeolog S. ‹dil, Dr. M. Ka-
d›o¤lu, Arafl. Gör. Y. Albayrak, Arafl. Gör. S. Sezer, Foto¤rafç› M. A. Dö¤enci, Tafl Us-
tas›-Restoratör ‹. Çelimli, Arkeolog F. Coflkun, H. Yi¤it, S. fiahin ve G. Mümin ile An-
kara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dal› ö¤ren-
cileri C. Özbil, Ö. Demirtafl, G. Düzda¤, S. Gündinç, N. A. Baykan ile E. Aky›ld›z ve Es-
kiflehir Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi N. At›lkan kat›lm›fllar-
d›r. Yabanc› ekip üyelerini Freiburg Albert-Ludwig Üniversitesi, Arkeoloji Enstitü-
sü’nden Prof. Dr. V. M. Strocka, Prof. Dr. G. Hiesel, Arkeolog Ch. A. Gliwitzky (M.A),
G. Sachs (M. A),  Jeofizikçi F. Hiesel, Karl-Heinz Richter ve ö¤renciler Y. Moser, S.
Hoffmann ve P. Andreou ile E. Kasubke oluflturmufllard›r. Kaz›m›za Bakanl›k temsilci-
si olarak ‹zmir Müzesi’nden Mahir At›c› kat›lm›flt›r. Yukar›da isimleri yaz›l› tüm uzman-
lara ve ö¤rencilere, özverili çal›flmalar›ndan ve katk›lar›ndan ötürü teflekkür ederiz. 

AGORA ÇALIfiMALARI
2004 y›l› agora kaz› çal›flmalar› üç alanda yo¤unlaflm›flt›r. Agoran›n dijital plan›-

na yönelik çal›flmada hem do¤u, hem bat› hem de güney portikoda birer açma aç›la-
rak agoran›n dijital plan› ortaya ç›kar›lm›flt›r (Plan: 2). Yeni yap›lan ölçümlere göre ago-
ran›n d›fl ölçüleri, do¤u-bat› yönde 113,5 m., kuzey-güney yönde ise 130 m. ölçülerin-

* Prof. Dr. Vedat ‹D‹L Ankara Üniverisitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 S›hhiye / ANKARA
e-mail: vedatidil@yahoo.com
Dr. Musa KADIO⁄LU, Ankara Üniverisitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 S›hhiye /
ANKARA e-mail: kadioglu@humanity.ankara.edu.tr

1 Nysa’daki bu çal›flmalar, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Bakanl›k Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkez Müdürlü¤ü, Kültür
Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü ile Nysa Ören Yeri Tan›t›m ve Gelifltirme Derne¤i’nin, Ankara Üniversitesi, Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ve ayr›ca Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n finansal katk›lar›yla gerçeklefltirilmifltir. Ad›
geçen bu kurumlara ve ayr›ca kaz› s›ras›nda çeflitli yard›mlar›n› esirgemeyen Say›n Özlem Çerçio¤lu’na, Emin
Yener’e, Mustafa Çetin’e ve Faz›l Törün ile Osman Y›ld›r›mkaya’ya Nysa Kaz›s› ad›na teflekkürü bir borç biliriz. 
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dedir. Bu yeni ölçümler, bu zamana kadar 89 x 105 m olarak belirtilen ölçülerin do¤ru
olmad›¤›n› ortaya koymufltur2. Ayr›ca do¤u portikonun kesit ve cephe rekonstrüksiyon
çizimleri gerçeklefltirilmifltir (Çizim: 1).

Do¤u Portikosu
1990 y›l›ndan itibaren sürdürülen kaz› çal›flmalar›yla agora do¤u portikosu tama-

men gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. 104,5 m. uzunlu¤unda ve 15,90 m. derinli¤indeki agora
do¤u portikosu çift s›ra sütunlu olup ‹on düzeninde infla edilmifltir. Ön sütun s›ras› ile
orta sütun s›ras› aras› mesafe (inter aksial) 7,80 m., orta sütun s›ras›  ile do¤u duvar›
aras› mesafe 7,20 m.dir (Çizim: 1). Büyük olas›l›kla agoran›n ilk evresine ait do¤u du-
var› (geç dönem merdivenine kadar olan bölüm) çok düzgün dikdörtgen bloklarla iso-
domik tarzda örülmüfltür. Agoran›n do¤usundaki caddeye ba¤lant› sa¤layan geç dö-
nem merdiveninin güneyinden itibaren agoran›n do¤u duvar›, yaklafl›k 1 m. öne (bat›-
ya) do¤ru bir ç›k›nt› yapar ve portikonun güney bitimine kadar bu duvar devam eder.
Dikdörtgen bloklarla gayrimuntazam infla edilen bu duvarda birçok aç›kl›k yer almakta-
d›r ve bu aç›kl›klar küçük tafllarla örülerek kapat›lm›flt›r. 

Kaz›lar sonucunda do¤u portikosunun ön s›ras›nda 38 ve orta s›ras›nda toplam
18 adet sütunun yer ald›¤› tespit edilmifltir. Ön s›ra sütun aks› 2,65 m. olarak ölçülür-
ken, orta s›ra sütun aks›n›n ön s›ran›n iki kat› oldu¤u (5,30 m.) tespit edilmifltir. Do¤u
portikosunun kuzeyi ön s›ra sütun ekseninde bir haç aya¤›, orta sütun s›ras› ise dik-
dörtgen bir paye ile sonlanmaktad›r. Kaz›lar s›ras›nda ele geçirilen kemer bloklar› haç
ayak ile paye ba¤lant›s›n›n büyük bir kemerle sa¤land›¤›n› göstermektedir. 

Ön sütun s›ras› yükseklikleri 30 ile 40 cm. aras›nda de¤iflen üç basamakl› bir kre-
pis üzerinde yükselmektedir. Yaklafl›k 2,07 m. ile 2,15 m.ye kadar, çok yüzeysel bir fle-
kilde yivlendirilen kireçtafl› sütunlar (Dorik ?), Attik-‹on kaideler üzerine oturmaktad›r.
Sütunlar›n yiv say›s› 24’tür. Sütun gövdeleri yivli bölümden sonra kabaca ifllenmifltir.
Birçok tamburdan oluflan sütun gövdeleri, beyaz mermerden yontulmufl ‹on bafll›¤› ta-
fl›maktad›r. Kaide ve bafll›k dâhil toplam sütun yüksekli¤i 6,91 m.dir. 1,61 m. yüksekli-
¤indeki üst yap›, iki faskial› bir arflitrav, bukefalion frizi, difl s›ras› ve sima blo¤undan
oluflturulmufltur (Çizim: 1). Buna göre toplam cephe yüksekli¤i 8,52 m.ye ulaflmakta-
d›r. Korunan sima bloklar›ndan elde edilen e¤im yaklafl›k 21°’dir. Böylece çat› mahya
yüksekli¤i yaklafl›k 12 m. olarak hesaplanmaktad›r. Dolay›s›yla do¤u portikosunun ah-
flap konstrüksiyonlu bir beflik çat›ya sahip oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Orta s›raya ait sütunlar›n her biri kendi temelleri üzerinde yükselmektedir, yani sü-
tunlar›n oturdu¤u temel bloklar aras›nda herhangi bir ba¤lant› bulunmamaktad›r. Ön ve
orta sütun s›ras›n›n oturdu¤u düzlem aras›nda bu zamana kadar kabul edildi¤i gibi 70
cm. yükseklik fark› bulunmamakta, aksine, söz konusu sütunlar eflit yükseklikteki bir
düzlem üzerine oturmaktad›r3. Ön sütun s›ras›n›n oturdu¤u krepis, 1. sütundan 14. sü-
tuna kadar olan bölümde 25 cm. güneye do¤ru e¤imli infla edilmifltir. 14. kaideden iti-
baren krepis tahribata u¤rad›¤› için bu e¤imin do¤u portikosunun en güneyinde ne ka-
dar oldu¤u tespit edilememifltir. 

Orta sütun s›ras›nda yaklafl›k 2,5 m. yüksekli¤e kadar yüzeysel yivlendirilen ki-
reçtafl› sütunlar (Dorik ?), Attik-‹on kaideler üzerine oturmaktad›r. Sütunlar›n yiv say›s›
24’tür. Sütun gövdeleri yivli bölümden sonra kabaca ifllenmifltir. Birçok tamburdan olu-
flan sütun gövdesi beyaz mermerden yontulmufl ‹on bafll›¤› tafl›maktad›r. Kaide ve
bafll›k dâhil toplam sütun yüksekli¤i 7,91 m.dir. Orta sütun s›ras›na ait tafl bir üst yap›
kaz›lar s›ras›nda ele geçirilmemifltir. Dolay›s›yla orta sütun s›ras›n›n bir üst yap›s› ol-
du¤u düflünülmemektedir. Çat›n›n tafl›nmas› için olas›l›kla ahflap konstrüksiyon kulla-
n›lm›fl olmal›d›r.
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Yukar›da bahsedilen ölçüm ve çizim çal›flmalar› d›fl›nda 2004 y›l›nda restorasyo-
na yönelik çal›fl›lm›flt›r. Bu ba¤lamda hem ön hem de orta sütun s›ras›na ait devrik sü-
tunlar orijinal yerlerine yeniden dikilmifltir. Önceki y›llarda restorasyonu tamamlanan
orta sütun s›ras›na ait ikinci Attik-‹on kaide orijinal yerine yerlefltirilmifl ve bu kaide et-
raf›nda ele geçirilen sütun tamburlar› herhangi bir ba¤lay›c› madde kullan›lmadan üst
üste konmufltur (Resim: 1 ve 2). Yine orta s›raya ait 3. ve 4. sütunlar, kaideleri günü-
müze kadar ulaflamam›fl olsa da geçici olarak restore edilmifltir. ‹lk tamburlar› in situ
olan 5. ve 7. sütunlar›n üzerine birer sütun tamburu konmufltur. ‹lk tamburlar› in situ
olan ön s›ra 1., 2., 3. ve 5 sütunlar›n›n her birinin üzerine birer tambur yerlefltirilmifltir.
Ayr›ca ilk tamburu tamamlanan 6. sütuna ait iki tambur üst üste konmufltur.

Kuzey Portikosu
Do¤u portikosu gibi kuzey portikosunun da ‹on düzeninde çift s›ra sütunlu oldu-

¤unun bilinmesine ra¤men4, detay ölçüleri bu y›la kadar bilinmemekteydi. Bu ba¤lam-
da orta s›ra sütun aks mesafesiyle ön ve orta sütun s›ras› aras›ndaki aç›kl›¤›n tespiti-
ne yönelik çal›flmalar sürdürülmüfltür. Önceki y›llarda yap›lan kaz› çal›flmalar›nda ku-
zey portikosu ön sütun s›ras›n›n iki basamakl› bir krepis üzerine oturdu¤u tespit edil-
miflti. Attik-‹on kaidelerinin üzerine oturdu¤u 56 cm. yüksekli¤indeki krepis, do¤u porti-
kosununkinden yaklafl›k 58 cm. daha düflük seviyede yer almaktad›r. In situ konumda-
ki Attik-‹on kaideleri aras›ndaki aks uzunlu¤u 2,09 – 2,24 m. aras›nda de¤iflmektedir.
Sadece kuzey portikosu ön sütun s›ras›nda kaz› yap›ld›¤› için orta sütun s›ras› hakk›n-
da bilgilerimiz çok k›s›tl› idi. Bu nedenle kuzey portikosu orta sütun s›ras›n›n tespiti için
kuzey ve do¤u portikosunun birleflti¤i köflede 2,5 x 8 m. ölçülerinde bir açma (AKP1)
yap›lm›flt›r. Çal›flmalarda do¤u portikosunun kuzey bitimini oluflturan haç aya¤›n›n ak-
s›nda ayn› düzlemde kare bir paye kaidesi ortaya ç›kar›lm›flt›r. Orta sütun s›ras› bu ka-
ide ile ayn› aks üzerinde yer al›yor olmal›d›r. Ne var ki bu kaide ile ayn› aks üzerinde
ve ön sütun s›ras›na paralel bat›ya do¤ru devam eden sütunlar›n oturabilece¤i bir stylo-
bata rastlanmam›flt›r. Stylobat›n olmas› gereken yerde 1 m. yükseklik ve 90 cm. kar›n
çapl› büyük bir pithosun yerlefltirilmifl olmas› bu alandaki stylobat bloklar›n›n daha son-
raki bir dönemde kald›r›lm›fl oldu¤unu düflündürmektedir. Güney k›sm› çok tahribata
u¤rayan bu paye kaide ile haç aya¤›n›n ayn› eksen üzerinde olmas› ve bu alanda ele
geçirilen mermer kemer bloklar›, iki sütun s›ras›n›n do¤u portikosunda oldu¤u gibi bü-
yük bir kemerle birbirine ba¤land›¤›n› göstermektedir. Stylobat›n ön kenar›nda, kuzey
portikosunu kuzeyden s›n›rlayan 6,5 m. derinli¤indeki dükkân s›ras›n›n ön duvar›na ka-
dar kuzey portikosunun toplam derinli¤i 14,20 m. olarak ölçülmüfltür. Ön s›rada yer
alan sütunlar ile orta sütunlar aras› aks uzunlu¤u 7,15 m.dir. Do¤u portikosu ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda bu mesafenin 65 cm. daha k›sa oldu¤u görülmektedir. Ayn› flekilde orta
sütun s›ras› ile dükkân s›ras›na ait duvar aras›ndaki 6,50 m.lik mesafe do¤u portikosu-
da tespit edilen mesafeden 70 cm. daha k›sad›r. Dolay›s›yla kuzey portikosunun do¤u
portikosundan daha dar infla edildi¤ini söylemek mümkündür.

Bat› Portikosu
2004 çal›flmalar›nda bat› portikosunun rekonstrüksiyonunu yapabilmek için bu

alandaki çal›flmalar bir açma (ABP 1) ile sürdürülmüfltür. Bat› portikosunun Dor düzen-
li ve tek s›ra sütunlu oldu¤u d›fl›nda baflka bir bilgiye sahip olmamam›z, bu alanda ça-
l›flma yapmay› gerektirmifltir5. Bu bilgilerin do¤rulu¤unu kontrol etmek, sütunlar›n aks
mesafeleri, portikonun derinli¤i ve bat› duvar›n›n tespiti bu çal›flmalarda amaçlanm›fl-
t›r. Ayr›ca bat› portikosuna paralel oldu¤u düflünülen cadde-sokak sistemi araflt›r›lm›fl-
t›r.
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Yaklafl›k olarak bat› portikosunun ortas›na denk gelen alanda in situ oldu¤u dü-
flünülen iki adet Dorik yivli sütunun üst k›sm› görülmekte idi. Bu alanda her iki sütunu
içine alacak flekilde do¤u-bat› yönünde 3,5 m. ve kuzey-güney yönünde 6,5 m. ölçüle-
rinde bir açma aç›lm›flt›r. Açma içerisinde söz konusu iki sütunun tek basamakl› kireç
tafl› bir krepis üzerine oturdu¤u ve sütun akslar›n›n 3,02 m. oldu¤u tespit edilmifltir
(Plan: 1, Resim: 3).  65 cm. çapl› ve 20 Dorik yivli bu iki sütunun krepis ile birleflimin-
de harç kullan›lm›fl olmas› ve krepis üzerinde yer alan çember biçimli anathyrosislerin
var oluflu, geç dönemde bat› portiko sütunlar›n›n yerlerinin de¤ifltirildi¤ine, dolay›s›yla
bir onar›ma iflaret etmektedir. Anathytrosis merkezlerinden ölçülen as›l aks uzunlukla-
r› 2,32 m. ile 2,36 m. aras›nda de¤iflmektedir. Sütunlar›n oturdu¤u stylobat›n yaklafl›k
1 m. do¤usunda (ön k›s›mda) stylobata paralel uzanan 35 cm. geniflli¤inde ve 1 m. de-
rinli¤inde bir kanal ortaya ç›kar›lm›flt›r. Agoran›n kuzey-do¤u köflesindeki kanalda ol-
du¤u gibi bu kanal›n üzeri de büyük dikdörtgen plâkalarla kapat›lm›fl olmal›d›r. Bu plâ-
kalardan bir tanesi açman›n kuzeyinde in situ olarak ortaya ç›kar›lm›flt›r. Di¤er kapla-
ma plâkalar baflka amaçlar için kullan›lmak üzere sökülmüfl olmal›d›r (Plan: 1, Resim:
6). 

Açman›n kuzeydo¤usunda sadece bir k›sm› açma içerisinde kalan kare bir kaide
ortaya ç›km›flt›r. Bu kaidenin tamamen gün yüzüne ç›kar›labilmesi için açma do¤u-ba-
t› yönünde 3 m. ve kuzey-güney yönünde 2,30 m. geniflletilmifltir. 1,35 m. kenar uzun-
lu¤una sahip ve iki ayr› parçadan oluflan bu kaidenin bat› yar›s› oldukça sa¤lam korun-
mufl olmas›na ra¤men do¤u yar›s› k›smen ele geçirilmifltir. Alttan yukar› do¤ru plinthos,
torus, astragal, trochilos ve torus profilinden oluflturulmufl olan bu kaide üzerinde ola-
s›l›kla bir orthostat blo¤u ve bu blok üzerinde de bir heykel duruyor olmal› idi. Ne ort-
hostat blo¤u ne de heykele ait hiçbir kal›nt› çal›flmalar›m›z s›ras›nda ele geçirilmifltir.
Bu kaideyi, büyük dikdörtgen mermer taban plâkalar› çevrelemektedir. Agoran›n do¤u-
sunda da tespit edilen bu durum, büyük olas›l›kla portikolar›n çevreledi¤i bütün agora
alan›n›n mermer plakalarla kaplanm›fl oldu¤una iflaret etmektedir. Bu mermer plâkalar
üzerinde ligatürlü G ve B harfleri tespit edilmesine ra¤men, bu harflerin neyi ifade et-
tikleri bilinmemektedir.

Bat› portikosunun bat› bitimi ve arka duvar›n›n tespiti için ABP1 açmas› bat› yön-
de 6,5 m. ve güney yönde 2 m. geniflletilmifltir. Burada yap›lan çal›flmalar sonucunda
bat› portikosunun 1 m. kal›nl›¤›ndaki harçl› tafl örgüden oluflturulmufl arka duvar› tes-
pit edilmifltir. Böylece stylobat›n ön kenar›ndan duvara kadar olan portiko derinli¤inin 7
m. oldu¤u ölçülmüfltür. Bu durum, bat› portikonun tek s›ra sütunlu oldu¤unu do¤rula-
maktad›r. Açma içerisinde üst yap›ya ait hiçbir mimarî buluntu ele geçirilmemekle bir-
likte, portiko taban›n›n 34 x 34 cm.büyüklü¤ünde kare biçimli piflmifl toprak plâkalarla
kapland›¤› tespit edilmifltir.

Kentin cadde sokak sisteminin araflt›r›lmas› 2004 y›l› çal›flmalar› içerisinde önem-
li bir yer tutmufltur. Özellikte agora ve bouleuterion yap›lar›n›n birbirleriyle olan ba¤lan-
t›s› için her iki yap› aras›nda kalan alan önemli bir yer tutmaktad›r. Bu çerçevede bat›
portikoda bu y›l gerçeklefltirilen ABP1 açmas›, bat›ya do¤ru geniflletilerek bu alanda ol-
du¤u düflünülen cadde tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Kavakl› Köyü’nü Sultanhisar ‹lçe-
si’ne ba¤layan eski yol kentin agoras› ile bouleuterionu aras›ndan geçmektedir. Bu es-
ki yol üzerinde bat› portikosunun arka duvar›na bitiflik 2,5 m x 2 m. ölçülerinde yap›lan
açmada 1,65 m. eksi kotta büyük polygonal konglomera bloklardan oluflturulmufl kap-
lamalar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Eski yol günümüzde halen kullan›ld›¤› için caddenin genifl-
li¤ini tespit etmek amac›yla caddenin bat› kenar›nda 3 x 2 m. ölçülerinde baflka bir aç-
ma aç›lm›flt›r. Bu açmada da ayn› tarz polygonal konglomera bloklara rastlanm›flt›r.
Dolay›s›yla bat› portikosuyla bileflen bu caddenin 6,20 m. geniflli¤inde kuzey-güney
yönlü infla edildi¤i ve günümüzde halen kullan›lan Kavakl› – Sultanhisar eski yolunun
alt›nda kald›¤› tespit edilmifltir. Bu caddenin bu zamana kadar antik kentte bulunan en
genifl cadde olmas›ndan ve kuzey-güney yönlü oluflundan kentin ana arterlerinden car-
do maximus olmas› kuvvetle muhtemeldir.
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Güney Portikosu
Walther von Diest’in verdi¤i bilgilere göre güney portikosu Dor düzeninde tek s›-

ra sütunlu olmal›d›r6. Bu y›lki çal›flmalarda güney portikosunun tespiti için agoran›n gü-
ney-do¤usunda 6,5 x 3,5 m ölçülerinde bir açma (AGP1) aç›lm›flt›r (Plan: 1). Bugünkü
toprak yüzeyinden yaklafl›k  - 1,5 m. kota inildi¤inde 1,30 m. kal›nl›¤›nda harçl› tafl ör-
güden oluflan bir duvar kal›nt›s›na rastlanm›flt›r. Bu duvar büyük olas›l›kla güney porti-
kosu sütun s›ras›n› tafl›yan duvar olmal›d›r. Çünkü bu duvar, do¤u portikoya bat› taraf-
tan birleflen güney portiko iç duvar›yla ayn› hat üzerinde yer almaktad›r. Ne stylobat
bloklar› ne de üst yap›ya ait hiç bir blok ele geçirilmifltir. Açma içerisinde sadece bir
adet in situ olmayan Dorik yivli bir alt sütun tamburu bulunmufltur. Önümüzdeki y›llar-
da güney portikosunda yap›lacak olan çal›flmalar daha ayr›nt›l› bilgiler verecektir. 

HAMAM ÇALIfiMALARI
Nysa antik kentinde e¤itim görmüfl olan co¤rafyac› Strabon’un7 bahsetmedi¤i di-

¤er bir yap›, do¤u flehirde yer alan ve Roma Dönemine tarihlenen hamamd›r. 20. yüz-
y›l bafllar›nda (1907/1909) antik kentin birçok alan›nda kaz›lar gerçeklefltirmifl olmas›-
na ra¤men hamam olarak adland›r›lan yap›, bu çal›flmalar›n d›fl›nda tutulmufltur8. ‹flle-
vi tam olarak bilinmeyen bu yap›da ilk kez bu kaz› sezonu çal›fl›lmaya bafllanm›flt›r.
Stadyumun güney-do¤usunda yer alan ve kuzeygüney yönlü infla edilen bu yap›n›n
apodyterium oldu¤u düflünülen mekân›nda temizlik çal›flmalar› sürdürülmüfltür.  Duvar-
lar›n y›k›lmas› sonucu yap›n›n iç mekân› hem büyük konglomera bloklar hem de küçük
tafl topraktan oluflan dolgu ile tamamen dolmufl idi. Bu dolgu malzemesinin belirli bir
seviyeye kadar yap› d›flar›s›na tafl›nmas› öncelikle amaçlanm›flt›r. H1 olarak adland›-
r›lan mekân›n kuzey-duvar› önündeki 2 m.lik dolgu malzemenin kaz›s›, ortaya ç›kan üç
adet kemer bafllang›c›na kadar gerçeklefltirilmifltir. Ayn› flekilde iç mekân›n güney du-
var› önündeki toprak tafl dolgu da temizlemifl, kuzey duvarda ortaya ç›kan kemerlerin
simetri¤i güney duvarda da tespit edilmifltir. Böylece önümüzdeki y›llarda yap›lmas› dü-
flünülen stratigrafik kaz› çal›flmalar›na zemin haz›rlanm›flt›r. Bu kaz› sezonu bu mekâ-
n›n ancak do¤u yar›s› temizlenebilmifltir. Önümüzdeki y›l bu mekân›n bat› yar›s›ndaki
dolgu tafl-toprak temizlenerek tabana ulafl›lmaya çal›fl›lacakt›r.

T‹YATRO ÇALIfiMALARI
1980’li y›llarda Ayd›n Müze Müdürlü¤ü’nce kentin tiyatrosu ve sahne binas›nda

sürdürülen kaz› çal›flmalar›nda sahne binas›na ait 1. ve 5. odan›n kaz›s› tamamlana-
mam›flt›9. 1998 y›l›ndan itibaren sürdürülen sahne binas› cephe mimarîsinin rekonst-
rüksiyonuna yönelik çal›flmada, kaz›s› tamamlanamayan bu her iki odan›n önemi art-
m›flt›r. Bu ba¤lamda 2001 y›l› tiyatro çal›flmalar›nda 5 x 5,85 ölçülerindeki 5. oda tama-
men ortaya ç›kar›lm›fl ve bu oda içerisinde birinci kattan ikinci kata geçifli sa¤layan 110
cm. geniflli¤indeki merdiven kal›nt›s› tespit edilmifltir. Bu çerçevede 2004 y›l› tiyatro ka-
z› çal›flmalar›, sahne binas›n›n 1. mekân›nda yo¤unlaflm›flt›r. R1 açmas› olarak adlan-
d›r›lan bu odadaki çal›flmalar, önceki y›llarda boflalt›lan di¤er 4 odayla birlikte sahne bi-
nas›n›n 1. kat›n›n korunan k›sm›n›n tamamen ortaya ç›kar›lmas›na ve cephe mimarîsi-
nin oluflturulmas›nda ortaya ç›kan sorunlara yönelik olarak gerçeklefltirilmifltir. Yakla-
fl›k 5 x 5,70 m. ölçülerindeki bu mekân›n kaz›s› tamamland›¤›nda sahne binas›n›n si-
metrik bir yap›ya sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 2001 y›l›nda sahne binas›n›n 5. odas›nda
tespit edilen ve birinci kattan ikinci kata geçifli sa¤layan merdivenin 1. odada da aynen
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infla edildi¤i tespit edilmifltir (Plan: 2, Resim: 4, 5). Bu merdiven, odan›n do¤u iç duva-
r›na bitiflik olarak kuzey-güney yönlü infla edilmifltir. Güneydo¤udan bat›ya döndü¤ü
anlafl›lan bu merdiven, 1,10 m. geniflli¤inde ve korunmufl 2,20 m. yüksekli¤iyle tafl,
tu¤la ve harç kullan›larak yap›lm›flt›r ve büyük olas›l›kla odan›n güneybat› köflesinden
tekrar kuzeye dönerek ikinci kata ulaflmaktad›r. Oda içerisinde ayr›ca cephe mimarîsi-
ne (scaenae frons) ait az say›da mimarî blok ele geçmifltir (iki adet Attik-‹on plaster ka-
ide ile sonradan k›smen t›rafllanarak yeniden kullan›m görmüfl oldu¤u anlafl›lan yivli
sütun tamburu). Ele geçirilen mimarî bloklar ne yaz›k ki cephe mimarîsinin oluflturulma-
s›nda ortaya ç›kan sorunlar›n çözümüne yard›mc› olamamaktad›rlar. 

T‹YATRO ÜST ALANI
Tiyatronun kuzeybat›s›ndaki düzlükte in situ görünümlü kare biçimli bir paye ve

ayn› aks üzerinde Dorik yivli bir sütun yer almakta idi. Do¤u-bat› aks›ndaki bu iki mima-
rî ö¤enin hangi yap›ya ait oldu¤u ve ifllevlerinin ne oldu¤unu anlamak için bu alanda
kaz› çal›flmalar›na bafllanm›flt›r (Plan: 1, Resim: 6). 72 cm. kenar uzunlu¤una sahip ka-
re biçimli paye etraf›nda, kuzey-güney yönünde 2,5 m. ve do¤u-bat› yönünde 4,5 m. öl-
çülerinde bir açma aç›lm›flt›r.  Kaz›lar s›ras›nda toprak seviyesinin yaklafl›k 50 cm. al-
t›nda bu payeye ait olabilecek bir bafll›k ele geçirilmifltir. Bu paye bafll›k, s›ras›yla düz
bir pervaz, astragal, lesbos kymationu, lotus-plamet s›ras›, ‹on kymationu ve üç kade-
meli bir bitifl profilinden oluflmufltur. Bezemelerin biçimi ve ifllenifl tarz›ndan ötürü bu
bafll›¤› erken M.S. 1. yüzy›la tarihlemek mümkündür. Ayn› açma içerisinde kare paye-
ye ait iki blok daha ele geçirilmifltir. Dikdörtgen prizmas› formundaki büyük mermer
blok, paye üzerine oturuyor olmal›d›r. Di¤er blo¤un ön yüzünde bo¤a bafl› kabartmas›
bulunmaktad›r. Büyük ihtimalle bu kabartmal› blok ile paye sona ermekte idi. Yaklafl›k
1,90 m. derine inildi¤inde payenin oturdu¤u zemine ulafl›lm›flt›r. Kaidesiz paye do¤ru-
dan do¤ruya büyük mermer bloklar›n üzerine oturmaktad›r ve birleflimlerinde harç kul-
lan›lm›flt›r. Payenin bat›s›nda taban döflemesi olarak iki farkl› motif içeren opus sectile
kullan›lm›flt›r. Payenin kuzeyinde üzerine oturdu¤u 25 cm. geniflli¤indeki mermer blok,
büyük olas›l›kla eflik tafl› olmal›d›r. Payenin do¤usunda ve paye ile ayn› aks üzerinde
yer alan ve ayn› tür temel bloklar› üzerinde yükselen baflka bir sütuna rastlanm›flt›r. 75
cm. çap›nda ve 36 adet Dorik yive sahip olan bu sütun, apophygesi (bafllang›ç profili)
olmas›na ra¤men payede oldu¤u gibi do¤rudan do¤ruya kireçtafl› temel bloklar›n›n
üzerine oturtulmufltur. Bu sütun ile temel bloklar› aras›nda kireç harc› kullan›lm›fl olma-
s› ilginçtir. Paye ile Dorik sütunun kuzeyinde kalan yer, mozaik taban döflemesine sa-
hiptir. Oldukça kötü korunmufl olan bu mozaik döflemenin tessera renkleri ve motif tü-
rü tespit edilememifltir. Kaz›da ortaya ç›kar›lan Dorik sütun ve kaz›dan önce uç k›sm›
görülen paye ile ayn› eksende oldu¤u tespit edilen ve 6,28 m do¤uda yer alan di¤er do-
rik sütun ayn› yap›ya ait olmal›d›r. Paye ile ilk Dorik sütunun aks aral›¤› yaklafl›k 3,12
m.dir. Dolay›s›yla 6,28 m.lik aks mesafesine sahip olan her iki Dorik sütun aras›nda
3,14 m. aks uzunlu¤unda baflka bir sütun daha yer al›yor olmal›d›r. Sonuç olarak kaz›-
dan önce tiyatro üst teras›nda tap›nak oldu¤unu varsayd›¤›m›z bu yap›da M.S. erken
1. yüzy›l malzemesinin devflirme olarak tekrar kullan›lmas›, girifl k›sm›n›n opus sectile
ve yap›n›n iç k›sm›n›n mozaik tabanla kaplanmas› bu alanda genifl çapl› bir de¤ifliklik
yap›ld›¤›na iflaret etmektedir. Bu yap›n›n do¤u-bat› yönlü ve cavean›n bat›s›na birleflen
absidal planl› yap› ile ayn› eksende olmas›, buras›n›n geç dönemde (belki M.S.4. / 5.
yy) bir bazilikaya dönüfltürülmüfl olabilece¤ini akla getirmektedir. Önümüzdeki y›llarda
yap›lacak olan kaz› çal›flmalar› bu konuya aç›kl›k getirecektir. 

STADYUM ÇALIfiMALARI
2004 y›l›nda stadyumda yap›lan kaz› çal›flmalar›, genel bir temizlikten sonra stad-

yumun kuzeybat›s›ndaki oturma basamaklar›n›n tespitine yönelik gerçeklefltirilmifltir.
Önceki y›llarda kaz›s› gerçeklefltirilen alan›n güneye do¤ru devam› niteli¤indeki bu ça-
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l›flmalar 10 x 10 m. ölçülerindeki bir açmayla sürdürülmüfltür. Bu çal›flmalarda stadyu-
mun 8. oturma basama¤›ndan 22. basama¤a kadar olan k›sm› tamamen gün yüzüne
ç›kar›lm›flt›r. Bu oturma s›ralar›na ait baz› bloklar›n yerlerinden kaym›fl olduklar› görül-
müfltür. Açma içerisinde yukar›dan akan yo¤un tafl y›¤›nt›s›n›n oluflu ve orijinal yelerin-
den kaym›fl olan oturma basamaklar›n›n açma içerisinden ç›kar›lamamas›, açman›n
güneye do¤ru genifllemesini engellemifltir. Önümüzdeki y›llarda stadyumun arenas› ile
stadyum-köprü ba¤lant›s› araflt›r›lacakt›r.

STADYUM BATI TERAS DUVARI 
Dükkân S›ras›
Stadyumun bat›s›nda yer alan ve teras duvar› olarak adland›r›lan yap›da bu se-

zon temizlik ve kaz› çal›flmalar› yap›lm›flt›r (Resim: 7). Bu çal›flmalarla duvar üzerinde-
ki dolgu tabakas›n›n temizlenerek duvar›n yap›sal fonksiyonunun saptanmas› amaç-
lanm›flt›r. Söz konusu duvar›n stadyumun teras duvar› olabilece¤i düflünülürken ilerle-
yen kaz› çal›flmalar› burada birbirine bitiflik dükkânlar›n oldu¤unu ortaya koymufltur.
Yaklafl›k 12,50 m.lik bir bölümü görünen duvar›n güneyinde çal›flmalara bafllanm›fl ve
duvar boyunca kuzeye do¤ru kaz›lara devam edilmifltir. Bu dükkân s›ras›n›n korunan
arka duvar› ile kaz› evi ve eser deposunun kuzeyinde (önünde) yol kenar›nda yer alan
do¤u-bat› eksenli duvar kal›nt›s› dik aç› oluflturdu¤u için birbirleriyle ba¤lant›l› olmal›d›r
(Plan: 1). Günümüz Sultanhisar – Kavakl› karayolu tam bu kesimde aç›ld›¤› için bu
dükkân s›ras›na ait ilk dört mekân tamamen tahrip edilmifltir.  Kuzey-güney eksenli du-
vara dik aç›yla birleflen ve sadece birleflim yeri görünen duvar kal›nt›s› üçüncü dükkâ-
n›n kuzey duvar› olmal›d›r. ‹lk üç mekân› ortaya ç›karabilmek ancak Kavakl› köy yolu-
nun kald›r›lmas›yla mümkün olacakt›r. Harçl› tafl örgüden oluflturulan bu mekânlara ait
duvarlar yaklafl›k 65 cm. kal›nl›¤›ndad›r. Kuzey yönünde yaklafl›k 20 m. boyunca dol-
gu topra¤›n temizlenmesiyle duvar uzunlu¤u 32,50 m.ye ulaflm›flt›r. Bu alanda iç ölçü-
leri birbirinden farkl› olan toplam befl mekân (Nr. 4–8) ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹lk üç mekâ-
n›n iç ölçüleri tespit edilememifltir. Sadece arka duvar› korunmufl olan 4. dükkân ku-
zey-güney yönde 5,50 m. ve do¤u bat› yönde 4,50 m. ölçülerindedir. Bu mekân›n bü-
yük bir bölümü asfalt yolun alt›nda kald›¤› için kaz› çal›flmalar›na burada da devam edi-
lememifltir. 4. mekân›n kuzeyine birleflen 4,60 x 4,50 m. ölçülerindeki 5. odan›n kuzey
ve güney duvarlar› tamamen tahribata u¤ram›flt›r. Ancak bu duvarlar›n arka (bat›) du-
varla birleflimleri k›smen korundu¤undan iç ölçüler tespit edilebilmifltir. Bu oday› her iki
taraftan s›n›rlayan 4. ve 6. mekânlar›n birbirleriyle ba¤lant›s› bulunmamaktad›r. 5. oda-
n›n kuzeyine birleflen 6. mekân 3,20 x 4,50 m. ölçülerindedir. Yaklafl›k 1 m. kadar do-
¤u yönde k›smen korunmufl olan mekân›n güney ve kuzey duvar› boyunca kaz›lar sür-
dürülmüfl ve toprak alt›nda kalan duvar›n alt bölümleri aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Her iki duvar-
da da herhangi bir kap› aç›kl›¤›na rastlanmam›fl olmas› bu mekân›n kuzey ve güneyin-
deki mekânlarla ba¤lant›s›n›n olmad›¤›n› göstermifltir. Bu mekân›n do¤u duvar› önceki
mekânlarda oldu¤u gibi asfalt yol alt›nda kald›¤› için ortaya ç›kar›lamam›flt›r. Kaz›lar›n
kuzeye do¤ru devam ettirilmesiyle bu mekân›n kuzeyde 5,20 x 4,50 m. ölçülerinde di-
¤er bir mekânla birleflti¤i anlafl›lm›flt›r. Oldukça iyi korunmufl olan mekân›n kuzey du-
var›nda 1 m. geniflli¤inde bir kap› aç›kl›¤› tespit edilmifltir. Böylelikle bu mekân›n, ku-
zeyiyle birleflen di¤er bir mekânla ba¤lant›l› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu mekân›n do¤u du-
var›nda yap›lan çal›flmalarda büyük olas›l›kla bu dükkân s›ras› ile kentin stadyumu ara-
s›nda yer alan ve kuzey-güney yönlü uzanan caddeden bu mekâna girifli sa¤layan 1,35
m. geniflli¤inde bir aç›kl›k tespit edilmifltir. Bu durum, günümüz Kavakl› – Sultanhisar
kara yolunun alt›nda en az›ndan stadyum ile dükkân s›ras›n›n bulundu¤u alanda antik
caddenin oldu¤una iflaret etmektedir. Bu dükkân s›ras›n›n son mekân›n› en kuzeyde
yer alan 4,40 x 4,50 m. ölçülerindeki 8. oda oluflturmaktad›r. Sadece bu mekân içeri-
sinde, bu odan›n ifllevine yönelik yap› bölümleri ortaya ç›km›flt›r. Odan›n güney-bat› kö-
flesinde 1,36 x 2,23 m. d›fl ölçülerinde iç ve d›fl yüzeyi s›val› dikdörtgen bir su (so¤ut-
ma) havuzu (iç ölçüler 0,95 x 1,72 m.) ve güneydo¤u köflede kare bir platform ile ku-
zey duvar› boyunca bir ifllik ortaya ç›kar›lm›flt›r. Oda içerisinde ele geçirilen üç adet tafl-
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ç› çekici ve so¤utma havuzunun oluflu bu mekân›n demirci atölyesi olabilece¤ini akla
getirmektedir. 

2004 y›l› çal›flmalar›nda kuzey-güney aksl› dükkân s›ras›n›n arka duvar› ile bu
mekânlar›n yan duvarlar›ndaki daha fazla tahribat›n engellemesi için sa¤lamlaflt›r›lma
yoluna gidilmifltir. Öncelikle duvar içerisine girmifl ve a¤aç kökleri sökülmüfl ve duvar
üzerinde yer alan toprak dolgu tamamen temizlenmifltir. Bu çerçevede özellikle 6. – 8.
mekânlar›n hem yan duvarlar› (kuzey ve güney) hem de ön (do¤u) duvarlar› orijinaline
uygun olarak restore edilmifltir (Resim: 8).

Kemerler
Stadyumun bat›s›nda nymphaeum ile dükkân s›ras› aras›nda kalan birbirinden

farkl› aç›kl›¤a sahip ard› ard›na infla edilmifl kemerlerin ifllevini anlayabilmek ve bura-
da a¤aç köklerinin yaratm›fl oldu¤u tahribat› engellemek için kaz› ve restorasyon çal›fl-
malar› sürdürülmüfltür (Plan: 1, Resim: 9). Dükkân s›ras›na paralel uzanan ve kuzeye
do¤ru yükseklikleri artan bu kemerler büyük olas›l›kla daha önce bahsetti¤imiz dükkân
s›ras› önünden gelen ve kütüphaneye ç›k›fl› sa¤layan caddenin alt yap›s›n› ve dolay›-
s›yla stadyumun bat› teras›n› oluflturmaktayd›. Dükkân s›ras›n›n yaklafl›k 15 m. kuze-
yindeki bu kemer s›ras› ile dükkân s›ras› aras›ndaki mesafenin 5 m. olmas› burada bir
cadde olabilece¤ini göstermektedir. Ayr›ca dükkân s›ras› ile kemerler aras›nda kalan
ve kaz›s› tamamlanamayan alanda kuzeye do¤ru artan e¤imli tafl s›ras›, caddenin kap-
lama tafllar› olmal›d›r. Bu caddenin, kütüphane binas›n›n do¤usunda bu y›l ortaya ç›-
kar›lan cadde ile ayn› aks üzerinde olmas› bu görüflümüzü desteklemektedir. 

2004 y›l› çal›flmalar›nda söz konusu kemerlerin eksik k›s›mlar› ve ba¤land›klar›
arka (bat›) duvar› asl›na uygun olarak restore edilmifltir (Resim: 10). Önümüzdeki y›l
dükkân s›ras› ile söz konusu caddeye alt yap› oluflturan kemerler aras›ndaki kaz›s› ta-
mamlanamayan alan›n kaz›lmas› düflünülmektedir. Böylelikle kentin cadde sokak sis-
temi daha iyi araflt›r›lm›fl olacakt›r.

NYMPHAEUM ÇALIfiMALARI
Stadyumun bat› teras duvar›n›n ortaya ç›kar›lmas›na yönelik çal›flmalarda üzeri

a¤aç ve bitki örtüsü ile tamamen kapl› olan bir yap›n›n tespitine yönelik çal›flmalar da
sürdürülmüfltür (Plan: 1). Yap› do¤u ve bat› flehri birbirine ba¤layan orta köprünün gü-
neybat› taraf›ndaki aya¤›n›n uzant›s›nda kuzey-güney yönlü infla edilmifltir. Yukar›da
bahsedilen kemerli yap›n›n önüne bitiflik infla edilen dikdörtgen planl› bu çeflme yap›s›
6,15 x 13,15 m. ölçülerindir. Do¤uya dönük infla edilen cephe, 1,25 x 1,25 m. ölçülerin-
de öne do¤ru ç›k›nt› yapan befl adet destek-duvarla (payanda ile) desteklenmifltir. Bu
destek duvarlar, öncelikle cephe arkas›nda yer alan su haznesinde oluflacak su bas›n-
c›n› dengelemek için infla edilmifl olmal›d›r. Bu desteklerin cephede dört adet nifl olufl-
turmas› monotonlu¤u ortadan kald›rm›flt›r. Nymphaeumun hem cephesinde hem de k›-
sa kenarlar›nda harçl› tafl örgüden oluflan duvar iflçili¤i görülmektedir. Nifller aras›nda
kalan duvar yüzeyinde yaklafl›k 10 cm. çapl› künklere ait birer düfley yuvan›n bulunma-
s›, yap›n›n bir çeflme binas› oldu¤unu ispatlar. Olas›l›kla tiyatronun üst k›sm›nda yer
alan büyük su deposundan, bu çeflme binas›na künklerle su getirilmekteydi. Su hazne-
sinin dolmas› ve fazla suyun söz konusu nifller aras›ndaki künklerle tahliye edilmesi ile
yap› flehir halk›n›n kullan›m›na sunulmufl olmal›d›r.

Yap›n›n üst k›sm›nda yap›lan temizlik ve kaz› çal›flmalar›, su haznesinin iki bö-
lümlü oldu¤unu ortaya koymufltur. 2,80 x 10,30 m. iç ölçülere sahip su haznesi, k›sa
kenarlara paralel olan ve hemen hemen yap›n›n ortas›na denk gelen k›s›mda 2,60 m.
yüksekli¤inde bir kemerle iki k›sma bölünmüfltür. Kuzey hazne (A) 4,75 m., güney haz-
ne (B) 4,55 m. uzunlu¤undad›r. Yap›y› iki eflit bölüme ay›ran 1 m. kal›nl›¤›ndaki keme-
rin üst bitimi 42 ve 58 cm. kal›nl›¤›ndaki iki ayr› tu¤la duvar›n birleflmesiyle oluflturul-
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mufltur. Hem kuzey hem de güney k›sa kenar duvar›n›n iç k›sm›nda korunmufl olan
tu¤la kemer bafllang›ç kal›nt›s›, her iki haznenin de (A ve B) tu¤la tonozla kapat›lm›fl
oldu¤una iflaret etmektedir. Yap›y› ikiye ay›ran söz konusu kemer, hem bu tonozlar›n
bir aya¤›n› oluflturuyor, hem de depo içerisindeki su bas›nc›n› dengeliyor olmal›yd›. Su
haznesindeki kaz›lar›n tamamlanmas›yla su haznesinin taban›n›n büyük kare biçimli
tu¤lalarla kapland›¤› ve bütün iç duvarlar›n içinde tu¤la k›r›klar›n›n da bulundu¤u kireç
harc›yla s›vanm›fl oldu¤u görülmüfltür. Her iki bölümdeki su bas›nc›n› dengelemek için
harçl› tu¤la örgüden oluflan ve köfleleri destekleyen payandalar infla edilmifltir. Bu pa-
yandalar, yap›y› çevreleyen duvarlardan sonra yap›ld›¤› için aralar›nda organik bir ba¤
bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla bunlar destekledikleri yüzeylerden ayr›lma (kopma) e¤i-
limindedirler. Kuzeydo¤u köflede, su haznesinin temizlenmesinde kullan›lan tahliye ka-
nal› tespit edilmifltir.

Yaklafl›k 5 m. yüksekli¤e kadar korunmufl olan cephe duvar›yla çeflme yap›s› ol-
dukça iyi durumdad›r. En güneyde yer alan destek duvar (payanda) 80’li y›llarda Sul-
tanhisar Belediyesi’nce koruma amaçl› olarak tamamlanm›flt›r. 2. payanda yaklafl›k 1,5
m. yüksekli¤e kadar korunmufl olmas›na ra¤men 3. ve 4. payanda hemen hemen ta-
mamen tahribata u¤ram›flt›r. Kuzeydo¤u köfleyi oluflturan 5. payanda yaklafl›k 2 m.
yüksekli¤i ile en iyi durumdad›r. Özellikle cephenin orta k›sm›, yani su haznelerini ka-
patan tonozlar›n birleflti¤i alan çok kötü biçimde tahribata u¤ram›flt›r. Önümüzdeki y›l-
larda çeflme binas› önünde yer ald›¤› düflünülen cadde-sokak sisteminin varl›¤› araflt›-
r›lacak ve çeflme duvarlar›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas› yoluna gidilecektir.

Kaz›lar s›ras›nda yap›y› kesin olarak tarihleyebilecek herhangi bir buluntuya rast-
lanmam›flt›r. A haznesi taban seviyesinin yaklafl›k 1 m. üst kotunda toprak dolgu içeri-
sinde bulunan Hadrianus Dönemine (M.S. 117-138) tarihleyebilece¤imiz portre bafl
(Resim: 11) yap›y› tarihlemeye yard›mc› olamamaktad›r. Bu bafl, büyük olas›l›kla yap›-
n›n kullan›m d›fl› kalmas›ndan sonra, bir üst terastan yap› içerisine düflmüfl olmal›d›r.
Çeflme binas›n›n, hem caddeye bir alt yap› hem de stadyuma teras oluflturan kemer
s›ras›n›n önüne bitiflik infla edilmifl olmas› bunun teras duvar›ndan daha sonra planlan-
d›¤›n› ve yap›ld›¤›n› göstermektedir. Her iki hazne içerisinde tu¤ladan oluflturulan to-
nozlara ait kal›nt›lar›n olmay›fl›, yap›n›n tonozlar›n›n y›k›ld›ktan sonra içinin y›k›nt›lar-
dan temizlenerek tekrar kullan›lm›fl oldu¤unu düflündürmektedir. Kemerin güneydo¤u
aya¤›nda kaz›ma ile yap›lm›fl olan haç, yap›n›n tarihlendirilmesine yard›mc› olamasa
da kullan›m süresi hakk›nda bilgi vermektedir. Yap›n›n temelinde yap›lacak olan son-
daj çal›flmalar› ve kentteki duvar tekniklerinin araflt›r›lmas›yla yap› tarihlendirilebilecek-
tir. 

KÜTÜPHANE ÇALIfiMALARI
Kütüphanenin 1. kat›na ait duvarlar›n yo¤un bir flekilde tahribata u¤rad›¤› ve bi-

nan›n büyük bir k›sm›n›n dolgu malzeme üzerinde durdu¤u bu y›lki kaz›larda görülmüfl-
tür. Bat› yöndeki tonozun 1. kat›ndaki dolgunun temizli¤i yap›lm›flt›r. Tonozlar›n çökme-
sini önlemek ve yap›y› sa¤lamlaflt›rarak onarmak için bir k›s›m moloz temizlenerek 1.
kata ait duvarlar k›smen örüldü. Tonozlar›n arka k›sm›, gelecek y›l kaz›larak bu bölüm-
de tonozlar desteklenecek ve duvarlar sa¤lamlaflt›r›lacakt›r. fiimdilik tonozun boflalt›-
lan k›sm› taflla doldurularak korumaya al›nm›flt›r. Kütüphanenin iç k›sm›nda üst yap›
malzemesinin kesit ve çizim çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Daha sonra üst yap› malzemesine
ait yaklafl›k 2 m. yüksekli¤indeki tu¤lal› y›k›nt› temizlenerek d›flar›ya al›nd›. Ancak bat›
k›s›mdaki tonozlar›n y›k›lmamas› için tonozlara yak›n k›s›mda bu y›¤›nlar al›nmad›. Ya-
p›n›n güneyde bulunan girifl k›sm›n›n önünde 8 x 6,75 m. ölçülerinde bir açma gerçek-
lefltirilmifltir. 1,65 m. derinli¤e ulafl›lan açmada do¤u-bat› yönlü Bizans Dönemine tarih-
lenen 3 tane mezar bulunmufltur. Yine ayn› açma içerisinde orta girifl ile bat› girifl ara-
s›nda kuzey-güney yönlü monumental bir lâhit gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r (Resim 12). 3 x
1,5 m. ölçülerindeki orta grenli beyaz mermerden yap›lm›fl lahit 1,25 m. yüksekli¤inde-
dir. Düz, bezemesiz bir tekne (hyposorion) ve çok zengin bezmeli bir kapaktan oluflan
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lâhit üzerinde yatar pozisyonda tasvir edilmifl olmas› gereken figürler eksiktir. Kornifl
profilli kapak üzerindeki bezemeler tipik Hadrianus Dönemi özelli¤i göstermektedir. Ay-
n› zamanda lâhdin, kütüphane binas›n›n orta giriflinin kap› sövelerinde görülen beze-
me iflçili¤iyle ayn› özellikler tafl›mas› bu yap› ile ba¤lant›l› olabilece¤ini göstermektedir.
Bu lâhit büyük olas›l›kla kütüphaneyi yapt›ran varl›kl› bir hay›rsevere ait olmal›d›r. Lâh-
din kapa¤› bir vinç yard›m›yla kald›r›larak kaz› evinin bahçesine tafl›nm›flt›r. Kapa¤›n
kald›r›lmas›yla lâhdin Antik Dönemde soyuldu¤u anlafl›lm›flt›r. Lâhit içerisinde 30 yafl-
lar›nda bir bay ve bayana ait iskelet bulunmufltur. ‹skeletler, üzerinde çal›flmak üzere
kaz› deposuna kald›r›lm›flt›r. Kemikler üzerinde yap›lacak antropolojik araflt›rmalar, her
iki kifli hakk›nda daha fazla bilgi edinmemizi sa¤layacakt›r. Lâhdin kaz›n›n son günle-
rinde ortaya ç›kmas› nedeniyle tekne k›sm› bulundu¤u yerde b›rak›lm›flt›r. Önümüzde-
ki kaz› sezonunda tekne k›sm›, yerinden kald›r›larak kapa¤›yla birlikte Ayd›n Müzesi’ne
teslim edilecektir. 

Kütüphanenin güneyinde, do¤uya do¤ru yap›lan 10 x 8,60 m. ölçülerindeki açma-
da yine Bizans Dönemi mezarlar› bulunmufltur. Mezarlarda herhangi bir buluntu ele
geçirilmemifltir. Kütüphane’nin do¤usundaki moloz dolgusunun temizli¤inden sonra  3
x 4,40 m. ölçülerinde bir açma gerçeklefltirilmifltir. Açman›n kuzeyinde, do¤u-bat› yö-
nünde uzanan ve kütüphanenin kuzey duvar›n›n devam› olan duvar ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r. Duvar›n kuzeyinde 3,80 x 5,60 m. ölçülerinde 2,75 m. derinlikte yap›n›n kuzeyini s›-
n›rlayan do¤u bat› yöndeki cadde döflemesine rastlanm›flt›r. ‹ki açma aras›ndaki duva-
r›n devam edip etmedi¤ini kontrol için do¤u k›s›mda 2 x 2 m. ölçülerinde yeni bir son-
daj aç›lm›fl, duvar›n devam etti¤i görülmüfltür. Yine do¤u yönde kütüphanenin kuzeyin-
den geçen do¤u-bat› yönlü caddenin devam› konusunda yaklafl›k 20 m. mesafede 3 x
8 m.lik bir açma yap›lm›fl, zeminin hemen alt›nda caddeye ulafl›lm›flt›r.

AKHARAKA PLUTON VE KORE TAPINA⁄I ÇALIfiMALARI
2004 y›l› çal›flmalar›nda tap›na¤›n kuzeyinde D2 ve B1 olmak üzere iki açma ya-

p›lm›flt›r. Tap›na¤›n kuzeyindeki bu açmalarda 4 m. derinli¤e ulafl›lm›fl ve üst yap›ya
ait birçok mermer mimarî blok ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu bloklar aras›nda tap›na¤›n düzeni
belirleyen bir adet Korinth düzenli plaster bafll›k, iki adet ranke friz blo¤u ile bir adet difl
s›ras› kornifl yer almaktad›r.

Tap›na¤›n bat› kenar›n› tespit etmek için bat› k›s›mda 2 x 2 m. ölçülerinde (G1)
bir açma gerçeklefltirilmifltir. Bu açma içerisinde ilk faskias› tahribata u¤ram›fl üç fas-
kial› bir arflitrav blo¤una ait bir parça bulunmufltur. Ayr›ca açman›n 1 m. derinli¤e ulafl-
mas›yla do¤u-bat› yönlü bir geç dönem mezar›na rastlanm›flt›r. Hiçbir buluntu ver-
meyen mezar›n kaz›s› tamamlanm›flt›r. Önümüzdeki kaz› sezonu yap›n›n kuzeybat›
k›sm›nda hem tap›na¤›n d›fl ölçülerinin tespiti hem de üst yap› ile ilgili sorunlar›n
çözümüne yönelik çal›fl›lacakt›r.
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Plan 1: Nysa kent  plan› (2004 durumu)

Plan 2: Tiyatro sahne binas› temel plan› (2004)
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Çizim 1: Do¤u portiko kesit ve cephe rekonstrüksiyonu

Resim 1: Agora do¤u portikosu restorasyon öncesi (2004)
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Resim 2: Agora do¤u portiko restorasyon sonras› (2004)

Resim 3: Agora bat› portikosu 2004 y›l› kaz› sonras›
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Resim 5: Tiyatro R1 açmas› , Oda V’in iç mekân› ve merdiven (güneyden 
görünüfl)

Resim 4: Tiyatro R1 açmas› , kaz› s›ras›nda (güneyden görünüfl)
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Resim 6: Tiyatro üst alan› (bazilika), kaz›dan sonra 
(do¤udan görünüfl)

Resim 7: Stadyum bat› teras› 
(dükkan s›ras›) kaz›dan 
önce (güneyden 
görünüfl)

Resim 8: Stadyum bat› teras› 
(dükkân s›ras›), Kaz› ve 
restorasyondan sonra 

(kuzeyden görünüfl)
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Resim 9: Stadyum bat› teras› 
(kemerler), kaz›dan önce 
(kuzeydo¤udan görünüm)

Resim 10: Stadyum bat› teras› 
(kemerler), Kaz› ve 
restorasyondan sonra 
(kuzeydo¤udan 
görünüm)

Resim: 11 Resim: 12 



HASANKEYF KAZISI, 2004

Abdüsselam ULUÇAM*

1. GENEL
Batman ‹li, Hasankeyf ‹lçesi, Hasankeyf Ören Yeri’ndeki 2004 y›l› arkeolojik kaz›

dönemi, haz›rl›k çal›flmalar› ile birlikte 03.07.2004 tarihinde bafllam›fl, Zeynel Bey Tür-
besi'ndeki sa¤lamlaflt›rma çal›flmalar›n›n tamamland›¤› 28.10.2004 tarihinde sona er-
mifltir. Ancak as›l kaz› çal›flmalar› 15 Temmuz – 15 Eylül 2004 tarihlerinde gerçeklefl-
tirilmifltir.

T.C. Bakanlar Kurulu Karar› ile kaz› ruhsat› baflkanl›¤›m›za verilen Hasankeyf ar-
keolojik kaz›s›n›n 2004 y›l› çal›flmalar›na Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamza
Gündo¤du, Yrd. Doç. Dr. Haldun Özkan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köflklü,  Yrd. Doç. Dr. A.
Ali Bayhan, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak, Uzm. Mimar Umut Kukarac›; Yüzüncü Y›l Üni-
versitesi'nden Arfl. Gör. Dr. Mehmet Kulaz, Arfl. Gör. Dr. Burhanettin Günefl, Arfl. Gör.
Dr. Oktay Baflak, Arfl. Gör. B. Nuri K›lavuz, Arfl. Gör. Eylem Güzel, Arfl. Gör.Gülsen
Bafl ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Uzm. Arkeolog Tülin Tümay, Doktorand Mi-
mar  Sedat Biçer; Bakanl›k temsilcisi olarak Diyarbak›r Müzesi’nden Arkeolog Nevin
Soyukaya kat›lm›fllard›r. Ayr›ca Atatürk, Harran ve Yüzüncü Y›l Üniversiteleri’nden üç
dönemde 42 ö¤renci ve kampanya boyunca toplam 188 iflçi ve usta çal›flt›r›lm›flt›r. Ka-
z› giderleri Baflbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’nca karfl›lanm›flt›r. Kaz›y› destekleyen kurumlar›m›zla çal›flmalar› gerçeklefl-
tiren kaz› ekibi, ö¤renci ve iflçilere teflekkürlerimi sunar›m.

11.07.2003 tarihine kadar süren haz›rl›k aflamas›, daha önceki kaz› alanlar›n›n
tan›nmas› ile yeni alanlar›n belirlenmesi; önceki kaz›larla ilgili bilgi ve belge toplanma-
s›, iflçi temini, iflçi sigorta bildirimi, protokol düzenlenmesi gibi resmî kurumlarla sürdü-
rülen bürokratik ifllemlerle, kaz› evinin devir-teslimi, depolardaki buluntu malzemelerin
tafl›nmas› ve yeni buluntular›n konulup üzerinde çal›fl›labilecek mekânlar›n oluflturul-
mas› fleklinde gerçeklefltirilmifltir.

2. KAZI ÇALIfiMALARI
Hasankeyf'te yap›lacak arkeolojik kaz›larda öncelikli alanlar›n belirlenmesi ve

uzun erimli eylem plan› haz›rlanabilmesi amac›yla, yap›lmas› muhtemel Il›su Baraj›’n›n
maksimum kotu göz önünde tutularak kültür varl›klar›n›n yo¤unlaflt›¤› en düflük ve en
yüksek kottaki iki alan ile yerleflim birimleri aras›nda kalan bir yap› örnek olarak seçil-
mifltir. 

* Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Konya / TÜRK‹YE.
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2.1. ZEYNEL BEY KÜLL‹YES‹ (HKFK-04-ZK)
Hasankeyf'in sembolü durumundaki Zeynel Bey Türbesi'nin bu denli görkemli

mimarîsiyle yaln›z olmayaca¤›, bir külliye içinde tasarlanabilece¤i varsay›m› ile çevre-
sinde kaz› yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl ve sonuçta kuzeybat›s›nda büyük bir külliye orta-
ya ç›kar›lm›flt›r. Kaz› çal›flmalar› sonucunda do¤u kanad› d›fl›nda tamam› aç›¤a ç›kar›-
lan mimarî kal›nt›lar›n de¤iflik zamanlarda yap›lm›fl medrese, imaret, mescit, han ve
de¤iflik amaçl› sosyal tesislerden olufltu¤u tespit edilmifl ve “Zeynel Bey Külliyesi” ola-
rak adland›r›lm›flt›r. (Resim: 1; Çizim: 1). 

2.1.1. MEDRESE
Külliyenin en eski ünitesi olan medrese, plan ve mimarî yap›s›yla bütünü hakk›n-

da fikir verebilecek flekilde ortaya ç›kar›lm›flt›r. Yap›da malzeme olarak kalker tafl› kul-
lan›lm›fl, revak ve di¤er  mekânlar› örten tonozlarda Hasankeyf'in di¤er yap›lar› gibi
pöhrenkler (piflmifl topraktan dar a¤›zl› testiler) tercih edilmifltir. ‹çten 22.50 x 22.00 m.
ölçülerinde, yaklafl›k kare planl› olan medresenin girifli kuzeydo¤udan sa¤lanm›flt›r.
Eyvan formunda tasarlanan kap›n›n uzunlu¤u 4.80 m., geniflli¤i 2.20 m., kap› aç›kl›¤›
ise 1.00 m. olarak tespit edilmifltir.

Kap› aç›kl›¤› önündeki enkaz içinden üç parça hâlinde yap›n›n kitabesi bulunmufl-
tur. Kitabede "Bu medresenin inflas›n› Emir Ali Bey emretti" ibareleri okunabilmektedir.

Güney köfleleri dik aç› yapmayan medresenin avlusu, toplam 12 payeye yasla-
nan tonoz örtülü revaklarla çevrilmifltir. Köfle payeleri 1.25 x 1.35 m. ölçüleri ile di¤er-
lerinden (1.10 x l.15 m.) daha kal›n tutulmufltur. Örtü sistemi ile payelerin üst k›s›mlar›
tamamen y›k›lm›fl durumdad›r(Resim: 2).

Kalan iz ve parçalar›ndan sivri kemerli oldu¤u  anlafl›lan revaklar›n gerisinde  ö¤-
renci hücreleri s›ralanmaktad›r. Hücreler birer kap› ve pencere ile avluya aç›lmaktad›r.
Birer koridor-kap›yla avluya ba¤lanan köfle hücrelerinin aralar›na kuzey ve bat›ya be-
fler, do¤uya girifl eyvan› nedeniyle dört hücre yerlefltirilmifltir. Güney kanatta, tam orta-
da, revak aç›kl›¤›n› da içine alan büyük bir mescit-dershane ile, iki yan›nda iki zaviye
odas› yer almaktad›r. Hücrelerin baz›lar›nda ve  zaviye odalar›nda birer ocak bulun-
maktad›r. Hücrelerde, kap› efliklerinin gerisinde ayakkab› koymak için aç›lm›fl ikifler kü-
çük nifl bulunmaktad›r.

Medresenin avlu ve revak zeminine düzgün tafl döflenmifl; kapal› mekânlar›n ze-
mini ise kal›n cas harc› ile kaplanm›flt›r. Mescidin k›ble duvar›ndaki in situ kal›nt›larla
enkaz içinden ç›kan parçalardan cephelerin cas harc›ndan geometrik ve bitkisel kom-
pozisyonlar›n yan› s›ra, de¤iflik karakterli yaz› örnekleriyle bezendi¤i anlafl›lmakta-
d›r.Sonraki onar›m veya yenilemeler s›ras›nda bu süslemelerin harç içinde duvar dol-
gu malzemesi olarak kullan›lm›fl olmas› dikkat çekicidir.  

Hücrelerinde yap›lan baz› de¤iflikliklerden, medresenin geç dönemde mesken
olarak kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Hücrelerin kap› ve pencereleri yar› yüksekli¤e
kadar kapat›larak zemin yükseltilmifl, baz›lar›n›n ara duvarlar› kald›r›larak genifl me-
kânlara dönüfltürülmüfltür. D›fl avlu girifli ile baz› hücrelerin ortas›ndaki tand›r kal›nt›la-
r›; ana giriflin güneyindeki  hücrede bulunan ding tafl› (ö¤ütme tafl›), bu de¤iflikli¤in
bafll›ca  iflareti olmaktad›r.

2.1.2. ‹MARET
Medresenin güneydo¤u duvar›na bitifltirilen ve plan› göz önünde tutularak imaret

olarak tan›mlanan yap›, 16.00 x 16.00 m. ölçülerinde kare bir plana sahiptir. Muhteme-
len türbe ile birlikte Akkoyunlu Döneminde infla edilmifltir. Çünkü güney duvar›nda tür-
beden artan s›rl› tu¤lalar kullan›lm›flt›r.  

Medreseye göre daha kalitesiz tafllarla örülen beden duvarlar› içten kal›n bir cas
tabakas›yla s›vanm›flt›r. Yer yer 3.00 m.ye varan yo¤un y›k›nt› malzemeden, üzerinin
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moloz tafl a¤›rl›kl› cas harc›yla çat›lm›fl  bir sistemle örtüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Burada
pöhrenk kullan›lmam›flt›r. Yap›n›n ortas›na gelecek flekilde "L" biçiminde tasarlanm›fl
dört kal›n paye ile duvar payelerine yaslanan sivri kemerler, üst örtü ile birlikte üzengi-
lerine kadar y›k›lm›flt›r. Aç›¤a ç›kar›lan plan› ile mimarî kal›nt›lar›ndan, imaretin dört ey-
vanl› bir flemaya sahip oldu¤u; orta ve köfle mekânlar›n›n kubbe; eyvanlar›n tonozla ör-
tüldü¤ü anlafl›lmaktad›r.

‹marete, kuzey duvar› eksenine aç›lm›fl bir kap›dan girifl verilmifltir. Ancak bu ka-
p› geç dönemde örülerek kapat›lm›flt›r. ‹ki yan›na, bir k›sm› mevcut zeminin alt›nda ka-
lan cas ve kireç harc›yla yap›lm›fl kabartma fleklinde, ifllevi henüz belirlenemeyen pa-
nolar yerlefltirilmifltir. Önünde,  ocaklar› hat›rlatan bir s›ra düzenek mevcuttur (Resim:
3). Üst kotta aç›¤a ç›kar›lan zemin ile birlikte baz› ayaklar›n aras›n›n geç dönemde -
muhtemelen medresenin farkl› bir ifllevle ikinci kez kullan›ld›¤› dönemde- niteliksiz du-
varlarla örülerek yeni mekânlar›n oluflturuldu¤u görülmektedir. Kuzey duvar›na içten
yaslanan  ve seki olarak nitelenen noktada aç›lan küçük bir sondajda, alttaki orijinal ze-
min de tespit edilmifltir. Her iki zemin de castan yap›lm›fl çok düzgün bir taban  sergi-
lemektedir. ‹maretin üç yöne bakan pencereleri ile bat›da bitiflti¤i medrese duvar›na
yaslanan derin ve yüksek niflleri mevcuttur.

Yap›n›n güney duvar› ortas›nda üstteki ikinci zemin seviyesinde yar›m daire plan-
l› tafltan bir mihrap nifli aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.Bu mekân, muhtemelen ikinci inflaat döne-
minde mescit olarak de¤erlendirilmifltir.

‹maretin bat› duvar› önünde, kuzey - güney do¤rultuda uzanan kemerlerin  enka-
z›n›n bulundu¤u noktada, castan oluflan harç içerisinde büyük parçalar halinde yine
cas malzeme ile yap›lm›fl kitabe parçalar› bulunmufltur. Bu da yap›n›n onar›m gördü-
¤ünü ve onar›m esnas›nda önceki döneme ait kitabe ve süslemelerin harçta kullan›ld›-
¤›n› göstermektedir. Yine yap›da castan imal edilmifl kemerlere ait büyük boyutlu pro-
fillerin aç›¤a ç›kar›lm›fl olmas› hem yap›n›n bezemesi, hem de kemer ölçüleri hakk›n-
da bilgi vermektedir.

2.1.3.  HAN
Medresenin kuzeyinde, do¤u - bat› do¤rultuda uzanan ve genifl bir alan› kapla-

yan han yer almaktad›r (Resim:4-5; Çizim: 1). Plan ve mimarîsinden iki farkl› dönemde
olufltu¤u anlafl›lan yap›ya do¤u ve bat›dan iki kap›yla girilmektedir.

Yap›n›n do¤u girifli, güneydo¤u köflede medrese ile birleflti¤i noktadad›r. Medre-
se ile ortak ana girifl avlusundan iki basamakla ç›k›larak 1.l0 x 5.40 m. ölçülerinde dar
bir koridordan sonra han avlusuna ulafl›lmaktad›r. Bat›da ise tafl döfleli sokak veya yol-
dan girilen dar bir kap› mevcuttur. Malzeme ve duvar tekni¤i dikkate al›nd›¤›nda, med-
rese boyunca uzanan ve medresenin kuzeybat› köflesinde bir ba¤lant›dan sonra y›k›l-
m›fl olan bölümün medrese ile birlikte yap›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Depremle y›k›lan
han›n kuzey ve bat› kanatlar›, Osmanl› Döneminde “menzil külliyesi” modelinde yeni-
den flekillendirilmifl olmal›d›r.

Klâsik planda, avlu etraf›na s›ralanan han odalar›n›n birer girifl kap›s›, avluya ve
d›fla bakan pencereleri ile ocak niflleri bulunmaktad›r. Osmanl› Döneminde eklenen
odalar di¤erlerinden daha büyüktür. Han›n güney kanad›ndaki odalar tarla aç›m› s›ra-
s›nda tamamen ortadan kald›r›lm›flt›r. Medrese ile birlikte yap›lan k›s›mlarda ise, farkl›
ifllevlere iflaret eden bir tak›m düzenek ve bölüm izlerine rastlanm›flt›r. Ayr›ca odalar›n
ço¤unda yang›n tabakalar› tespit edilmifltir. Han da medrese ve imaret gibi geç dönem-
de mesken olarak kullan›ld›¤›ndan, günlük ihtiyaçlar için eklenen tand›r, kiler ve ha-
mam gibi ünitelerin kal›nt›lar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Genifl avluya düzgün tafl döflenmifl, ancak yak›n zamanlarda arazi tarla hâline
dönüfltürülürken   tafllar›n ço¤u sökülmüfltür. Han›n büyük bir bölümü tapulu flah›s mül-
kü hükmündedir. 
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2.1.4. ARASTA (?)
Han›n kuzeydo¤u köflesinden itibaren do¤uya do¤ru uzanan ve  birbirine aç›lan

genifl avlulu mekânlar yer almaktad›r. Bu mekânlar›n menzil külliyesine ait arasta ve
dükkanlar olabilece¤i düflünülmektedir. Yak›n dönemde, Batman-Hasankeyf karayo-
lundan Zeynel Bey Türbesi’ne ulafl›lan yolun dozerle aç›l›fl› s›ras›nda yap›lar büyük
tahribat görmüfl ve duvarlar y›k›larak mekânlar bölünmüfltür.

Bu alan›n kaz›s›n›n 2005 y›l›nda yap›lmas› planlanm›flt›r.
Zeynel Bey Külliyesi’nde yap›lan kaz›larda, medreseye ait kitabenin yan› s›ra ele

geçirilen kitabe parçalar›n›n ve yo¤un s›rl› seramik parçalar› ile oldukça korozyonlu, dö-
nemi belirlenemeyen birkaç sikke aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

2.2. SALÂH‹YE YAPILARI (HKFK-04-S1)
Salâhiye Bahçeleri’nin kuzeyinde, meskûn mahal aras›nda yer alan baz› yap› ka-

l›nt›lar›nda kaz› çal›flmalar› yürütülmüfltür. 18.00 x 17.00 m.lik alanda, yak›n döneme
ait mezarlarla, tam plan vermeyen farkl› dönemlere ait üst üste üç de¤iflik  mimarî ka-
l›nt› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

Avlunun kuzeyinde, en üstteki yap›n›n alt›nda kalan ve do¤u - bat› do¤rultusunda
uzanan tonozlu bir  mekân  bulunmaktad›r. Kaz› alan›ndaki moloz kald›rma çal›flmala-
r› s›ras›na, ikinci katmandan itibaren yo¤un mezar yap›lar›yla karfl›lafl›lm›fl, Hasan-
keyf’teki ço¤u an›tsal yap›da oldu¤u gibi, buras›n›n da muhtemel bir salg›n hastal›k so-
nucu ölenler için mezarl›k hâline getirildi¤i görülmüfltür. Kaz› çal›flmalar›yla ilk zemin
seviyesine kadar ulafl›lsa da, stratigrafik aç›dan karmafl›k duvar olgular›n›n nicelik ve
kimli¤i henüz saptanamam›flt›r.

En üstte, geç döneme ait bir Osmanl› camisinin son cemaat mahalli ile alt›nda to-
nozlu yap›lar ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹n situ iki sütun altl›¤› ve zemin döflemesinin oturdu-
¤u temel kal›nt›lar›, son cemaat yerinin üç kemer aç›kl›kl›; caminin de enine planl› ol-
du¤unu ortaya koymufltur. Caminin ana mekân› yak›n zamanda aç›lan yol ile karfl› bah-
çenin arazisi içinde kalm›fl ve yok edilmifltir. Y›k›lm›fl ve da¤›n›k vaziyette tespit edilen
mimarî malzemenin nitelikli bir iflçili¤e sahip oldu¤unu; yap›n›n zarif mimarîsi yan›nda
kap› - pencere gibi elemanlar›n›n dönemin süsleme örnekleri ile bezendi¤ini göster-
mektedir.

Son cemaat yerinin aç›ld›¤› küçük avlunun ortas›nda, bat›ya do¤ru uzanan  top-
rak künklerden su borusu bulunmufltur. Ancak üzerine aç›lan mezarlar nedeniyle bü-
yük tahribat görmüfl ve  künklerin nereye ulaflt›¤› tespit edilememifltir. Avlunun bat›s›n-
daki duvar kal›nt›s› önünde bir de kuyu aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

Çevresi konutlarla çevrili bu alanda, yap› evreleri tespit edildikten sonra belgele-
me çal›flmalar› yap›larak bu sezon kaz›lara son verilmifltir. Alan›n etraf› harçs›z kuru
tafl duvarla örülerek korumaya al›nm›flt›r.

“Salâhiye 1” kaz› alan›ndaki çal›flmalar s›ras›nda, yo¤un s›rl› seramik parçalar› ile
dönemleri  belirlenemeyecek ölçüde korozyona u¤ram›fl sikkeler ve kitabe parçalar›
aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.

2.3. YAMAÇ KÜLL‹YES‹ (HKFK-04-Y.K.)
Afla¤› kentin do¤usunda ma¤aralardan kuzeye do¤ru uzanan yamaçta, “Yamaç

Külliyesi” olarak adland›r›lan mimarî kal›nt›lar üzerinde üçüncü bir kaz› alan› aç›lm›flt›r
(Resim: 7).

Önceki y›llarda saray veya manast›r olabilece¤i düflüncesi ile, ma¤aralar›n bitifli-
¤indeki yap› kal›nt›lar›ndan bafllat›lan sondaj niteli¤indeki kaz›lar›n devam ettirilmesi ve
mahalleyi oluflturan  dokunun aç›¤a ç›kar›lmas›n› amaçlayan bu kaz›larda, alan›n dü-
zenli bir sivil yerleflimi olmad›¤› anlafl›lm›fl ve cami merkezli bir külliye ortaya ç›kar›l-
m›flt›r.
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2.3.1. CAM‹
Kaz› bafllang›c›nda, do¤u-bat› do¤rultuda uzanan bir duvarla, üzerindeki kap›

aç›kl›¤› ve pencere izlerinden baflka bir fley görülmeyen kal›nt›lardan, ilerleyen zaman-
da enine dikdörtgen planl›,  üç bölümlü bir cami ortaya ç›km›flt›r. Ana eksen üzerinde-
ki kap›n›n karfl›s›nda do¤al kaya ve topra¤a yaslanm›fl bir mihrap ile k›ble duvar› belir-
ginleflmifl;  yaklafl›k 5.00 m. yüksekli¤indeki tafl ve toprak dolgu kald›r›l›nca an›tsal bir
mekânla karfl›lafl›lm›flt›r). Bat›daki kare mekân›n kubbe örtüsü korundu¤u hâlde, di¤er
örtüler tamamen y›k›lm›flt›r (Resim: 8-9).

Harimin kuzey duvar›nda revaka aç›lan bir cümle kap›s› ile, iki yan›nda iki pence-
re; yan hücrelerin de birer  kap›s›  ile birer penceresi mevcuttur. Kap› ve pencere aç›k-
l›klar›, d›fltan düz atk› tafll›, içten yuvarlak kemerli olarak düzenlenmifltir. Kuzey duva-
r›n üst k›sm›  cephe boyunca y›k›lm›fl vâziyettedir. 10.40 x 4.10 m. ölçülerindeki hari-
me cümle kap›s›ndan baflka do¤u ve bat›daki hücrelerden birer kap›yla geçilmektedir.
Harimin, kalan izlerinden sivri kemerli beflik tonoz  oldu¤u anlafl›lan örtüsü y›k›lm›flt›r.
Do¤u ve bat› mekânda 4.10 x 4.10 m. ölçülerinde kare planl› iki hücre yer almaktad›r.
Ocak niflleri ve revaka-avluya aç›lan pencereleriyle birer zaviye hücresi fleklinde tasar-
lanm›fllard›r. Üstleri kal›n cas harc›yla s›vanm›fl istiridye yivli tromplarla geçilen birer
kubbe ile örtülmüfltür. Do¤udaki hücrenin kubbesi tamamen y›k›lm›fl; bat› hücresinin
kubbesinin de kaplama tafllar› k›smen dökülmüfltür. Zemine cas harc› döflenmifltir. Ba-
t› hücrede, da¤›n›k vaziyette ço¤u çocuklara ait iskeletler bulunmufltur.

Giriflin hemen karfl›s›ndaki mihrap, ilk de¤erlendirmeye göre Hasankeyf'teki bili-
nen en eski tafl mihrap konumundad›r (Resim: 12). Düzgün kesme tafllarla örülen ya-
r›m daire planl› mihrap niflinin etraf› sütuncelere yaslanan kademeli kemer ve kuflak-
larla çevrilmifltir. Mukarnasl› kavsara ile kuflatma kemerinin al›nl›klar› ve sütun bafll›k-
lar›  k›vr›k dal, rumî ve palmetlerden oluflan bitki motifleriyle bezenmifltir. Niflin etraf›na
Âl'i ‹mrân Suresi'nin 18. ayeti, kuflatma kemerini saran kuflak üzerine de Besmele ile
bafllayan Âyet-el Kürsî yaz›lm›flt›r. Girift sülüsle yaz›lan kitabeler nitelikli bir iflçilik ser-
gilemektedir. En d›fl kuflakta ise bir s›ra mukarnas dizisi bulunmaktad›r.

Kuzeye do¤ru sürdürülen çal›flmalarda, harimin girifli önünde cas harc›yla olufltu-
rulmufl düz bir zemin ile eflit aral›kl› alt› adet paye kal›nt›s› tespit edilerek bu mekân›n
son cemaat yeri niteli¤inde bir revak oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Do¤u ucunda, yasland›¤› du-
var payesi ile surlara bitiflik kemer izlerinden de üzerinin tonoz örtülü oldu¤u saptan-
m›flt›r. Revak›n kuzeyinde, 0.15 m. daha düflük kotta düzgün tafl döfleli avlu zemini ve
ortas›nda havuz aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Avlunun kuzey-güney uzunlu¤u 13.30 m.; do¤u-
bat› uzunlu¤u 19.75 m.dir.

Kare havuzun avlu zemini ile birleflen üst taraf› bozulmufl, di¤er k›s›mlar› sa¤lam
olarak günümüze ulaflabilmifltir. Bat› yüzü üst ikinci s›radaki seramik künkün havuza su
getiren borunun son parças› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Avlunun bat› duvar›n›n hemen dibin-
de bir kuyu aç›¤a ç›kar›lm›fl,  havuz suyunun bu kuyu ile irtibatl› oldu¤u görülmüfltür.
Havuzun suyunu tahliye eden borunun da avlunun kuzey do¤usunda yer alan Bekâr
Hamam›’na ulaflt›¤› tespit edilmifltir. Bekâr Hamam›’n›n, avlu zemininden merdivenle
inilen, gözden gizlenmifl serdap fleklinde bir yap›s› vard›r. Tonozunun bir bölümü ile su
tesisat› tahribata u¤ram›flt›r.

Avlunun kuzey bölümü arazinin e¤iminden dolay› istinat duvar›yla beraber y›k›l-
m›flt›r.

Kuzeybat›da yer alan avlu giriflinin kuzey sövesi k›smen korunmufl olarak günü-
müze ulaflm›flt›r. Avlu içine ve duvar d›fl›na son zamanlarda bar›nak amac›yla yap›ld›-
¤› san›lan kalitesiz ve niteliksiz muhtes mekânlar kald›r›lm›flt›r. Camiye ulaflan meyilli
arazi üzerindeki tafl döflenmifl yolun da kalan k›sm› ortaya ç›kar›lm›flt›r.
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3. ÇEVRE DÜZENLEMES‹ VE BAS‹T ONARIM ÇALIfiMALARI
Kampanya boyunca, arkeolojik kaz›lar›n yan› s›ra, kaz›larla ortaya ç›kan mimarî

kal›nt› ve buluntular›n korunmas›na yönelik çal›flmalar da aral›ks›z sürdürülmüfltür.

3.1. Zeynel Bey Külliyesi
Zeynel Bey Külliyesi’nde, kaz› alan›n›n etraf›nda sürdürülen koruma amaçl› harç-

s›z geçici tafl duvar örgüsü tamamlanm›flt›r. Toplam hacmi 765.145 metreküp olan or-
talama 1.60 m. yüksekli¤indeki duvarlar›n üzerine ince bir beton dökülerek takviye edil-
mifltir. Külliyenin tamamlanan rölöve çizimleri teslim al›nm›flt›r. Diyarbak›r Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülen ve Batman ‹l Özel ‹dare Mü-
dürlü¤ü’nce finanse edilecek olan külliyedeki basit onar›m çal›flmalar›, haz›rlanan ra-
por do¤rultusunda türbe, medrese, imaret, han, avlular ve medrese avlusundaki havuz-
da devam edecektir.

Külliyenin flah›s mülkiyetinde bulunan k›s›mlar›n›n kamulaflt›r›lmas› için sürdürü-
len prosedür devam etmektedir. Kaz› çal›flmalar›ndan sonra yo¤un bir ziyaretçi ak›n›-
na u¤rayan Külliye’nin korunmas› amac›yla, ücreti Hasankeyf Kaymakaml›¤›’nca karfl›-
lanmak üzere geçici bir bekçi görevlendirilmifltir.

3.2.Yamaç Külliyesi
Yamaç Külliyesi’nde ortaya ç›kar›lan ünitelerin kurtar›lmas› ve korunmas›na yö-

nelik  çal›flmalar tamamlanm›flt›r.
Caminin üzeri (harimin do¤usundaki zaviye hücresi dahil) metal aparata oturan

uzay çat›yla kapat›larak koruma alt›na al›nm›flt›r (Resim: 10-11). Bat›daki zaviye oda-
s›n› örten kubbenin çatlaklar› cas harc› ile konsolide edilmifl, ya¤mur sular› içeriye ak-
mayacak seviyeye kadar, y›k›lan d›fl duvarlar ve kubbe tamburu örülmüfltür.

Caminin cümle kap›s› ve avlusu ile kuzeyindeki sosyal içerikli ünitelerin önlerin-
deki set duvarlar›n›n y›k›lan k›s›mlar›, yerine göre çamur ve cas harçl› tafl malzeme ile
tamamlanarak mimarî doku aya¤a kald›r›lm›fl, arazinin dik e¤imi nedeniyle afla¤› ka-
yan zemin dolgusu örülen duvarlar›n yüksekli¤ince tekrar doldurularak alanlar düzlefl-
tirilmifltir. Bu alanda 178.013 metreküp duvar örülmüfltür. 

3.3. Salahiye 1 Yap›lar›
Salahiye 1 Yap›lar›'n›n etraf› da harçs›z tafl duvarla çevrilerek koruma alt›na al›n-

m›flt›r.

4. D‹⁄ER ÇALIfiMALAR
2004 y›l› kaz› döneminde, kaz› çal›flmalar›n›n yan› s›ra, kaz› evi ve laboratuvar-

da da bir tak›m çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir.
4.1. Kaz› sahalar›ndan ç›kan seramik ve di¤er buluntular, temizlik ifllemlerinden

sonra nicelik ve niteliklerine göre grupland›r›larak kay›t ve belgelemeleri yap›lm›flt›r.
Kaz› envanteri yap›lan  54 adet bulutu, tutanakla Mardin Müze Müdürlü¤ü'ne teslim
edilmifltir.

4.2. Daha önceki dönemlerde bulunan ve kaz› evi depolar›nda saklanan buluntu-
lar aras›ndan Bakanl›k temsilcisince belirlenen etütlük objeler, bu y›lki buluntularla bir-
likte 92 adet plâstik kasa içinde tutanakla Mardin   Müze Müdürlü¤ü'ne teslim edilmifl-
tir.

4.3. Kaz› evinde bulunan ve demirbafl kay›tlar› olmad›¤› için tutanakla tespit edi-
len demir bafl malzemeler, bu y›l sat›n al›nanlarla birlikte demirbafl defterine kaydedil-
mifltir.
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4.4. Daha önce kültür varl›¤› oldu¤u konusunda kendilerine uyar› ve hat›rlatmada
bulunulmad›¤› için J. Komando Bölük Komutanl›¤›'nca a¤›r silâh poligonu olarak seçi-
len tarihî kaya mezarlar (halk deyimiyle ma¤aralar), yap›lan görüflmeler sonucunda bu
durumdan kurtar›larak koruma alt›na al›nm›flt›r. 

4.5. Yap›lan çevre gezisi ve incelemeleri ile, baz› yeni yerleflim alanlar› ile kültür
varl›klar› tespit edilmifltir. Salâhiye bahçeleri içinde bulunan harabe hâlinde bir köflk
(Artuklu?) alan›n›n kaz› yapmak üzere kamulaflt›r›lmas› için çal›flmalara bafllanm›flt›r.

5.  SONUÇ VE ÖNER‹LER
2004 y›l› Hasankeyf arkeolojik kaz› çal›flmalar›, planlanan ve beklenenin üzerin-

de bir performans sergilemifltir. Kaz› baflkanl›¤› statüsündeki de¤ifliklik, ifl ortam› ve fi-
zikî yap›ya yabanc›l›k, kaz› prosedürünün geç tamamlanmas›, üç de¤iflik kaz› ekibi gi-
bi etkenlere ra¤men, öz verili çal›flmalar sonucunda birkaç mevsimlik verim elde edil-
mifltir. 

Zeynel Bey Külliyesi, Hasankeyf'te sur d›fl›nda da yo¤un yerleflim alanlar› oldu-
¤unu gösteren ve Artuklu mimarîsinin an›tsal boyuttaki örneklerini sergileyen  önemli
bir yere sahiptir. Ayr›ca konum olarak Hasankeyf'in en düz alan›nda, tarihî ‹pek Yo-
lu'nun Diyarbak›r-Cizre güzergâh› üzerinde önemli bir konaklama noktas› oluflturmak-
tad›r. De¤iflik dönem yap›lar›n› bir arada toplamas›yla da kültürün süreklili¤ine iflaret
etmektedir.

Mimarî ve süsleme özelliklerine göre,  medresenin Selçuklu-Artuklu döneminde
tasarland›¤›, ancak muhtemelen büyük bir depremle y›k›l›nca Eyyubî ve Akkoyunlular
zaman›nda yenilendi¤i; Akkoyunlu Döneminde do¤usuna bir imaret ile güneydo¤usu-
na türbe eklendi¤i; di¤er yap›lar›n Osmanl› eseri oldu¤u gözlenmektedir. Ana girifl ey-
van› kap› al›nl›¤›ndan düflen kitabenin tarih k›sm› dökülse de kalan k›s›mlar› çözülün-
ce yap›n›n tarihi ile ilgili bilgilere ulafl›lacakt›r.

Zeynel Bey Türbesi, XV. yüzy›lda yeniden  flekillenen  külliyenin önemli bir ele-
man› olurken, Hasankeyf'in sembolü hâline gelmifltir. Osmanl› Döneminde eklenen bö-
lümleriyle bir menzil külliyesi niteli¤ine kavuflan yap›lar toplulu¤u, bulundu¤u alanda
yaln›z kalmam›fl, do¤uda tarihi köprüye, bat›da Kesikköprü Köyü yak›n›na kadar uza-
nan yeni bir yerleflim alan›n›n do¤mas›na neden olmufltur. Ancak bu yap›lar zamanla
y›k›lm›fl, yaln›z türbe ile külliyeye ait hamam›n bir bölümü ayakta kalabilmifltir.

Yamaç Külliyesi kaz›lar› da Hasankeyf'in kültür tarihi aç›s›ndan önemli bulgular
ortaya koymufltur. An›tsal boyuttaki tafl mihrab› ve nitelikli tafl iflçili¤iyle cami, ancak
önemli bir kiflinin eseri olabilece¤ini hat›rlatmaktad›r. Bitifli¤indeki tarihi ad›yla “Salâhi-
ye” Bahçeleri ile bahçe içindeki köflk harabeleri, Melik Salih Necmeddin (1232-1239)
veya Melik Salih Selahaddin'in (1433-1452) adlar›n› ça¤r›flt›rmaktad›r. Ancak mihrap
üzerindeki süslemeler daha çok XIII. yüzy›la iflaret etmektedir.  

Il›su Baraj›'n›n gerçek boyutu ve zaman›n›n belirginleflmesi, buna ba¤l› olarak
yaln›z kaz›lar›n de¤il, mevcut kültür varl›klar›n›n korunmas› ve kurtar›lmas›na iliflkin ça-
l›flmalar›n da bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Hasankeyf Arkeolojik Sit Alan› ile, kaz› ve di¤er çal›flmalardaki prosedürde yafla-
nan  karmafla çözümlenmelidir. Kültür  varl›klar› ve buluntularla ilgili ifllemlerin bir mer-
kezden yürütülmesi ve önceki çal›flmalara iliflkin bilimsel belgelerin bir araya getirilerek
kaz› baflkanl›¤›nda toplanmas› sa¤lanmal›d›r.

Hasankeyf arkeolojik kaz›lar›n›n uzun süreli programlarla sürdürülebilmesi ve is-
tenen düzeyde bir sonuca ulafl›labilmesi aç›s›ndan, kaz› ekibine ücret ödenmesi soru-
nunun  çözülmesi gerekmektedir. Bugünkü uygulama ile önümüzdeki y›llarda kaz›lar
ancak iki-üç hafta sürdürülebilecektir.
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Çizim 1: Zeynel Bey Külliyesi

Resim 1: Zeynel Bey Külliyesi’nin kaz› öncesi durumu
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Resim 2: Medresenin revak ve avlusu

Resim 3: ‹maretin kuzeyindeki düzenekler
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Resim 4: Han›n bat› kanad›

Resim 5: Zeynel Bey Külliyesi’nin kaz› sonras› durumu
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Resim 7: Yamaç Külliyesi, kaz› öncesi kuzeyden görünüflü

Resim 6: Türbede sa¤lamlaflt›rma (konservasyon) çal›flmas›, güneydo¤udan görünüflü
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Resim 8: Yamaç Külliyesi, cami ve avluda kaz› çal›flmalar›

Resim 9: Cami avlusu ve revak›
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Resim 10: Yamaç Külliyesi’nde konservasyon çal›flmalar›

Resim 11: Cami üzerinin  kapat›lmas› çal›flmalar›
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Resim 12: Caminin kaz›larla ortaya ç›kar›lan mihrab›

Resim 13: 2004 kaz›lar›nda ç›kan seramik 
örnekleri

Resim 14: 2004 kaz›lar›nda ç›kan seramik 
örnekleri



2004 YILI TRO‹A KAZI SONUÇLARI

Manfred Osman KORFMANN*

2004 y›l› Troia kaz› çal›flmalar› 8 Temmuz ile 15 Eylül günlerinde gerçeklefltiril-
di. 2004 y›l›ndaki çal›flmalara 12 farkl› ülkeden 55 bilim adam› ve uzman kat›ld›. 

Bu sene de pek çok kifli doktora ve master tezleri konusunda yo¤unlaflt›. Sade-
ce baz› sorunlar›n cevaplanmas›na yönelik küçük çapta kaz›lar gerçeklefltirildi. Buna
ra¤men, 11 farkl› yerde toplam 600 metrekarelik alanda kaz›lar yap›ld›. Kaz›larda 60’›n
üstünde iflçi çal›flt›. 

Kaz›lara Bakanl›k temsilcisi olarak Ankara’dan Çi¤dem Morçöl kat›ld›. 1992-94
y›llar›nda da Troia’da çal›flm›fl olan say›n Morçöl, bu deneyim ve bilgisiyle çal›flmalar›-
m›za büyük destek oldu. Kendisine Bakanl›k ve Genel Müdürlük nezdinde çok teflek-
kür ederiz. 

Troia’da gerçeklefltirilen çal›flmalar› flöylece s›ralayabiliriz: 

1- Ölçme, Belgeleme, Koruma ve Sergileme Çal›flmalar› (Plan: 1)
2004 y›l› ölçüm çal›flmalar› Ölçüm Mühendisi Matthias Cieslack denetiminde

gerçeklefltirildi. Bu y›lki çal›flmalarda, Ölçümcü Vera Poerscheke’nin de yard›m›yla, ge-
lecekteki çal›flmalara kolayl›k olsun  diye, Troia ve çevresinde bulunan 100’ün üstün-
deki beton ölçüm noktas› kontrol edildi. 

2004 y›l› restorasyon ve konservasyon çal›flmalar› ise rutin bir flekilde devam et-
ti. Ören yerindeki baz› noktalarda, özellikle de kutsal alanda, korumaya yönelik baz›
restorasyon çal›flmas› gerçeklefltirildi. FG6 megaronundaki koruma çal›flmalar› ise
Restoratör Dr. Meinrad Filgis taraf›ndan bafllat›ld›. Bu çal›flmalarda özellikle megaron
iç duvarlar›n›n uzun süreli korunmas›na yönelik önlemler al›nmaya baflland› (Resim:
1). 

Di¤er çal›flmalar ise ören yerindeki turist yollar›n›n iyilefltirilmesi yönündeydi.
Troia VI kalesinin kuzeydo¤u girifli sonras›ndaki, ören yerindeki kal›nt›larla hiçbir ilgisi
olmayan, sonradan yap›lma (Troia VIE saray›n›n kuzeydo¤usu) tafl merdivenlerin üs-
tüne do¤ru ahflap bir yürüme yolu gerçeklefltirildi (Resim: 2). Bunu d›fl›nda ise resto-
rasyon grubu Sadun Do¤rayan ve ‹smail Tamtürk denetimde, eski y›llarda yap›lm›fl
ama geçen zaman süresinde hasar görmüfl ahflap turist yollar›n›n onar›m›yla ilgilendi-
ler. Bunun d›fl›nda, Troia giriflinin solundaki Mola Noktas› depo binalar› güvenlikli bir
hâle getirildi ve k›smen onar›ld›. 

Ayr›ca ören yerinin uygun bölgelerine Homeros’un ‹lyada’s›nda ad› geçen bitki
türleri ekildi. Özellikle de kaynak-ma¤aran›n önündeki alan bu amaç için çok uygun bir
yer olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 

* Prof. Dr. h.c. Manfred Osman KORFMANN, Universität Tübingen Institut  für Ur und Frühgeschicte Schloss, D-72070,
Tübingen/ALMANYA.
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2- Arkeolojik Yüzey Araflt›rmalar› (Plan: 2)
2004 y›l› arkeolojik yüzey araflt›rmalar›, önceki y›l bafllat›lan, farkl› dönemlere ait

yerleflim da¤›l›m›n› saptamak için, büyük alandaki detayl› ve sistematik yüzey malze-
mesi toplama çal›flmalar›n›n devam› niteli¤indeydi. Troia gibi büyük bir afla¤› kenti olan
ören yerinin her yerini kazmak mümkün olmad›¤› için, bu tür araflt›rmalara a¤›rl›k veril-
mifltir. Bu nedenle de önceki senelerde gerçeklefltirilen kaz› ve manyetik ölçüm çal›fl-
ma sonuçlar›n›n, 2002’de bafllat›l›p 2003’te yo¤unlaflan, bu ve di¤er arazi çal›flmalar›y-
la s›nanmas› gerekmektedir. Survey grubu, kale d›fl›ndaki tüm alanda, yani prehistorik
ve Yunan-Roma Dönemi afla¤› kentini, her 20 metrelik toplama noktalar›yla inceleyip
detayl› bir flekilde belgelediler. Toplanan yüzey buluntular› tan›mlan›p belgelendikten
sonra (y›kama, tartma, tarihleme) tüm bilgiler veri bankas›na kaydedildi. Toplanan mal-
zemelerin dönemlerine göre da¤›l›m yo¤unlu¤u co¤rafik veri sistemindeki planlarda gö-
rülebilmektedir. Söz konusu bu çal›flmalardan sorumlu Dr. Peter Jablonka ve grubu
araflt›rmalar›n› oldukça iyi bir flekilde sürdürmüfllerdir. 2004 y›l› yüzey araflt›rmalar›,
hem Helenistik ve Roma Dönemi yerleflim da¤›l›m› ile yerleflim bölgeleri ifllevini, hem
de Troia VI ve di¤er dönemlerin yerleflim da¤›l›m›n› anlamak aç›s›ndan oldukça tatmin
edicidir.  Gerekli oldu¤unda yerleflim s›n›rlar›n› çok daha kesin bir flekilde sunabilecek
durumday›z. Bu durum do¤udaki Son Tunç Ça¤› kent s›n›rlar› için de geçerlidir. Bu
alanda prehistorik yerleflme, kaz› köyünü (Bademliköy) de afl›p Tevfikiye Köyü’nün 300
metre uzakl›¤›na kadar yay›lmaktad›r. Ama güneye do¤ru ise prehistorik yerleflme s›-
n›r› kalenin 400 metre uza¤›na kadar gitmektedir.  Bu araflt›rmalarda flimdiye kadar 44,
6 hektar alanda 1115 toplama noktas›ndan, 4907 kilo a¤›rl›¤›ndaki,  290. 203 buluntu
elde edilmifltir. Yüzey araflt›rmalar› önümüzdeki y›lda güneybat› ve güneydo¤udaki
alanlarda da gerçeklefltirilerek sona erdirilmeye çal›fl›lacakt›r. 

Troia çevresindeki eskiden beri bilinen yerleflmelerin kontrolü ve olas› yeni yer-
leflmelerin tespiti çal›flmas› ise geçen y›llarda oldu¤u gibi Rüstem Aslan, M. A. ve Dr.
Gebhard Bieg taraf›ndan gerçeklefltirildi. Özellikle de etnoarkeolojik aç›dan önemli olan
Gökçebay›r Köyün’deki geleneksel kireç üretimi (Stephan Blum, M.A ve Dr. Meinrad
Filgis’in de kat›l›mlar›yla) ve Pazarköy’deki (Ezine) odun kömürü yap›m› (Dr. Volker
Höhfeld’in kat›l›m›yla) belgelenmifltir. Bu co¤rafyadaki bu  tür geleneklerin bir süre son-
ra yokolaca¤›n› söyleyebiliriz. 

3- Kaz› Çal›flmalar› (Plan: 1) 
2004 y›l› kaz› çal›flmalar› 600 metrekarelik bir alandaki 11 farkl› noktada gerçek-

lefltirildi. 

Kale ‹çindeki Kaz›lar
1. E8 (yaklafl›k 60 metrekare) 
Bu karenin güneybat›s›, bizi, önceki y›llardaki D7, D8, E8 açmalar›n›n güney ve

do¤usundaki sonuçlar›n, uzun kuzey-güney (“Schliemann Yarmas›) açmas›ndaki stra-
tikrafik iliflkileri aç›s›ndan ilgilendirmekteydi. En altta eriflilen tabaka ve buluntular, VIM
saray›n›n güney cephesinin, Pillar House (Payeli Eve)’a do¤ru devam etti¤i izlenimini
vermekteydi (Resim: 3). Buluntular Troia VI –Orta’ya tarihlenmektedir. Özellikle ilginç
olan ise drenajl›, tafl döfleli terast›r. Buras› bir olas›l›kla büyük bir yap›n›n sadece bir
bölümünü oluflturmaktayd›. Bunun üstündeki tabakalar ise büyük oranda VIi (=VIIa), Vij
(=VIIb1) ve VIIb2 Dönemine aittir. Burada bizler için önemli olan bir noktadaki kültürel
silsileydi. Özellikle de Troia’da çok az rastlanan Troia VI –Orta ve bir geçifl dönemi olan
Troia VIIb2 Dönemiydi. Magda Pieniazek-Sikora, M.A. bu alandaki sab›rl› ve titiz çal›fl-
mas›yla iyi tabakalanm›fl buluntular elde etti. Bu alandaki çal›flmalar önümüzdeki y›l da
devam ettirilecektir. 
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2. G6 (0, 84 metrekare) Troia II- Geç / III
Önceki y›l kaz›lar›nda ortaya ç›kart›lan megaron yap›s›n›n öngiriflinin kuzey kö-

flesindeki bolk, konservasyon amac›yla kald›r›ld›. Buradaki kaz›lar, Troia II / en geç dö-
nemlerine, yani Troia III Dönemine ait iyi tarihlenmifl buluntular verdi (Resim: 4). Di¤er
baflka buluntular›n yan› s›ra, elde edilen kömürleflmifl bir üzüm yapra¤› oldukça ilginç-
ti. Bu buluntu, üzümün varl›¤›n›n yan› s›ra, ön giriflin bir tür çardak karakterine de sa-
hip oldu¤unu ortaya koymaktad›r.  

3. H6 /7 (4, 52 metre kare) Troia VI
Ralf Becks, M.A.VIF evinin güneybat› köflesindeki tafl döfleli köflenin, bir “pithos”

a m› iflaret etti¤ini ya da buran›n tuvalet olarak kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› anlamak için
bu alanda küçük çapta kaz›lar yapt›. Yap›lan çal›flmalar tahmin edildi¤i gibi burada et-
raf› tafllarla çevrili bir pithosun olabilece¤i tahminini hakl› ç›kard› (Resim: 5). 

4. I5 (16, 15 metrekare) Troia VI
Geçmifl y›llarda yüzbinlerce turist, Troia VI  Dönemine ait, VIE saray binas›n›n

bat›daki kuzey-güney duvar›n›n üstünden yürüdüler. Söz konusu bu durumun zararla-
r› da gözle görülebilir hâle geldi. Bizler bu duvar› aç›¤a ç›kart›p belgeledik ve daha son-
ra ise bir merdiven ifllevi de gören ahflap bir konstürüksiyonla kapatt›k (Resim: 2). 

Kale D›fl›ndaki Kaz›lar
1. u 15 (8, 30 metrekare), Kaynak Ma¤ara, Troia I-IX (Resim: 6)
Kaynak ma¤aran›n taban›ndaki çamur dolgu temizlendi. Söz konusu bu çal›fl-

malar güneydeki tünelin hemen girifli ile buna paralel ilerleyen kuzeydeki tünel ve 2.
No.lu kuyunun kuzeydo¤usunda gerçeklefltirildi. Güneydeki silisli dolgunun üstünde
eski bir tafl döflemeye rastland›. Bu giriflin Tunç Ça¤›na ait oldu¤u ispatlansa da, bu
durumun tafl döfleme için de geçerli olmas› flart de¤ildir. Kuyu 2’nin kuzeyinde bulunan
tafl set ve kile kadar devam eden  temizlik çal›flmalar›, bu kuyunun geç dönemdeki
uzant›s› hakk›nda bize bilgi verse de, bu alanda bafllang›çdaki Tunç Ça¤› tünelinin s›-
n›r› belirginleflti.

2. vw3 (87, 5 metrekare), Troia I-III, Troia VI, Troia VIII, Troia IX
Geçen sene, burada Tunç Ça¤› mezarl›¤›n›, bat›daki kale yamac›n›n oldu¤u

alanda bulma umudu, flimdiye kadar yap›lan çal›flmalarda gerçekleflmedi. Kuzeyde ise
istenen tabakalara henüz daha ulafl›lamad›. Bu alandaki çal›flmalar, Troia VIII evresin-
de flimdilik durduruldu. Ralf Becks, M.A, güneyde oldukça dikey inen yamaçta, yani ka-
leye do¤ru ana kayaya ulaflsa da, burada Denizsel Troia Kültürü’ne (Troia I-III) ait bu-
luntulara rastlad› (Resim: 7). Ama bunun üstündeki tabaklar›n erozyona u¤rad›¤› da
saptand›. Ancak daha güneye, yani Simoeis Ovas›’na do¤ru mezarlar› bulma olas›l›¤›
da söz konusudur. Bu alandaki çal›flmalar önümüzdeki y›l da devam ettirilecektir. 

3. A 3/4 (ca. 200 metrekare), Troia II, Troia III, Troia IV
1999 y›l›nda B4 karesinde, FH giriflindeki kale ve ön ç›k›nt›n›n kuzeybat›s›nda

Troia II Dönemi afla¤› kent savunma duvar›n› bulmak için çal›flmalar gerçeklefltirmifl-
tik. Ancak, ak›llara bir girifli getirebilecek e¤imli temeller yerine, oldukça dikkat çekici
dikey  temeller tespit ettik. Bu sorun ile ilgili olarak biraz daha araflt›rma yapmay› amaç-
l›yorduk, ancak d›fl bölgeyle iliflkilendirilebilecek mezarl›k sorunuyla da ilgilenmek du-
rumunda da oldu¤umuz için, bu konu üzerine  fazla yo¤unlaflamad›k. Buradaki at›k top-
rak tabakalar› oldukça fazla oldu¤undan, Schliemann taraf›ndan aç›lan “yarma” ya da-
ha fazla a¤›rl›k verdik. Kaz›lan topra¤›n tafl›nmas› ise Dr. Süleyman Bodur’un yard›m-
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lar›yla Kaleteknik taraf›ndan hibe edilen 20 metrelik  konveynör bantlarla gerçeklefltiril-
di. Yarma, bat›daki Troia II kale duvar›n›n do¤rultusunda devam etmektedir; kuzeyba-
t›daki yönü ise ayn›d›r.Bu alanda hem Dörpfeld hem de Blegen araflt›rmalar yapm›fl-
lard›. Ancak o dönem çal›flmalar› neredeyse hiç yay›nlanmam›flt›, bu nedenle de bu-
luntu durumu çok kar›fl›kt›. 

Dr. Göksel Sazc›’n›n bu alanda gerçeklefltirdi¤i kaz›lar, Denizsel Troia Kültü-
rü’nün II. evresinde, ama bir olas›l›kla önceki Troia I evrelerinde kullan›ld›¤›na iflaret
eden e¤imli güçlü savunma duvar›n›n flimdiye kadar bilinmeyen en az iki yeni evresini
de ortaya ç›kard› (Resim: 8). Burada da Troia III ve sonuna ait hiç bir mimarî kal›nt› or-
taya ç›kmam›flt›r. ‹ki evreli teras duvar› ise Troia IV Dönemine aittir. 

Kale höyü¤ünün bat›s›ndaki Troia I ve Troia II Dönemi kale savunma duvar›n›n
yönüne bakt›¤›m›zda, yeni ortaya ç›kar›lan kal›nt›lar›n çok belirgin olan yükseklik ve yö-
nü, erken dönemdeki kale alan›n›n geniflletildi¤ini hatta M.Ö. 3. biny›la ait bir afla¤›
kent duvar›n›n var olabilece¤ini ak›llara getiriyor.  Do¤udaki duvar cephesinin dikli¤i de
ak›llara burada oldukça karmafl›k bir yap›ya sahip olan bir giriflin var olabilece¤ini ge-
tirmektedir. Bu alanda önümüzdeki y›lda gerçeklefltirilecek kaz›lar ilginç sonuçlar orta-
ya ç›karabilecektir. 

4. L5 (150 metrekare), Troia VIII ve Tüm Dönemleri Kapsayan Erozyon ve At›k 
Toprak Tabakalar›
L4 karesindeki eski çal›flmalarda, buradaki yamaçta Simoeis Ovas›’na do¤ru, ‹li-

on’a ait, Helenistik Dönem’den Geç Roma Dönemine kadar kullan›lagelm›fl kent girifli
oldu¤unu ortaya koydu. Girifl yollar› al›fl›lageldi¤i gibi söz konusu topografyaya uygun
bir flekilde düzenlenmekte ve geleneksel olarak da uzun zaman içinde kullan›lmakta-
d›r. Athena Tap›na¤›’n›n çevre duvar› yap›m› s›ras›nda gerçeklefltirirlen büyük infla ça-
l›flmalar› s›ras›nda, buradaki köflede de hem kent duvar› hem de yerleflim alan› s›n›r-
lamas› olarak, kaleye giden bölüm mühürlenmifl, yani kapat›lm›flt›r. Bu durum IXM bi-
nas›n›n içindeki duvar›n bat›s› için de geçerlidir. Burada Ralf Becks, M.A. 2003 y›l›nda
Troia VIIb3’ten Vii (=VIIa)’ya kadar olan tabakalar› tespit etmiflti. Bunun d›fl›nda ise
1995 y›l›ndan beri Son Tunç Ça¤› afla¤› kent duvar› olarak yorumlad›¤›m›z kerpiç yük-
selti ve hemen onun önündeki girifl yolunu da göz önünde bulundurmal›y›z. 2003’te
güçlü tafl konstürüksiyonun üstünden bir drenaj sistemi bu alana iniyordu. Nas›l olursa
olsun, yorumlar›n hepsi kesinlikle do¤ru olmasa da, bu alandaki buluntular oldukça
önemli ve ilginçtirler. Di¤er yandan do¤udaki temenos duvar›n›n bat›s›; Athena Tap›na-
¤› yap›m› s›ras›ndaki o dönem öncesine ait dolgu topra¤›n›n (Arkaik ve daha eski dö-
nemlere ait) bulundu¤u yer olabilir. Ancak buradaki çal›flmalar daha o aflamaya kadar
gelmemifltir. Ayça Polat, tüm kaz› sezonu boyunca büyük bir çabayla temenos duvar›-
n›n do¤usudaki at›k topra¤› kald›rd› (Resim: 9). Burdaki dolgu yaklafl›k M.Ö. 500’lerde
olan deprem sonras›ndaki Hisarl›k Höyü¤ü’nün durumunu da bize göstermektedir. Bu-
radaki çal›flmalarda kaz›n›n son günlerinde temenos duvar›n›n üst yüzeyine kadar ula-
fl›ld›. Bu çal›flmalar, Kaleteknik firmas›n›n hibe etti¤i 15 metrelik konveynör bant ile ger-
çeklefltirildi. Sonuç olarak,  burada yürütülen kaz›larla önümüzdeki y›l Helenistik ve Ro-
ma Dönemi afla¤› kent caddesine ulaflma umudu için gerekli ön çal›flma bitirilmifl oldu. 

5. Y59 (25 metrekare), Troia VI, VIII ve Troia IX
“Detayl› Yüzey Araflt›rmas›” sonuçlar› höyü¤ün do¤usundaki göze çarpan Son

Tunç Ça¤›na ait çanak çömlek da¤›l›m›n›n, Son Tunç Ça¤› afla¤› kentine ait yerleflim
yap›lar›yla iliflkisi olup olmad›¤›n› ya da bu yo¤un çanak çömle¤in, bu bölgedeki olas›
bir Troia VI mezarl›¤›na iflaret edip etmedi¤i s›nanmal›yd›. Sanjin Mihelic’in,  M.A. yap-
t›¤› kaz›lar sonras›nda ikinci olas›l›¤›n söz konusu olmad›¤› anlafl›ld›. Bu kaz›lar sonra-
s›nda Helenistik ve Roma Dönemi ev temelleri aras›nda, Troia VI-Orta / Geç Dönemi-
ne ait tafl ev temeli ve bir ocak yerine rastland› (Resim: 10). Bu buluntu da Son Tunç
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Ça¤›nda Troia VI Dönemindeki bu bölgedeki yo¤un yerleflime iflaret etmektedir.Tunç
Ça¤› sonundaki afla¤› kentin yay›l›m›n›n (Troia VI’n›n sonu) kuzeydo¤uda da bu kadar
genifl bir alana ulaflt›¤›n› bize göstermektedir. 

6. MM2 (12 metrekare), Troia IX
7. OO4 (16 metrekare), Troia IX
Dr. Henrike Kiesewetter und Ayça Polat, kalenin kuzeydo¤usuda, höyü¤ün he-

men alt›ndan geçen, Tevfikiye Köyü’nden ovaya inen yol profilinde görülen Roma Dö-
nemine ait üç mezar› kazd›lar. Tüm mezarlar köfleli olarak ana kayaya oyulmufltu.
MM2 plan karesinde Do¤u-Bat› yönündeki aç›¤a ç›kar›lan mezarda 13 yafl›ndaki bir ço-
cu¤un s›rt üstü yat›r›lm›fl, içinde mezar hediyesi olmayan gömüsü aç›¤a ç›kar›ld› (Re-
sim: 11). Mezar kiremitlerle kapat›lm›flt›. 004 açmas›nda ise ana kayaya yan yana oyul-
mufl kuzeydo¤u-güneybat› yönünde iki mezar tespit edildi (Resim: 12, 13). ‹ki mezar
da taflla kaplanm›flt›. Mezar çukurlar› ise s›vanm›flt›. Mezarlar›n birinde 20-25 yafllar›n-
da kad›n gömüsü tespit edildi. Kad›n›n gö¤sünde bir yafl›ndaki bir çocuk iskeleti bulun-
maktayd›. Büyük bir olas›l›kla anne ve çocuk birlikte gömülmüfltüler. Zengin mezar he-
diyeleri ( 3 adet cam flifle, tunç ayna, kemik i¤ne) tespit edildi. Mezar›n yan›nda ise
genç bir kad›n ile 40 yafllar›ndaki bir erke¤in gömü art›klar› ele geçirildi. Mezar hediye-
leri aras›nda bir adet demirden bir strigilis, bir adet cam flifle ve üç adet çanak çömlek
kab› bulunmaktad›r. Mezar›n içinde tespit edilen çok say›daki demir çivi tabuta iflaret
etmektedir. 

4. Buluntular›n De¤erlendirilmesi ve Belgelenmesi Çal›flmalar›
Buluntular üzerindeki bilimsel çal›flmalar›n yap›ld›¤› kaz› evi çal›flmalar› uzun y›l-

lardan beridir Diane Thumm’un M.A. denetimi alt›nda yürütülmektedir. Bu y›l da sevin-
dirici bir flekilde, çeflitli uzmanl›k dallar›ndan bilimadamlar› bir araya gelerek oldukça
detayl› kronolojik sorunlar› çözmeye çal›flt›lar. Bu grup içinde özellikle Pavol Hnila,
M.A, Dr. Penelope Mountjoy, Wendy Rigter, M.A. ve Dr. Billur Tekkök hep birlikte ça-
l›flt›lar. Bu çal›flmalara Prof. Dr. Brian Rose da destek oldu. Buluntu çal›flmalar›nda ise
özellikle Helenistik-Roma Dönemi mimarî parçalar›n›n (Prof. Dr. William Aylward), ke-
mik buluntular›n (Petar Zidarov, M.A.) tafl âletlerdeki kullan›m izlerinin (Dr. Maria Gu-
rova) belgelenmesi konusunda yo¤unlafl›ld›. Az olan kaz› alanlar›na ra¤men elde edi-
len küçük buluntu say›s› az de¤ildi. Özellikle E8 açmas›nda Troia VI Dönemine ait, ka-
liteli bezekleri olan bir kemik âlet ve at koflum tak›m›na ait bir çene kemi¤i ortaya ç›ka-
r›ld›. Restoratör Simone Korolnik-Jablonka, rutin ifllerine paralel olarak Roma mezar›n-
dan ç›kar›lan cam buluntular›n konservasyonunu da gerçeklefltirdi. 

Çanak çömlek ve küçük buluntu çizimleri ise her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Moni-
ka Möck-Aksoy ve Evrim Çal›fl ve Füsun Aksaç taraf›ndan yap›ld›. 

Hem Tübingen hem de Troia’da kaz›yla ilgili teknik, organizasyon, finans v.b ifl-
leri Christel Bock ve Oskar Hopp taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

5. Yan Bilim Dallar› ve Do¤al Çevre
Fen bilimleri alan›ndaki çal›flmalarda Dr. Elena Marinova, a¤aç türleri ve polen

analizi, fiirin Uzuno¤lu ise bitkisel makro kal›nt›lar›n düzenlenmesi konusunda çal›fl-
m›fllard›r. Kemik buluntular›n›n kondu¤u höyük d›fl›ndaki depoda ise, özellikle Can
Gündem’in M.A. çabalar›yla gelecekteki çal›flmalar› kolaylaflt›racak sistematik bir dü-
zenleme yap›ld›. ‹nsan kemikleri Dr. Henrike Kiesewetter, hayvan kemikleri ise Prof.
Dr. Dr. Hans-Peter Uerpmann ve iki yard›mc›s› taraf›ndan çal›fl›ld›. 

Dr. Volker Höhfeld Troia çevresinin co¤rafyas› ile ilgili geziler yapt›. Her sene ol-
du¤u gibi bu sene de Prof. Dr. ‹lhan Kayan jeomorfolojik çal›flmalar›n› devam ettirdi.
Dr. Christian Wolkersdorfer ve Dr. Jana Göbel ise iki sene önce bafllatt›klar› hidrojeolo-
jik çal›flmalar üzerinde yo¤unlaflt›lar. 
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1988 y›l›nda Dr. Hans Günther Jansen taraf›ndan bafllat›lan manyetik prospek-
siyon çal›flmalar›, birkaç kaz› sezonu sonras›nda tüm yerleflim alan›n› kapsayarak so-
na erdirilecektir. 2004 y›l›nda, Jeolog Christian Hübner ve Jeolog Stephan Giese, ‹lon
kentinin güneydo¤usundaki yerleflim alan›n› ölçtüler. Bu çal›flmalar sonucunda kent
duvar›n›n, Tevfikiye ve Kalafat yoluna paralel olarak ilerledi¤i ortaya ç›kt›. Bunun yan›
s›ra ölçüm çal›flmalar› sonucunda yorumlanmas› gerekli pek çok detay bulunmaktad›r
(örne¤in mezarl›¤›n nerede oldu¤u gibi). Bu çal›flmalar sonucunda 197, 24 km.lik me-
safedeki 9, 86 hektarl›k alandaki 1577 noktada ölçüm yap›ld›. 

6. Kamuoyu Çal›flmalar› 
13. Haziran 2004 y›l›nda Çevre ve Orman Bakan› Say›n Pepe, 1996 y›l›nda Ba-

kanlar Kurulu taraf›ndan kabul edilen “Troia Tarihî Millî Park›” Master Plan›’n› imzala-
d›klar›n› ve bu plan›n 2005 y›l›n›n sonuna kadar hayata geçirilece¤ini, Troia’da yapm›fl
oldu¤u bas›n toplant›s›nda belirtti. Böylelikle, içinde çok say›daki tarihsel ve arkeolojik
ve do¤al de¤erlerin bar›nd›¤› Homeros’un do¤as›, bizlerin de göstermifl oldu¤u gayret-
lerin sonucunda iyi bir flekilde korunarak gelecek kuflaklara aktar›labilecektir. Millî Park
s›n›rlar› içindeki muhtarlar ve belediye baflkanlar› art›k düzenli olarak toplanarak Troia
Millî Park›’n›n sorunlar›n› tespit ve çözmeye gayret ediyorlar. Bu kapsamda bizler Tro-
ia Projesi olarak, Siemens A.fi. nin yard›mlar›yla Yeniköy için 15 adet çöp konteyneri
organize ettik. Almanya’daki do¤a koruma kuruluflu olan “Euronatur” ad›na Gerner çif-
ti, Millî Park içindeki flora ve faunay›, farkl› dönemlerdeki çal›flmalar›yla oldukça ayr›n-
t›l› bir flekilde belgelemifltir. Bu çal›flmalar sonucunda tespit edilen 170 kufl türünden %
40’› Avrupa Birli¤i kufl koruma kriterlerine uymaktad›r. Çanakkale Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi de bu çal›flmalara katk›da bulunmufltur. 

Bu arada uzun y›llard›r u¤rafl› verilen, Karamenderes Nehri’nin, Kaz Da¤›’ndan
Troia Ovas›’na kadar gelen nehir yata¤›n›n en önemli yeri olan, kufl cenneti olarak da
tan›mlayabilece¤imiz Araplar Bo¤az›’n›n bir bölümü 1. derece sit alan› ilân edilerek ko-
ruma alt›na al›nm›flt›r. Al›nan bu isabetli karar bizi ve Homeros do¤as›n› seven çok sa-
y›daki kifliyi yürekten sevindirmifltir. Böylelikle, gelecekte bu vadi içinde tafl oca¤› aç›-
lamayacak ve Avrupa’dan Asya’ya ya da aksi istikamette yol alan göçmen kufllar için
çok büyük önem tafl›yan delta bölgesi de korunmufl olacakt›r. Ancak delta bölgesinin
tam anlam›yla korunmas› için tarla aç›lmas›n›n önlenmesi, av yasa¤›n›n denetlenmesi
gibi, yapacak pek çok ifl daha bulunmaktad›r.

Y›llard›r üzerinde durulan Troia Müzesi konusunda da baz› geliflmeler oldu. Tu-
rizm ve Kültür Bakan› Say›n Erkan Mumcu, müzenin yap›m› için gerekli kayna¤› ay›r-
d›klar›n› (6 milyon dolar) ve çok yak›nda müzenin yap›m›yla ilgili bir yar›flma flartname-
si yay›nlayacaklar›n› bildirdiler. Bu konudaki somut geliflmeleri merakla beklemekteyiz.

Troia kaz›lar› için önemli olan ve Çanakkale Üniversitesi ile gerçeklefltirilen ortak
çal›flman›n sonucu olan Çanakkale-Tübingen Troia Vakf› 9 Eylülde, al›nan mahkeme
tescil karar› ile hukukî olarak kurulmufltur. Böylelikle vak›f Türkiye içinde arayaca¤›
kaynaklarla Troia kaz›lar›n› k›sa ve orta vadede garanti alt›na alacakt›r. 

Troia ören yeri her geçen y›l biraz daha ilgi çekmektedir. Son y›llarda gerçeklefl-
tirilen sergiler, yay›nlar ve “Troy” filminin bu ilgide etkisi büyüktür. 10 Eylül 2004 tarihli
Hürriyet Gazetesi, Troia ören yerini, y›l›n en popüler ören yeri olarak ilân etmifltir. Bü-
tün bunlara ba¤l› olarak, politikac›s›ndan, medya mensuplar›na kadar pek çok farkl›
gruptan ziyaretçi Troia’ya ak›n etmifltir. Bu ilgi bir yandan bizleri sevindirirken, di¤er
yandan kaz› ekibini yeterince meflgul etti. Ziyaretcilerin bilgilendirilmesinde Rüstem As-
lan, M.A., Wendy Rigter, M.A., ve Diane Thumm, M.A. görev ald›lar. Her sene oldu¤u
gibi bu sene de dünyan›n fakl› ülkelerinden gelen “Troia Dostlar›” bizleri Troia’da ziya-
ret etti. 

Kaz› d›fl›nda A¤ustos ay›n›n sonundaki Çanakkale’de düzenenlenen “Arkeoloji
Buluflmas›” ve A¤ustos ay›n›n bafl›ndaki Çanakkale Belediyesi’nin düzenledi¤i Troia
Festivali çerçevesinde verilen Homeros ödül töreni de an›lmaya de¤er. Bu y›lki ödül
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Prof. Dr. Joachim Latacz’a (Basel) verildi. Ayn› ödülü 2002’de Christa Wolf (Almanya)
ve 2003 y›l›nda Yaflar Kemal alm›flt›. Festival kapsam›nda Tiyatrocu Dieter Jendreyko
“Bye bye Troia” adl› oyununu Troia’daki küçük tiyatroda sahneledi;  sonras›nda ise pi-
yanist Tuluyhan U¤urlu “Üç Alt›n Kentin Anahtar›: Hattufla, Tuflpa, Troia” isimli bir kon-
ser verdi. 

Teflekkür
Mercedes Benz Türk A. fi bu sene de kaz›daki baz› araç ve gereçlerin tamirin-

de bize destek oldular. Bu konudaki yard›mlar› için özellikle bayan Tülin Steinhäuser’e
teflekkür etmek isterim. 

Geçen sene gerçeklefltirilen koruma çat›s›n›n alt›nda, gelen turistlere ücretsiz su
ve çay servisi yap›lmas› ise Tusan Hotel Genel Müdürü Enver Y›lmaz sayesinde ger-
çekleflmifltir. 

Ören yerindeki ahflap turist yollar›n›n onar›lmas› için gerekli ahflap malzemenin
bir k›sm› Çanakkale Seramik firmas›n›n yan kuruluflu olan „Kale“ ve „Kalebodur“ tara-
f›ndan karfl›lanm›flt›r. Ayr›ca kaz› yap›lan alanlardaki topra¤›n at›lmas›nda kulllan›lan
konveynör bantlar›nda fiyat indirimi yapan „Kaleteknik“ firmas›, Troia kaz›s›na katk›da
bulunmufltur. Bu yard›mlar›n sa¤lanmas›nda arac› olan sevgili Troia Dostu Dr. Süley-
man Bodur’a çok teflekkür ederiz. 

Siemens A.fi’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Ali Zafer ‹ncecik, Genel Müdür Pe-
ter Baudrexl ve Halka ‹liflkiler Müdürü Alp Halil Yörük’ün çabalar›yla, Troia’da art›k Si-
emens’in bayra¤› dalgalanmaktad›r. Bay Yörük, Çanakkale- Tübingen TroiaVakf›’n›n
Türkiye’de sponsor bulmas› için çal›flmalar gerçeklefltirecektir. 

KAYNAKÇA

Prof. Dr. Dietrich Koppenhöfer ve Mutz Koppenhöfer’in redaksiyonunu yapt›klar›,
Troia Projesi’nin y›ll›¤› Studia Troia 14, 2004 y›l› sonunda yay›nlanacak. 

Birgit Brandau, Hartmut Schickert ve Peter Jablonka’n›n haz›rlad›klar› „Troia, wie
es wirklich aussah“ (Piper-Verlag) kitab› ayn› anda Türkiye’de de “Resimlerle Troya”
(Arkadafl Yay›nlar›) ismiyle yay›nland›. Bu kitapta Troia Virtual Reality (Troia V) proje-
sinin sonuçlar› anlafl›labilir bir dille aktar›lmaktad›r. 

Troia kaz›s› ile ilgili yay›nlar, filmler, kongreler ve benzeri di¤er geliflmeleri ise in-
ternet sayfam›zdan ö¤renebilirsiniz (www.uni-tuebingen.de/troia)
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Plan 1: 2004’da Troia’da kaz› ve restorasyon yap›lan yerler

Plan 2: Yüzey araflt›rmas› yap›lan alanlar
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Resim 1: FG 6 megaronundaki koruma çal›flmalar›

Resim 2: Yeni yap›lan turist yürüme
yolu
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Resim 3: E 8 açmas›ndaki kaz›lar

Resim 4: G 6 açmas›ndaki megaron
kaz›lar›
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Resim 5: VIF evinin güneybat› köflesindeki tafl döfleli alan

Resim 6: Kaynak ma¤aradaki temizlik 
çal›flmalar›
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Resim 7: vw3 açmas›ndaki kaz› çal›flmalar›

Resim 8: A 3/4 açmas›ndaki kaz› çal›flmalar›
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Resim 9: L 5 açmas›ndaki eski kaz› topra¤›n›n kald›r›lmas› çal›flmalar›

Resim 10: Y 59 açmas›ndaki S.T.Ç mimarî buluntular›
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Resim 11: Tevfikiye köy yolundaki profilde ortaya ç›kan Bizans mezarlar›

Resim 12: Ana kayaya oyulmufl Bizans 
Dönemi mezar›

Resim 13: Bizans Dönemi mezar 
hediyelerinden örnekler



SARDIS:  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 2004

Crawford H. GREENEWALT*

The field season at Sardis (Fig. 1) in 2004 was conducted for two months, in
June and July, by the project called Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis
Expedition; which is co-sponsored by the Harvard University Art Museums and Cornell
University.  The sseason program included excavation, conservation and site mainte-
nance, restoration, touristic enhancement, and study projects.   For support, assis-
tance, and trust, as well as for fundamental permissions, the Sardis Expedition is
deeply grateful to the General Directorate of Cultural Resurces and Museums, partic-
ularly to Director General Nadir Avc›, Deputy Director General ‹lhan Kaymaz,
Excavations Division Directors Ömer Çak›r and Melik Ayaz, and to Excavations
Division Officer Çi¤dem Morçöl; and to the Manisa Museum, Director Müyesser
Tosunbafl and Assistants Sadrettin Atukeren, Sevgi Soyaker, and Emin Torunlar. The
Ministry of Culture Representative was Funda Ünal (Bursa Museum).  A professional
in the best sense, whose perceptive and rational ideas, and supportive attitude towards
research and scholarship greatly improved all aspects of the 2004 season programs. 

Excavation was conducted at four locations in the city site, all within the city
core, as defined by circuit defense walls of Lydian and Late Roman eras; at western
and eastern limits and in the center (Fig. 1:  near no.64a; nos. 79, 67, 64d).  Excavation
exposed archaeological material ranging in date from the Lydian era of the 7th and 6th
centuries B.C. to Late Roman in the 5th and 6th centuries A.D.

On the west side of central Sardis, in the location called sector MMS/S (Fig. 1,
south of no. 64), and specifically just inside the early Archaic Lydian city wall, where a
rectilinear recess (of unknown purpose) opens to the east (Fig. 2; recess located near
the bottom of the plan), excavation in previous seasons had exposed an Archaic stra-
tum consisting of “Brick Fall” destruction debris, which may be dated to the mid 6th cen-
tury B.C. and associated with capture Sardis by the Persians, and an occupation sur-
face directly under the debris.  Excavation of the north and south ends of the exposure
in previous seasons (1992-1995) had yielded many objects of iron (including a chop-
ping sword, sickle, filter, and parts of a wheeled vehicle), which rested on the occupa-
tion surface.  Excavation of the middle portion in 2004 (Fig. 3) again exposed consid-
erable traces of burning in the destruction debris and many objects resting on the occu-
pation surface:  iron objects, including about 92 nails, five “brackets,” four spits, two
sickles (one shown in Fig. 4; agricultural sickles or war sickles - drepana ?), one bar or
strap, and one “axel hub” (Fig. 5); and ceramic objects, including fragments of a small
table amphora, column crater with late Orientalizing decoration (Fig. 6), skyphos, pyxis,
and lamp. 

* Crawford H. GREENEWALT, JR. Professor of Classical Archaeology, Departmert of Classics, UCB, Dwinelle Hall
7303, University of California, Berkeley, California 94720/U.S.A.
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Debris that had eroded from later occupation strata in the trench scarps includ-
ed a sculptured marble fragment (perhaps from a table leg) with the face of Pan, and
a ceramic ampulla decorated in relief with the bust of a saint (?) on either side (Fig. 7).

In the central part of the city site, excavation continued on an artificial terrace
(sector F 55; located west of the theater-stadium complex and south of Building A; Fig.
1, no. 79), and at the site of a nearby Roman temple (Wadi B Temple; Fig. 1, no. 67),
located immediately south of the terrace.  Excavation was conducted in several trench-
es, located on the north side and in the central part of the terrace.  Two trenches, which
continued ones of 2002 (at north side and center), indicated that much of the terrace
consists of artificial fill, deposited in Roman and Late Roman times.  A massive wall of
fieldstone and mortar, which evidently contours the terrace near its three exposed
sides (north, east, west), is 1.75-1.80-m. thick and stands 5.76 m. high, all of it below
modern and ancient ground level (Figs. 8, 9, right).  Context pottery suggests a con-
struction date in the first century A.D.; perhaps after the famous earthquake of A.D. 17.
Whether it was a terrace wall or a building wall with an unusually deep foundation –
perhaps meant to be earthquake resistant - or both is unclear.  Oriented parallel to it
located further towards the terrace north edge, another large wall, of which less was
exposed, may have been the “real” or a later terrace wall. (Fig. 9, right).    The deep-
est levels reached in excavation–nearly 6 and 7 m. (6.82 m.) below modern ground
surface, contain Archaic fill of the 6th or 7th centuries B.C. (in one trench clearly a
deposit of Archaic times, and containing an simple internal retaining wall, Fig. 8), in the
other possibly redeposited (and containing an Archaic tile fragment, with “star and
scroll” design; Fig. 9). 

The function of the terrace was intimately associated with the temple located
immediately to the south (Fig. 10, right).  One corner of that building had been exca-
vated in 1981 and 1982, enough to show that it had been large – comparable in size
to the Temple of Zeus at Aizanoi –  probably pseudodipteral, and had had Ionic or
Corinthian columns with handsomely designed and finished fluted shafts and Attic Ionic
bases.   At the time of excavation, the temple was assumed to have had an east-west
orientation; excavation in 2004 of what appears to be a northwest corner, however,
indicates that the Temple orientation was north-south, and that its north-south axis cor-
responded exactly to that of the terrace to the north, and to that of a monumental stair-
case or ramp on the north side of the terrace.  The last feature is attested by 11-12-m.
broad foundations that were partly exposed in other excavation trenches of 2004, and
by a “hump” in unexcavated land to the north, which extends 40 m. or more beyond the
north edge of the terrace (Fig. 10, right).  Axially-coordinated temple, terrace, and mon-
umental approach thus belong to a precinct of characteristic Roman design, occupying
a space of approximately two hectares in the heart of Sardis (Fig. 1, nos. 79, 67).

In Late Roman times, space on one side of the staircase or ramp became a res-
idence, perhaps quite modest; one of its components, a niche under the
staircase/ramp, yielded remains of glass cups, pottery dishes, and food residue includ-
ing mussel and egg shells, and fish and animal bones.  Flotsam and jetsam on the
other side of the staircase ramp support included a bronze bust of Pan, probably the
fulcrum of a kline (Fig. 11).

At the east limits of the city core, where Lydian and Late Roman fortifications
coincide on a ridge of the Acropolis (sector CD 6; Fig. 1, no. 64d), excavation attempt-
ed to clarify the form of a narrow space, presumably a corridor, inside the mudbrick
core of the Lydian defense wall.  In previous seasons, the corridor had been approxi-
mately traced from surface remains for a distance of 13-14 m.  In a 6 m.-long stretch
that seemed most promising for excavation in 2004, intense burning and dislocation of
bricks frustrated identification of surviving corridor surfaces; and two surfaces no
longer existed (the corridor ceiling, which had collapsed, and one sidewall, which had
been removed by Roman construction). The use of timber, which is attested by surface
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impressions and holes within bricks, in corridor design and construction also obscures
corridor form.  A segment of the surviving side wall, which now has an uneven and
irregular vertical plane, was traced for a distance of about 4.5 m (Fig. 12).  The only
chronologically-diagnostic item recovered from corridor debris was part of a skyphos,
of characteristic Archaic Lydian shape, common in the 6th century BC (but with surface
too worn to permit identification of glaze decoration). 

Results of excavation in 2004 support identification of the corridor as an original
or secondary feature of the Archaic fortification wall (i.e., not a tunnel created by attack-
ers, from outside).  Whether its destruction occurred in the mid 6th century B.C., and in
the context of Persian capture of Sardis in the 540s B.C., is unclear; but there is noth-
ing to suggest a later time of destruction.  (From mixed debris was recovered a small
Roman terracotta figurine of a gladiator; which may be associated with a large quanti-
ty of Hellenistic or Roman terracotta figurines that had been recovered from Roman
deposits near the Archaic corridor in 2001.)

Conservation, reconstruction, site maintenance. Some 238 artifacts (recovered
in 2004 and previous seasons) were cleaned, consolidated, mended, and restored as
appropriate.  Backing of mosaics from a Late Roman portico (sector MMS/N) contin-
ued with paving segments that had been lifted in 1990 and 1992 and damaged in an
accidental fire in 1997.  In 2004, eleven lifted segments (in eighteen subdivided seg-
ments; having a total surface area of 19.7 square meters), were backed with the rela-
tively light-weight construction of Glass Fiber Reinforced Cement (GRFC) in the
process originally developed by conservator K. J. Severson, and, in recent seasons,
further developed by conservator D. Fullick.  

Several objects that had been recovered in 2003 from a chamer tomb of the late
5th or early 4th century B.C. (in the city necropolis of Sardis; Tomb 03.1) were cleaned
and consolidated; including a stone alabastron (with very thin walls in its upper body;
left) and beads made of copper alloy, stone, shell, resin (one), and glass (of which you
see a selection at right; Fig. 13). Most of the glass beads, 75 or more in number, are
jet black. 

Site maintenance efforts included the following:  cleaning and consolidation in
the Temple of Artemis (spalling marble on the south wall; column capital F and the
plinth for column no. 15); in the Marble Court and Synagogue of the Bath-Gymnasium
Complex, continued cleaning with a pressure washer, and repainting of the Marble
Court dedicatory inscription; experimental attempts to preserve exposed revetment
mortar in one Bath Building room (BE-C) and the Synagogue, with a reversible cover-
ing of geotextile and concrete; building a stile over the north wall of the Synagogue, to
accommodate irresponsible site visitors who persist in climbing the wall and using wall
revetment and revetment mortar as stepping aids, in order to take short-cut routes
between Synagogue and “Marble Court”; protective covering of some steps in the frigi-
darium pool of the Bath Building; in a residential unit south of the Bath Gymnasium
complex, consolidation of tile floor paving and baseboards and continued wall capping.

Site enhancement. Modest site enhancement efforts included the following: in
a Late Roman residential unit south of the Roman Bath-Gymansium Complex, com-
pletion of replica tile flooring in one room (VI) and restoration of a (two-person) toilet
seat in another (XXII); and renewal of signs.  One sign, which explains a fragmentary
inscription, reused in Late Roman paving south of the Synagogue, has been corrected
to identify the inscribed name as that of Emperor Caligula, as deduced by the late Peter
Herrmann (not Prince Germanicus, as previously identified). 

Study projects. Two short studies, on symbolic funerary doors and on alabas-
tra, by Christopher Roosevelt, have been submitted for publication.  During the 2002
season, three Archaic coins of gold and silver were recovered during excavation of the
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Archaic city fortifications, on the west side of the site; specifically excavation in a large
recess located on the fortification exterior side.  The three coins were a gold croeseid,
recovered in accumulated earthy fill just below the cobbled floor surface of the recess;
a silver croeseid recovered in what was probably the same stratum but where modern
erosion (since excavation of previous seasons) had destroyed the floor surface, thus
leaving the stratum open to contamination; and a silver coin of Miletus, reportedly
recovered during the sieving of earth that had been excavated from the recess floor
and stratum below.  At that time, the provenience of the Miletus coin reported by the
workman who delivered it to the supervising excavator was accepted by the supervis-
ing excavator and by the writer.  Last year, when the Sardis report was being delivered
at the Symposium in Konya, Dr. Koray Konuk politely but firmly expressed disbelief that
the Milesian coin and the two croeseids had the same context; Dr. Konuk’s disbelief
now may be supported by other evidence.  The Miletus coin is genuine, and it almost
certainly did not fall into the recess from surrounding trench scarps; but it may be intru-
sive and come from elsewhere; the circumstances are being studied.  The provenience
of the two croeseids, particularly of the gold croeseid, however, remains identifiable
with the stratum below the cobbled floor of the recess; and since that floor was cov-
ered by destruction debris datable to the mid 6th century B.C. and identifiable with the
Persian capture of Sardis in the 540s B.C., the stratum below the cobbled floor is a
context that antedates the Persian capture of Sardis and establishes the production of
gold and silver croeseids before the coming of the Persians.  

Another silver croeseid, recovered in 1988 but only identified in 2004, also has
a context that establishes its existence before the Persian conquest.  It comes from the
same destruction debris that filled the recess in the Archaic fortifications, and it was
recovered with a human skeleton, belonging to a casualty of the destruction. The
skeleton was studied by physical anthropologist Melodie Domurad (in 1989); and was
identified by her as belonging to a young man in his early twenties; bone development
and wear of arm and neck bones suggested to her that he had been a soldier, bone
damage that he had sustained wounds before death, and suffered wounds at the time
of death.  The unceremonious disposal of his corpse, which had been dumped from
above into destruction debris, and buried under more debris, suggests that he was one
of the defeated, on the Lydian side.  The coin was found under the skull.   Cleaning -
considered impossible or inadvisable at the time of excavation, in 1988, - in 2004
revealed the croeseid obverse motif of confronted lion and bull protomes (Fig. 14); it is
one twenty-fourth of a Lydian stater; which numismatist John Kroll suggests might rep-
resent a day’s wage.  Was it being carried in a pouch, around the man’s neck; or in his
mouth, as Greek civilians carried their pay and market money, according to plays of
Aristophanes ?  (The coin is scheduled to be published by N. D. Cahill and J. H. Kroll
in a forthcoming issue of American Journal of Archaeology.)

Remains of colossal acrolithic statues from the Artemis Temple were consid-
ered, by F. K. Yegül, (visitor) R. R. R. Smith, C. Alexander, N. D. Cahill, and P. T.
Stinson.  Smith, who has identified or accepted previous identifications of some of the
heads as images of Roman emperors and empresses, thought others, because of ide-
alized physiognomy and hairstyle, more likely to represent divinities or heroes.
Alexander estimates that the standing statue postulated by Smith for the head that he
identifies as Commodus would have stood 8.5 m. high (Fig. 15).  Yegül suggested that
the statues might have been placed between interior columns of the cella(e); Cahill,
however, estimated that the spaces between those columns would have been too nar-
row to accommodate statues of such size in the relaxed stance that Alexander and
Smith have plausibly reconstructed for the statue of Commodus.  Stinson suggested
that the interior columns of at least one cella might have been removed (as T.N. Howe
also had suggested; which would have involved major structural changes for roof sup-
port) and that the statues were mounted on interior column foundations.   
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Fig. 2:  Sectors MMS (southwest part) and MMS/S, 
Archaic features (with some Late Roman 

Fig. 3:  Sector MMS/S, just inside the early Archaic Lydian city wall (polygonal 
masonry  of inner face in background at left - with unexcavated fill at front
of rectilinear recess behind excavator, A. Flaata; see Fig. 2, lower part of
plan), showing excavation into destruction debris..  View looking  
west/northwest
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Fig. 4:  Iron sickle (for agriculture or war ?) from Archaic occupation surface 
of the mid 6th century B.C., sector MMS/S

Fig. 5: Iron bar or strap and “axle hub,” from Archaic occupation surface of the 
mid 6th century B.C., sector MMS/S
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Fig. 7: Late Roman ampulla, from eroded occupation strata, sector 
MMS/S

Fig. 6: Fragments of column crater with late Orientalizing decoration, 
from Archaic occupation surface of the mid 6th century B.C., 
sector MMS/S
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Fig. 9: Sector F 55 and Wadi B Temple, plans.  The plan at left shows preliminary 
results of geophysical survey by M. Drahor and associates from Ninth of 
September University (2001) and presumed location of Wadi B Temple; the
plan at right shows results of excavation in 2004, with reconstruction of 
terrace and other walls, Wadi B Temple, and staircase/ramp  

Fig. 8: Sector F 55, Roman building 
or retaining wall (behind)  at 
the north edge of the terrace, 
and Archaic Lydian deposits,
with simple internal retaining 
wall (bottom; being excavat-
ed by P. Özgüner)
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Fig. 11: Bronze bust (fulcrum) of Pan, from fill on 
east side of staircase/ramp support, sector 
F 55 

Fig. 10: Fragment from an Archaic tile (with “star and scroll” design), from 
Lydian deposit or redeposited fill, sector F 55 
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Fig. 13: Beads of shell 
(cowrie), bone, nat
ural resin (amber ?), 
stone, copper alloy 
(selection), and 
glass (selection), 
from Tomb of the 
late 5th or early 4th 
century BC (Tomb 
03.1).  The glass 
beads are jet black

Fig. 15: Colossal statue of Commodus, 
reconstructed (on the evidence of the 
fragmentary head recovered from 
the Temple of Artemis, in 1996), by C. S.
Alexander in consultation with R. R. R. 
Smith.  (The scale figure is C. S. 

Fig. 14: Silver croeseid (one twenty-fourth of a 
Lydian stater), obverse:  recovered in 
1988 with skeleton encased in destruc-
tion debris datable to the mid 6th century 
BC and identifiable with the Persian 
capture of Sardis; cleaned in 2004.  (The 
coin rests on the little finger of excavator 
N. D. Cahill.)



KIRKLAREL‹ HÖYÜ⁄Ü 2004 YILI KAZILARI

Eylem ÖZDO⁄AN*
Mehmet ÖZDO⁄AN

ÖZET
‹stanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dal› ad›na, Anadolu ile Balkanlar ara-

s›ndaki tarihöncesi dönemdeki kültür iliflkilerini saptamak amac›yla 1980 y›l›nda yüzey
araflt›rmas› ve s›n›rl› sondaj kaz›lar›yla bafllayarak 1993 y›l›ndan itibaren K›rklareli Hö-
yü¤ü’nde genifl kapsaml› araflt›rmaya dönüflen çal›flmalar›m›za 2004 y›l›nda da devam
edilmifltir. On y›l› aflk›n bir süredir yap›lan kaz› çal›flmalar›n›n sonuçlar› 2003 ve 2005
y›llar›nda yay›mlanan iki kitap (Karul v.d., 2003; Parzinger v.d. 2005) ile yay›nlanmaya
bafllanm›flt›r. Kapsaml› bir yay›n dizisinin bu ilk iki cildini, K›rklareli Höyü¤ü’nde yap›lan
çal›flmalar›n yan› s›ra uzun y›llard›r Marmara Bölgesi genelinde sürdürdü¤ümüz di¤er
kaz›, yüzey araflt›rmas› ve etnografya çal›flmalar›n›n sonuçlar› da takip edecektir. Bu
ba¤lamda Edirne’nin Enez ‹lçesi’nde bulunan Hoca Çeflme kaz›lar› ile ilgili üçüncü cil-
din haz›rl›klar› bitirilmifl, yay›n aflamas›na gelinmifltir.

K›rklareli Höyü¤ü Afla¤› P›nar mevkiindeki, özellikle Kalkolitik Döneme iliflkin ça-
l›flmalar›n sonuçlar›n›n yay›nland›¤› bu kitaplar ile birlikte, höyükte ileriye dönük yeni
hedeflerin belirlenmesine de çal›fl›lm›flt›r. Öngörülen program do¤rultusunda 2004 y›-
l›ndaki çal›flmalar›m›z›n a¤›rl›¤› kaz› kamp›m›z›n bulundu¤u Ahmetçe Köyü’nde kap-
saml› bir araflt›rma merkezi kurulmas›na, bilimsel çal›flmalar›m›z›n genifl ölçüde ta-
mamland›¤› K›rklareli Höyü¤ü Orta Kalkolitik ve ‹lk Tunç Ça¤› yerleflim alanlar›n›n K›rk-
lareli Kenti’nin turizm potansiyeline katk›da bulunacak flekilde korunarak düzenlenme-
si iflinin projelendirilmesine verilmifltir. Yay›n haz›rl›¤› ve düzenleme çal›flmalar›n›n ya-
n› s›ra Kanl›geçit mevkii ‹lk Tunç Ça¤› suru yeniden temizlenerek, surun ilk yap›m ev-
resi ortaya ç›kart›lm›fl, sur ile ilgili “kap›” olarak düflündü¤ümüz an›tsal yap›n›n farkl› bir
ifllev tafl›d›¤› belirlenmifl, bunun çevresinde, varl›¤›n› daha önceden bilmedi¤imiz ‹lk
Tunç Ça¤› III- Orta Tunç Ça¤› geçifl sürecine ait kal›nt›lara rastlanm›flt›r. 

2004 y›l›nda Afla¤› P›nar mevkii kuzey kesiminde ise daha önceki y›llarda sap-
tanan Neolitik Ça¤ yaps›n›n, höyük tabakalanmasi ile iliflkisini anlamak amac›yla s›n›r-
l› bir çal›flma yap›lm›fl ve taban›n alt›nda Trakya ‹lk Neolitik Dönemine ait bir yap› kat›-
n›n daha oldu¤u görülmüfltür. 

KAZI EK‹B‹ VE ÖN B‹LG‹LER
2004 y›l› çal›flmalar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Ge-

nel Müdürlü¤ü ile Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkez Müdürlü¤ü’nün (DÖS‹MM) para-
sal katk›lar›yla gerçeklefltirilmifltir; söz konusu katk› için tüm ekip üyelerimiz ad›na iç-

* Arfl. Gör. Eylem ÖZDO⁄AN, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dal›, 34459 Lâleli-
‹stanbul/TÜRK‹YE.
Prof. Dr. Mehmet ÖZDO⁄AN, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dal›, 34459 Lâleli-
‹stanbul/TÜRK‹YE.
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ten teflekkürlerimizi sunmay› borç biliriz. Proje ile ilgili çal›flmalar›m›za, K›rklareli Valisi
Say›n Ali Serinda¤’›n yak›n ilgisini, önceki y›llarda oldu¤u gibi, görmek bizim için önem-
li bir destek olmufltur; Valilik makam› ile ‹l Özel ‹daresi’nin merkezimiz ve kaz› yerleri-
miz için yapt›¤› katk›y› da flükranla anmak isteriz. Baflta ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü
ile K›rklareli Müzesi Müdürlü¤ü olmak üzere K›rklareli’ndeki sivil toplum örgütlerinin
projemize gösterdikleri ilginin, önceki y›llara oranla önemli ölçüde artm›fl olmas› bizim
ileriye dönük beklentilerimizin artmas›n› sa¤lam›fl ve K›rklareli yöresinde kültür sektö-
rü oluflturulabilece¤i umudumuzu pekifltirmifltir. Bu ba¤lamda K›rklareli Müzesi Müdü-
rü Say›n Zülküf Y›lmaz’a her zaman oldu¤u gibi ekibimize gösterdi¤i meslektaflça yak-
lafl›m ve anlay›fl için teflekkür etmek isteriz. Ahmetçe Köyü’nde haz›rlad›¤›m›z merke-
zin su tesisat›n› üstlenen K›rklareli fioförler Derne¤i’nin giriflimi, bizleri duyguland›ran
önemli bir destek olmufltur. Koruma ve restorasyonla ilgili sorunlar›m›z›n çözümüne,
hiçbir beklentisi olmadan özveri ile destek olan Arkeolog Restoratör Ahmet Demirtafl’a
teflekkürlerimizi belirtiriz. Çal›flmalar›m›za en yüreklendirici deste¤i yapan ve her türlü
sorunumuzun çözümüne özveri ile katk›da bulunan Say›n Casim Karabafl’a ise hepi-
miz çok fley borçluyuz. 

Kaz› ekibimiz Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an’›n baflkanl›¤›nda, alan sorumlusu
Arafl. Gör. Eylem Özdo¤an, Restoratör Mimar Ar. Gör. Zeynep Eres, Arkeolog Desina-
tör ‹lknur Ar›, Restoratör Ebru Ertu¤rul, Foto¤rafç› Selahattin Dereli, atölye sorumlula-
r› Arkeolog Zeynep Sunal ile Özgür Y›lmaz, açma bafllar› Arkeolog fiafak Nergiz, Ar-
keolog Özlem Aytek, Arkeolog Hande Özyarkent, U¤ur Tekrin ve Mehmet Kara-
uçak’tan oluflmufltur. Bu y›l Bakanl›k temsilcisi olarak aram›za kat›lan Tu¤çe A. Hofl-
gün’e gösterdi¤i sab›r ve yak›nl›k için teflekkürlerimizi belirtmek isteriz. 

KAZI SONUÇLARI
Yukar›da da belirtildi¤i gibi 2004 y›l› arazi program› yay›n haz›rl›klar›na katk›da

bulunacak sorunlu alanlar›n çözümü ile, uygulanmas› öngörülen aç›k hava müzesi dü-
zenleme projesine göre s›n›rl› alanlarda sürdürülmüfltür. Bu nedenle 2004 y›l›nda yeni
bir alan›n aç›lmamas›na özen gösterilmifl  ve amaçlar›m›z  flu flekilde belirlenmifltir:

a. Yay›n dizisi ile ilgili eksik ifllerin bitirilmesi.
d. K›rklareli araflt›rma merkezi oluflturulmas› için çal›flmalar›n sürdürülmesi.
c. Bilimsel çal›flmalar›n sonuçland›¤› alanlar› koruma ve aç›k hava müzesine

dönüfltürülmesi ile ilgili projelendirme ve alt yap› haz›rl›klar›n›n sürdürülmesi.
d. Alanda, önceki y›llardan kalan çözülmemifl sorunlar›n bulundu¤u kesimler-

de çal›fl›lmas›.
Bu amaçlar do¤rultusunda K›rklareli Höyü¤ü Kalkolitik ve Neolitik Dönem taba-

kalar›n›n bulundu¤u Afla¤› P›nar mevkii ile buran›n 300 m. kadar bat›s›nda bulunan ve
‹lk Tunç Ça¤›na tarihlen Kanl›geçit mevkiindeki kaz› çal›flmalar› afla¤›da özetlenmeye
çal›fl›lm›flt›r.

KANLIGEÇ‹T MEVK‹‹
K›rklareli Höyü¤ü’nün ‹lk Tunç Ça¤› yerleflimini temsil eden Kanl›geçit mevkiinin

sur ile çevrili “çekirdek” kesiminde kaz› çal›flmalar›na 1998 y›l›ndan itibaren ara veril-
mifl ve kal›nt›lar gerekli koruma önlemleri al›narak b›rak›lm›flt›. 2004 y›l›nda sur ile çev-
rili alan tümüyle temizlenmifl (Çizim: 1), do¤al bitki örtüsünün etkileri d›fl›nda önemse-
necek bir tahribat›n olmad›¤› memnuniyetle görülmüfltür. Alan›n önümüzdeki y›llarda
onar›larak aç›k hava müzesi olarak düzenlenmesi öngörüldü¤ünden, 10 x 10 m2’lik aç-
ma birimlerinin aras›ndaki do¤al afl›nma nedeniyle akarak görüntüyü bozan bölmeler
kald›r›larak altlar›ndaki duvar parçalar› temizlenmifl ve plana eklenmifltir. 

‹lk Tunç Ça¤› II- III suru ile bunun ete¤indeki glasi-tafl kaplaman›n önceki y›llar-
da aç›lm›fl oldu¤u 28 M-R plan karelerini kapsayan 400 m2’lik k›sm› (Resim: 1) tümüy-
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le temizlendikten sonra, aç›lm›fl olan kaplaman›n alt›nda, daha iyi korunmufl eski bir
kaplaman›n oldu¤u görülmüfltür. Bu çal›flma s›ras›nda üstteki kaplamadaki bozulma-
n›n Geç Antik Dönemdeki müdahalelerden kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. Özellikle 28 P
ve R plan karelerinde, mevcut glasinin içine kadar giren Geç Antik Döneme ait kiremit-
li bir çiftlik yap›s›n›n izleri saptanm›flt›r. Altta sa¤lam olan glasinin ‹lk Tunç Ça¤› II son-
lar›, Troia II- III Dönemine ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yeni aç›lan kaplaman›n hemen
güneyinde, bu kaplama ile birlikte örüldü¤ü anlafl›lan sur duvar›n›n büyük yass› tafllar-
dan oluflan temeli de, duvar›n gidiflini belli edecek flekilde ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu te-
mizlik s›ras›nda sur duvar›n›n 28 P plan karesinde kuzeye do¤ru bir dönüfl yapt›¤› ve
burada olas›l›kla, daha sonra ‹lk Tunç Ça¤› III Döneminde örülerek iptal edilen rampa-
l› bir giriflin bulundu¤u anlafl›lm›flt›r. 

2004 y›l› temizlik çal›flmalar›n›n en ilginç sonuçlar›ndan biri de sur kaplamas›n›n
kuzey ete¤inin, “testere duvar” tekni¤ine uygun küçük ç›k›nt›lar (Resim: 2) yapt›¤›n›n
anlafl›lm›fl olmas›d›r. Sur duvar›n›n do¤u dönüflünün kesinleflmesi için 29 S plan kare-
sinde de çal›fl›lm›fl, arazinin e¤imi nedeniyle bozuk durumda da olsa duvar›n gidifli be-
lirlenmifltir. Bu çal›flma ile Kanl›geçit iç kale savunma sisteminin yar›s› tam olarak orta-
ya ç›kar›lm›flt›r. 

Sur duvar›n›n hemen güneyinde, duvar temellerinin 60 cm. kadar aç›¤›nda, da-
ha küçük tafllardan örülmüfl, sura koflut olarak uzanan daha eski bir duvar›n izlerine
rastlanm›flt›r. ‹lk Tunç Ça¤› III yap› kal›nt›lar›n› bozmama endiflesi ile bu duvar kal›nt›-
s› tam olarak aç›lmam›flsa da, bunun ‹lk Tunç Ça¤› I ya da II bafl› savunma sistemini
temsil etti¤i düflüncesindeyiz. 

28 M-N plan karelerindeki, ‹lk Tunç Ça¤› III Dönemi kap› yap›s› oldu¤unu düflün-
dü¤ümüz dörtgen planl› an›tsal yap› (Resim: 3) yeniden temizlenerek mimarî özellikle-
ri bak›m›ndan tekrar incelenmifltir. Yaklafl›k olarak 6 x 7 m. boyutlar›nda ve yer yer 5-
6 tafl s›ras› yüksekli¤indeki d›fl duvarlar› ile korunmufl olan yap›n›n, san›ld›¤› gibi geçit-
li bir kap› yap›s› olmad›¤› kesinlik kazanm›flt›r. Yap› tabanda ‹lk Tunç Ça¤› surunun d›fl
kaplamas› ile bütünleflecek flekilde onunla birlikte örülmüfltür. Yap›n›n d›fl duvar›nda
altta iki s›ra, genifllikleri yer yer 1 m.ye yaklaflan büyük tafllar kullan›lm›fl ve tafllardan
baz›lar›n›n yüz ve köfleleri özenle düzeltilmifltir. Bu tafl dizisinin üzerinde yap›y› kuflak
gibi çevreleyen daha küçük ve yass› tafllardan oluflan diziler ile bunlar›nda üzerinde yi-
ne iri tafllardan oluflan bir üst yap› mevcuttur. D›fl duvardaki özenle haz›rlanm›fl yüze
karfl›n, yap›n›n iç yüzünün bulunmad›¤›, duvarlar› oluflturan tafllar›n iç kesimde üstüs-
te bindirilerek, sahte kubbe tekni¤ini and›racak flekilde e¤imlendi¤i görülmüfltür. Yap›-
n›n üst örtüsünün günümüze kadar korunmufl olan kuzeydo¤u köflesindeki tafllar›n da-
iresel dizimi de yap›n›n hafif kubbeli oldu¤u fleklindeki görüflümüzü desteklemektedir.
Ancak tafllar›n bindirme tekni¤i kendisini tafl›yacak nitelikte olmad›¤›ndan kullan›m s›-
ras›nda yap›n›n içinin blokaj fleklinde doldurulmufl oldu¤unu düflünmek zorunday›z. Ni-
tekim 2004 y›l›nda yap›n›n içindeki temizlik ve sondaj çal›flmalar›, yer yer kal›nl›¤› 2
m.yi bulan, homojen s›k›flt›r›lm›fl bir toprak dolgusunun varl›¤›n› göstermifltir. An›tsal ni-
telikteki bu yap›n›n güneybat› köflesinin Geç Antik Ça¤da tahrip edildi¤i, duvar ve bu
kesimdeki üst örtü tafllar›n›n, yap›n›n d›fl›na iki yana at›ld›¤› görülmüfltür. Tafllar yeni-
den kullan›lmak için al›nmad›¤›ndan bu tahribat›n Geç Antik Ça¤da define aranmak için
yap›ld›¤›n› düflünmekteyiz. Yap›n›n içinde aç›lan derin sondajda temel seviyesinin al-
t›nda yaklafl›k 1 m. kal›nl›¤›nda ‹lk Tunç Ça¤ I dolgusuna, bunun da alt›nda varl›¤›n› di-
¤er sondajlardan bildi¤imiz göl dolgusuna rastlanm›flt›r. 

Yap›n›n bat› ve kuzeyinde, temel tafllar› düzleminde yap›y› sobe fleklinde çevre-
leyen ve irice tafllardan yap›lm›fl bir dolguya rastlanm›flt›r. Bu dolgunun içinde, sürekli
olmayan duvar yüzlerine rastlanmas› ve bunlarla birlikte ‹lk Tunç Ça¤› III Dönemine ait
baz› kap parçalar›n›n görülmesi bu kesimin sunu ya da mezarl›k alan› ile ilgili olabile-
ce¤ini düflündürmüfltür. Dolgunun içindeki topra¤›n d›fl kesimden belirgin biçimde fark-
l› olmas› da bu görüflümüzü destekler niteliktedir. Bu kesimin anlafl›lmas› için 28-29 L
plan karelerinde bir geniflletme yap›lmas› gerekti¤inden ve bu dönemdeki kaz› mevsi-
minde bu çal›flma yetiflmeyece¤i için söz konusu alan›n temizli¤i önümüzdeki y›la b›-
rak›lm›flt›r. 
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AfiA⁄I PINAR MEVK‹‹
Afla¤› P›nar mevkiindeki çal›flmalara önceki y›llarda aç›lm›fl olan Kalkolitik ve

Neolitik Dönem alanlar›n›n genel temizli¤i (Çizim: 2) ile bafllanm›fl, do¤al etkenler ne-
deniyle açma kenarlar›nda meydana gelen akmalar d›fl›nda herhangi bir tahribat›n ol-
mad›¤› görülmüfltür. Açma kenarlar›ndaki en yo¤un bozulma 12-15 H-K plan karelerin-
deki Orta Kalkolitik Ça¤ dolgular›n›n bulundu¤u açmalarda saptanm›fl, bu alan açma-
lar›n daha gerilemesini önlemek amac›yla kenarlar›n e¤imli olarak temizlenmesiyle so-
nuçland›r›lm›flt›r. 

‹lk  olarak 9P plan karesinde önceki y›llarda bulunmufl olan ve tak› ifllik yeri ola-
rak kullan›ld›¤› anlafl›lan ahflap kulübenin zemininin temizli¤ine geçilmifltir. Yap›n›n
esas taban›n›n yerden tafllarla yükseltilmifl ahflap tabanl› oldu¤u ve geçirdi¤i yang›n-
dan sonra bunun alta do¤ru göçtü¤ü anlafl›lm›flt›r. Bu y›l taban döküntüleri temizlene-
rek belgelenmifl ve bunlar›n aras›nda çok say›da de¤iflik hayvanlara ait kemiklerin bu-
lundu¤u görülmüfltür. Gene zemin dolgusu içinde, tak› yap›m›nda kullan›ld›¤› anlafl›lan
afl›nd›r›c› ve ö¤ütme tafl› parçalar›na da rastlanm›flt›r. Böylelikle Trakya ve Anadolu’da
örne¤i çok az olan tak› ifllik yerinin kaz›s› tamamlanm›fl olmaktad›r. Bu yap›dan topla-
nan malzemenin analizleri tamamland›¤›nda, özellikle malahit, spondylus ve kaya kris-
tali gibi hammaddelerin ifllenme tekni¤i ile ilgili önemli bilginin ortaya ç›kaca¤›ndan kufl-
kumuz yoktur. 

2003 y›l›nda 7-8 N-P plan karelerinde aç›lm›fl olan ve fliddetli bir yang›nla tah-
ribata u¤rad›¤› anlafl›lan Neolitik Ça¤ yap›s›n›n (Resim: 4) taban› yeniden temizlene-
rek ahflap duvar izlerinin kotrolü yap›lm›fl ve elde edilen verilere göre yap›n›n plan›nda
gerekli olan düzeltmeler yap›lm›flt›r. Temizlik s›ras›nda yap›n›n orta ve do¤u odas›nda
baz› kanallara rastlanm›flt›r. Yap› duvarlar›n› ve taban›n› bozan bu kanallar içerisinde
yer yer görülen, ahflap dikmelere ait izler, bunlar›n duvar hendekleri oldu¤unu göster-
mektedir. Güneybat›-kuzeydo¤u do¤rultulu dörtgen bir yap›n›n plan›n› veren, birbirleri
ile iliflkili duvar hendekleri ile, yap›y› do¤u-bat› do¤rultusunda kesen bir di¤er hendek,
bunlar›n olas›l›kla 4. ve 5. yap› katlar›ndan indi¤ini düflündürür. Yap›n›n hemen alt›n-
da, taban›n bozuk oldu¤u yerlerde, gene Neolitik Döneme ait daha eski bir yap›n›n bu-
lundu¤u görülmüfltür. Yukar›dan inen bu hendeklerin içerisinde yer yer bulunan yan›k
kerpiç döküntüleri, bunlar›n yaln›zca 2003 y›l›nda aç›lan Neolitik Ça¤ yap›s›n› de¤il, da-
ha altta bulunan di¤er yap› kat›n› da kesti¤ine iflaret eder.

Daha önceki y›llara ait raporlar›m›zda da belirtildi¤i gibi, Afla¤›p›nar’daki Neolitik
Ça¤ yap›s› Balkan ‹lk Neolitik Ça¤›na tarihlenmektedir (Resim: 5). Yap›n›n kaz› alan›-
m›z içine giren k›sm›n›n 22 m. uzunlu¤a varmas› ve kaz› alan› d›fl›nda do¤u-bat› yö-
nünde halen devam etmekte oldu¤u görülmesi üzerine, önümüzdeki y›l 8-9 M plan ka-
relerinde çal›fl›lmas›na karar verilmifl, bu çal›flmaya haz›rl›k olarak 2004 y›l›nda bu aç-
malar Neolitik Ça¤›n üst dolgusuna kadar indirilerek b›rak›lm›flt›r. Ahflap olan bu yap›
dolgusunun temizli¤i uzun bir süre alaca¤› için bu y›l yap›n›n bu kesimi temizlenmeden
b›rak›lm›flt›r. 

SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Kanl›geçit mevkiindeki ‹lk Tunç Ça¤› yerleflimi kültürel aç›dan iki farkl› evreye ay-

r›labilir. ‹lk evre ‹.Ö. 3000’li y›llar›n bafl›na tarihlenmekte ve daha çok Balkan etkileri
göstermektedir. Ezero kültürünün özelliklerini yans›tan bu evrede, Balkan ‹lk Tunç Ça-
¤› için tipik olan, ahflap evlerden oluflan küçük bir yerleflim ve yine bu kültüre özgü si-
yah yap›m kaba çanak çömlek bulunmaktad›r (Özdo¤an v.d 1997:9). Kanl›geçit mev-
kiindeki Balkan etkili bu yaflam biçimi ‹lk Tunç Ça¤›n›n ortalar›ndan itibaren Anadolu
etkileri göstermeye bafllam›flt›r. Bir süre sonra gerek mimarî gerekse çanak çömle¤i ile,
Anadolu’daki örneklerinden daha küçük ancak, onlar›n tipik bir örne¤i olan bir yerleflim
ortaya ç›km›flt›r. 
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‹lk evreden daha genifl ve daha tan›ml› bir flekilde aç›lan ikinci evre (‹.Ö. 2600-
2100) surla çevrili bir “iç kale”  ile, bu alan›n etraf›nda bulunan ve olas›l›kla seyrek ya-
p›lardan oluflan bir afla¤› flehirden oluflur. ‹lk Tunç Ça¤› III’e tarihlenen ve iç kaleyi sa-
ran sur duvar›, höyü¤ün kuzey k›sm› boyunca 40 m. uzunlu¤unda aç›lm›fl ve duvar›n
yaklafl›k olarak 50 m. çap›nda bir alan› çevreledi¤i anlafl›lm›flt›r. ‹ri ve yass› tafllardan
temelleri bulunan duvar›n üst k›sm›, olas›l›kla ahflap ile yükseltilmifl, savunma ve da-
yan›kl›l›¤› art›rmak için ise küçük tafllardan yap›lm›fl bir glasi-tafl kaplamadan faydala-
n›lm›flt›r. Sur duvar› ile çevrelenen bu alan›n içerisinde megaron planl› yap›lardan olu-
flan ve en az iki yenileme kat› bulunan  ve Troya II ile yak›ndan benzeflen bir yerleflim
bulunmaktad›r. Buradaki yap›lar daha çok alan›n kuzeydo¤u k›s›mda yo¤unlaflm›fl,
alan›n güneybat›s› ise avlu olarak kullan›lm›flt›r. Avlu niteli¤indeki bu alanda  bulunan
iki adak çukuru, buran›n daha çok tören alan› olarak düzenlendi¤ini düflündürür. Me-
garon planl› yap›lar›n son evresinde olas›l›kla sur ifllevsiz bir hâle gelmifl, yerleflme kü-
çülmüfl ve surun yerine megaronlar› çevreleyen bir temenos duvar› infla edilmifltir. ‹lk
Tunç Ça¤› III’ün sonlar›na do¤ru yerleflmenin ifllevini kaybetti¤i, sur duvar›na ait glasi-
yi kuzeydo¤u k›s›mda keserek tahrip eden an›tsal bir yap› kal›nt›s›ndan anlafl›lmakta-
d›r. 

Bilindi¤i gibi ‹lk Tunç Ça¤›nda Anadolu’da kent devletleri geliflirken, Balkanlarda
daha çok k›rsal bir yaflam biçimini sürdüren topluluklar bulunmaktayd›. Farkl› yaflam bi-
çimlerini yans›tan bu iki bölge aras›nda yer alan Trakya’daki Kanl›geçit yerleflmesinin
geliflim süreci, bölgeler aras› etkileflime de ayna tutar. Buna göre Balkan özellikleri
gösteren yerleflme zaman içinde, olas›l›kla bölgede bulunan zengin maden yataklar›
nedeniyle, Anadolu kentlilerinin dikkatini çekmifl ve bir süre sonra Anadolu etkisine gir-
mifltir.   

Bu y›l Afla¤› P›nar mevkiinde yapt›¤›m›z çal›flmalar ise, höyü¤ün kuzey k›sm›n-
da bulunan, Neolitik Dönem tabakalar›n›n düflündü¤ümüzden daha ilginç oldu¤unu
göstermifltir. Büyük bir Neolitik Ça¤ yap›s›n›n saptand›¤› bu kesimde, bu yap›n›n alt›n-
da Trakya’n›n ‹lk Neolitik Ça¤ topluluklar›n› yans›tan ve Balkanlar ile olan yak›n ben-
zerliklerin yan› s›ra yerel özellikler gösteren çanak çömleklere sahip bir tabakan›n ol-
du¤u anlafl›lm›flt›r. Bu malzemenin, Bulgaristan’dan bilinen en eski Neolitik kültür ev-
resi olan Karanovo I ile benzerlik göstermesi, K›rklareli Höyü¤ü’nde bu evrenin olduk-
ça iyi temsil edilmifl oldu¤unu düflündürmektedir. Ancak bu tabaka ile ilgili de¤erlendir-
meler için, önümüzdeki y›llarda yap›lacak çal›flmalar›n sonuçlar›n› beklemek gerek-
mektedir. 
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Çizim 2: Afla¤› P›nar durum plan›

Resim 1: Kanl›geçit, sur ve an›tsal yap›n›n kuzeybat›dan 
görünümü
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Resim 2: Kanl›geçit, sur duvar› detay 
görünüm

Resim 3: Kanl›geçit, an›tsal yap›n›n
güneyden görünümü

Resim 4: Afla¤› P›nar, 2003 y›l›nda kaz›lan 
‹lk Neolitik Ça¤ yap›s›

Resim 5: Afla¤› P›nar, ‹lk Neolitik Ça¤
çanak çömlekleri



ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT ELAIUSSA
SEBASTE: THE 2004 CAMPAIGN

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

The 10th campaign of excavations and research at Elaiussa Sebaste was carried
out between August and October. The works were  followed and supported by gov-
ernment representative Azize Karaba¤l› of  Konya  Archaeological  Museum .

The archaeological investigation  was, as usual, integrated by paleo-anthropo-
logical studies and restoration activities. All the structural restoration  works of the pre-
sent campaign as well as those of the past years have been planned and directed by
the architect and our dear friend Ezio Mitchell, who suddenly died on the 13th
September 2004 and to whom I wish to dedicate this paper.

EXCAVATION ACTIVITIES   
During the campaign 2004 excavation activities took place in particular:
1. In the area of the temple.  
2. In various sectors outside the circular building, in the south-west area of the

promontory overlooking the two ancient harbour basins.
3. Within the complex of the agora and Byzantine church and its surrounding

area. 

1. AREA  OF THE TEMPLE   
Concerning the activities on the temple, the archaeological investigations were

concentrated on a more complete analysis of the structures still in situ as well as of
those lying immediately near by the temple. 

The plotting of the building has been completed and up-dated with new infor-
mation. The dimensions of the podium have been precisely determined ( m.17,09 x
33,25) and it was possible to reconstruct the original position of the columns, 6 on the
short side, and 12 on the long side where the interaxis was constantly equal to 2,90
m., whereas on the front and back the central intercolumn is wider (4,40 m.). The
inventory and drawing of the architectural and sculptured elements were also com-
pleted.

Several soundings were carried out to clarify some aspects of the Roman and
Byzantine structures. In particular one of the purposes of the 2004 campaign was  to
begin the investigation in  the underground chamber which extends under the north-
east side of  the cella , whose existence had been mentioned in the  preliminary study
on the temple by the English scholar Gough in the early fifties.

* Prof. Dr. Eugenia EQUINI SCHNEIDER-Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche
dell’Antichità- Università  di Roma “La Sapienza” – Piazzale A.Moro 5- 00185 Roma / ITALY.
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The access to the crypt, which appeared very difficult due to the partially col-
lapsed structures, was originally by stair ramps descending from a shallow, vertical
shaft, built in regular blocks, opened in the floor of the cella itself. At the south-eastern
end of the shaft is an arched passage, now partly obstructed, which  leads down an
incline to the chamber (Fig. 1). The shaft’s excavation revealed a completely  up-set-
ted stratigraphy due to very recent filling in, certainly subsequent to Gough’ investiga-
tion. 

The crypt, approx. square-planned (measuring  m.4,20 x 4,5), barrel vaulted and
very well built in regular limestone blocks, is filled with rubble, but some characteristics
may already be defined  (Fig. 2). Certainly it must be related to the Roman temple,
since it had been built inside of the podium  and with walls perfectly toothed to those
of the cella. 

The original  function the underground chamber must still be ascertained by the
2005 excavations. Nevertheless  it is possible to suppose, comparing  with other
sacred buildings, that it was related to the cult’s use (like, for example in the temple of
Zeus at Aizanoi1–where however the crypt is larger, or like at Claros or in some Syrian
temples2) or, more probably utilized as a depot for worship ornaments only accessible
by the priests. Indeed  apparently the crypt was intended to be accessed only from the
cella. However at the present state of investigation the only evidence is that the under-
ground chamber  was certainly used, probably in the VI century A.D., when a church
was installed in the temple, as a water reservoir, as it is testified by hydraulic mortar
applied to its walls and by the closing of the passage which had been deliberately
sealed with masonry.

2.  AREA OF THE CIRCULAR  BUILDING    
In the area of the Circular Building investigations were concentrated on various

sectors outside the monument, particularly in the area to the west of the complex
where the vast apsed hall (about 22 x 11 m.) with an apse on the south side, brought
to light during the 2003 campaign, was completely investigated (Fig. 3).  

The floor of the hall shows a considerable difference of level from south to north,
partially compensated for the construction of three big steps  near by the apse and
near by the two  pair  of pillars which  marked the central area.  The main entrance
was  opened  on the northern side through a marble door of which some fragments of
the jambs and the architrave have been brought to light.    

This door is not in axis with the hall apse, since it pertained to the previous struc-
ture of the Roman portico facing  on the north harbour and subsequently it had been
partially modified and re-employed in the 5th century  building.

The hall pavement  of limestone  slabs, is well preserved in the apse, in the area
in front of it and in some parts of the approaching ramp.  

Two small rooms were investigated to the west of the nave. Both of these, as the
two ones  excavated in 2003 to the south-east of the apse, after removing the collapse
of the upper part of the perimetral walls, feature strata  consisting of  burnt material
together with ceramic findings, overall amphorae Late-Roman 4 from Palestine, dated
within the mid-VIth century A.D., a chronology corresponding to the period of the
destruction and abandonment of at least some parts of the complex, confirming the
data testified in the previous campaigns. 

Also a great number of fragments of polychrome marble and very numerous
pieces of opus sectile (forming vegetal and floral patterns, as leafs, pomegranates etc.)
have been found originating  both from the wall revetment of  the hall and its annexes

196

1 R. Naumann, Der Zeus Tempel zu Aizanoi, Berlin 1979, 15-16, 65-67, pl. 50,b.
2 K. Butcher, Roman Syria and the Near East, London 2003, 351-371.



( Fig. 4). The  hall as well as the Circular building, appear to have been destroyed by
a violent event with fire, probably to be attributed  to a local civil revolt as reported by
Procopius  (Secret History, XXIX, 24-31 where he spoke of “acts of violence in Cilicia”)
during  the Justinian age. 

This hypothesis seems to be confirmed by the investigation which was carried
out inside the rectangular tower at the north-west side of  the hall (Fig. 5), and per-
taining, in its first phase, to the fortification wall of Roman age. Here the excavation
revealed,  together with tiles, fragments of wooden beams and very consistent ceram-
ic materials, also parts of weapons, remains of shields and work instruments, datable
to the proto-Byzantine period,  partially melted by fire and clear traces of vandalism :for
instance the amphorae had been pierced by lances ( Fig. 6 ). 

During the campaign, investigations were carried out also at the door opened in
the north west side of the fortification wall, leading to the promontory and to the  road
running along the northern port basin connecting onto the mainland; its chronological
phases from the Roman Palestinian Imperial Age until the VIIth Century AD have been
clarified (Fig. 7).  

The road  remained in use approx. until the mid of VII century A.D., when the
entrance was closed off by big blocks for defence purposes. This need  for strong
defences of the  promontory must very probably be related to the Arabic incursions,
which became yearly events from 663 A.D. on, but which had also previously occurred,
even if more sporadically already since 649 A.D.  

Perhaps an example of this period of warfare can be proved by the discovery,
almost at the end of the campaign, of a skeleton with an arrow point inside its chest
and leaning against the front of the door, covered by the collapsed wall (Fig. 8). The
skeleton  pertains to a male ( age at the moment of death estimated between 23-29
years; height approx between 166-170 cm.); some fragments of the bones have been
taken to be subject to a Carbon-14 analysis the results of which are not yet available.

AREA OF THE AGORA AND BYZANTINE CHURCH
Investigations were concentrated in  the church's south aisle where, during the

2003 campaign, a large segment of a polychrome mosaic, with a frame of various geo-
metric bands and  marine motifs in the field was discovered3.  This mosaic pavement,
as I already told last year, pertains to a previous phase of the area, demolished and
levelled over when the Imperial-age building of the agora was constructed.

In the 2004 the sounding has been extended  in the aisle as well as under  the
pavement of a shaft-grave opened in the same nave (and already excavated in the
1997 campaign), in order to define the extension of this section of the mosaic. The new
sondages have brought to light other elements of the  design : geometric frame, a per-
fectly preserved image of a dolphin and various types of fish  swimming and moving
about without any indication of the sea water (Fig. 9, 10). 

AREA  NORTH OF THE AGORA
Excavation in the area immediately north to the Agora was also pursued. 
These investigations had the aim to identify the different and complex phases of

utilization of this sector; in particular  it has been possible to determine the level
chronologically related to the proto-Byzantine basilica, which is characterized by a road
partially cut into the surface rock which was levelled and smoothed out with a coat of
mortar  and  compacted ceramic fragments.The area immediately alongside the pillars
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of the Byzantine aqueduct (which limit the eastern side of the area) featured on its sur-
face blocks of large dimensions and elements of a water channel  which were certain-
ly related to the upper part of the aqueduct. Said strata of collapse covered, among
other, a figured sculptured limestone capital, which had been re-employed upside-
down  under the corner block of a later  wall; of the three visible sides, the southern is
decorated by a female head with kalathos, most probably a Tyche (Fig. 11),  the west-
ern with a male head (maybe a satyr) whereas on the eastern side the head is frac-
tured at the height of the neck. The bad state of conservation of the capital’s surface
makes it difficult to establish a precise chronological definition; however, also on the
basis of  a comparison with the figured capitals of Soloi Pompeiopolis4, it seems pos-
sible to orient oneself to the end of the 2nd- beginning of 3th century A.D., age which
corresponds to the Imperial Roman phase of the area. However the stratigraphical
investigation in this sector  is still to be completed.  

In the area north of the agora,  underneath one of the arches of the retaining
wall of the road running south of the theatre, a new rock-hewn tomb was also investi-
gated.  This tomb is part of the funerary complex which pre-dates the construction of
the road, but which was incorporated into and respected in the area's subsequent
building phase.  The funerary chamber, sealed by a rectangular limestone slab, con-
tained  at least 27 skeletons remains. 

We compared the number of individuals recovered in the last tomb with the tomb
excavated in 2003, divided by age classes. The burials number and their distribution
currently allows us to hypothesize that the new tomb was in use  for a  relatively  short
time and in a slightly later period than the other one, which has been dated within the
1st century A.D. This hypothesis seems to be confirmed by carbon-14 analysis made
on the oldest bones samples which suggests, a chronology between 120-200 A.D. for
the new tomb.

Between the numerous burial findings, glasses, pottery etc , particularly inter-
esting are: a terracotta osteotheke, with a slip cover, traces of floral painting decora-
tion and the bones of a girl of fifteen/sixteen years inside ( Fig. 12); a big lamp with two
nozzles, floral decoration on the handle and two horses heads on the rim; a perfectly
preserved  Campanian wine amphora (Dressel 2-4), three golden earrings etc.(Fig.
13).  

RESTORATION AND CONSERVATION  ACTIVITIES   
The interventions for static consolidation and conservation have in particular

concerned the arch of the Byzantine aqueduct  which lies near by the Circular Building
and some structures of the agora where a progressive deterioration of the upper walls
was in course.

The restoration of opus sectile floors of the basilica in the agora and of the bap-
tismal pool were also carried on under the supervision of  H. Ak›ll› of the Edirne
University.
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Fig. 1: The arched passage of the crypt

Fig. 2:  The temple underground chamber
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Fig. 3: Area of the circular building: the absed hall after the 2004
excavations

Fig. 4: Samples of marble decoration from the wall revetment of the absed
hall
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Fig. 5: The tower of the promontory wall,at the north-east 
side of the absed hall

Fig. 6: Remains of shields and work instruments melted by fire found 
inside the tower
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Fig. 7: The door leading to the road running along the 
northern port basin

Fig. 8: Skeleton of a male 
found against the 
promontory door
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Fig. 9: Area of the agora, basilica’s southern nave: 
segment of a  Roman mosaic under the pave
ment of a  Byzantine shaft grave

Fig. 10: Detail of the mosaic with figure of a dolphin
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Fig. 11: Figured capital reemployed in the area north of 
the agora

Fig. 12: Painted terracotta osteotheke with slip cover, from  a rock-hewn tomb in the 
area north of the agora

Fig. 13: Some burial findings from the rock-hewn tomb



DIDYMA, 2004

Andreas FURTWÄNGLER*

Die vom Deutschen Archäologischen Institut getragene und vom Türkischen
Ministerium für Kultur und Tourismus 2004 genehmigte Grabungskampagne in Didyma
fand in der Zeit vom 02. August - 15. September 2004 statt. Als Vertreter der türkischen
Regierung begleitete Salim Y›lmaz vom Denizli Arkeoloji Müzesi  mit Engagement den
Verlauf der diesjährigen Arbeiten.  Vorausgegangen war einer achttägige Überprüfung
der für die Kampagne geplanten  Arbeiten im Bereich des großen Tempels1.

1.Forschungen zum archaischen Apollontempel (sog. Tempel II)
Im Rahmen  eines übergreifenden Forschungsprojekts, das das archaische

Heiligtum als ein Ganzes zum Inhalt hat, gilt es durch zeichnerische Aufnahme, den
Restbestand des archaischen Tempels zu dokumentieren2. Mittels einer Sondage
(Abb. 1, S 1) zwischen den dritten und vierten Säulenpaar von Westen konnte P.
Schneider 27 Kalkstein- und 14 Marmorfragmente des archaische  Tempels bergen.
Die Sondage ergab ferner, dass das mächtige Fundament des spätklassischen
Tempels nicht – wie zunächst erwartet - auf Felsen fundamentiert,  sondern bis in eine
über 5m. tiefe, lehmige Schicht herabgeführt worden war, was zur
Fundamentierungstechnik und Bauzeit des jüngeren Didymaion neue Einsichten
erbrachte (Abb. 2 )3. Die 2003 begonnene systematische katalogmäßige Erfassung
und zeichnerische Aufnahme der dem `Tempel II´ zuweisbaren Architekturglieder
durch U. Dirschedl wurde 2004 fortgesetzt. Zu Beginn der Kampagne wurde das
größte bislang bekannte Fragment einer kannelierten Säulentrommel aus Marmor an
der SW-Ecke des Tempels bei den vorbereitenden Räumungsarbeiten für die
Sondagen im SW des Tempels geborgen (Abb. 3). Verschiedene wiedergewonnene
Bauglieder wurden zeichnerisch aufgenommen, die dem archaischen Tempel
zugewiesen werden konnten4. Sämtliche Stücke wurden katalogmäßig erfasst, ihre
Erhaltung sowie Material, technische Details, Werkspuren und Farbreste beschrieben
und dokumentiert. Ferner wurde die Fahndung nach bislang unauffindbaren

* Andreas FURTWÄNGLER, Institut für Klassische Altertumswissenschaften, Universität Halle-Wittenberg,
Universitätsplatz 12, D-06099 Halle/ALMANYA.

1 Unter der Leitung von. Andreas Furtwängler  (Universität Halle-Wittenberg) nahmen folgende Mitarbeiter an der
Kampagne teil: Salim Y›lmaz (Kommissar), P. Schneider (Architekt), I. Celimli ( Restaurator), J. Birnbaum (Architekt),
P. Grunwald (Fotograf), Z. Y›lmaz (Archäologin), H. Bumke (Archäologin), F. Ayd›n (Architektur-Zeichnerin)U.
Dirschedl (Archäologin), G. Friedmann (Restauratorin), M. Testa (Architektin),  U.Weber (Archäologie), F. Leissle (
Vermessung), D. Mauermann (Archäologie). F. Gutschke (Archäologie) M. Lubos (Archäologie), Ch.Kronewirth
(Restaurator), Fr. Heinrich (Archäologin).

2 Die Fundamente der Hofmauern wurden im Grundriss  (M 1:50) aufgenommen,  ferner der Querschnitt durch das
Adyton im Bereich des Naiskos (M 1: 50) gezeichnet.

3 Schnittzeichnung A-A. Nordsüdschnitt durch Sondage bis Schnitt E. M 1 : 20.
4 M 1: 2,5:  kannelierte Säulentrommelfragmente aus Poros und Marmor, Marmorspiren, unkannelierter Marmortorus,

Fragment einer `Columna caelata´, großformatige ionische Kymata).
Anhand von  1:1-Profilen konnte die Schablone eines `Prototyps´ des Kymas erstellt werden,  nach dem Studium von
42 magazinierten Kymafragmenten ( 39 aus Poros und Kalkstein, drei aus Marmor ).
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Baugliedern fortgesetzt,  die Listen mit den dem Tempel zuweisbaren Baugliedern
ergänzt sowie eine sorgfältige Auswahl zur zeichnerischen Aufnahme getroffen.

2. Sondagen im Südwesten des jüngeren Didymaion
Die alten Grabungen  (1906 – 1913) unter der Leitung von Th. Wiegand und H.

Knackfuß hatten zum Ziel, das jüngere Didymaion freizulegen. Daneben interessierte
man sich insbesondere für archaische Plastik: hierbei wurden die unmittelbar angren-
zenden Bereiche rund um den Tempel in der Regel bis tief unter die Unterkante des
Tempel-Treppenfundaments abgegraben. An der SW-Ecke des Didymaion mussten
aber die Arbeiten 1913 eingestellt werden, nachdem ein Mauerzug eines darunter
liegenden, älteren Gebäudes angegraben worden war. Eine erneute Untersuchung an
dieser Stelle durch K. Tuchelt und  R. Naumann führte zur Aufdeckung der ca. 15,50
m. langen SW-Halle5. Aufgrund begleitender Funde glaubte man sie im ausgehenden
7. Jh .v. Chr. errichtet. Der unmittelbar südlich an den Naumann/Tuchelt-Sondagen
angrenzende Bereich  hielt man für gestört. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ausrichtung der SW- Halle etwa derjenigen
des archaischen Tempels II  entspricht, waren Zweifel an der vorgeschlagenen
zeitlichen Einordnung angebracht. 
Die Fragen, die im Berichtsjahr durch Nachgrabungen bzw. Sondagen beantworten
werden sollten, waren folgende:

- Wie  muss man sich das Gelände des Heiligtums  südlich  der SW-Halle  in
archaischer Zeit vorstellen?

- Welche Störungen späterer Zeit können an dieser Stelle verzeichnet werden
- Kann die Datierung  der SW- Halle präzisiert werden
- Lassen sich chronologische Anhaltspunkte für die Neubefestigung und

Planierung des Geländes im Bereich des Treppenfundaments des jüngeren
Didymaions gewinnen?

3.1  Sondage  Süd , Bereich B 
Über das Gelände, das sich von der SW- Halle nach Süden bis zur „Mandra“-

Mauer erstreckt, waren aus alten Aufzeichnungen kaum brauchbare Anhaltspunkte zu
gewinnen. Hier wurde daher ein 9 x 9 m. genordeter Quadrant geöffnet (Abb. 1, B).
Nach ersten Abstichen stellten wir fest, dass der südliche Bereich durch tiefgreifende
Störungen bis in ca. 2 m. Tiefe unter der heutigen Geländeoberfläche durch
Altgrabungen von H. Knackfuß für weitere Forschungen unbrauchbar gemacht worden
war. Allein in einem 3 m. gegen N  und 1 m. gegen W erweiterten Areal ließen sich
interessante neue Aspekte gewinnen:  Nach Mischbefunden jüngerer Zeit folgten mit-
telalterliche Schichten (ca. 12 Jh. n. Chr.). in welchen die Baum-Halterung einer
Ölpresse aufgedeckt wurde, die im W wie im O durch zwei wiederverwendete und hor-
izontalgelegte, spätantike Säulenteile des 6. Jhs. n. Chr. verstärkt war ( Abb. 4 ).  Diese
mittelalterliche Störung durchschneidet eine dünne, grau-gemischte „Brandschicht“,
die – wegen ihrer gleichmäßigen Verteilung über die Fläche - als Planierung gedient
haben dürfte. In ihr wie darunter fand sich nur archaisches Material  (bis ca. 530/20 v.
Chr.). In tieferen Bereichen stießen wir auf eine anstehende, weiche und helle
Kalklage, die zum benachbarten Schnitt N um knappe 0,7 m. abfällt. 
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3.2 Sondage Süd: Schnitt N 
Unter mittelalterlichen Schüttungen des 11. und 12 Jh. n. Chr. liegt eine spätar-

chaische Planierungsschicht, die mit der Anlage der SW-Halle in Verbindung stehen
dürfte (Abb. 1, N und Abb. 8). Darunter folgt über einer tief liegenden, anstehenden,
hellen Kalklage  (vgl. Bereich B) eine lehmige bis lockere Packung aus kleinen
Steinchen und Sand: dort finden sich fast nur noch früharchaische und spätge-
ometrische Funde, die in 0,6 m. tiefen Ablagerungen eines früheren Bachbettes liegen
(vgl. geometrisches Dreifuß-Beinfragment aus dem 8. Jh. v. Chr. (Abb. 7) .  Ein Wasser
führender Bachlauf verlief also in spätgeometrischer und früharchaischer Zeit unmit-
telbar unter der späteren SW-Halle, in Schnitt N  und am Rande von Bereich B nach
SW. Er wurde mit großer Wahrscheinlichkeit vom Wasser jener Quelle gespeist, die
innerhalb des ersten Tempels (I)  gefasst worden war.

3.3 Sondage E : Tempelfundamentsondage
Der Schichtenabfolge am Treppenfundament des jüngeren Didymaion galt die

nächste Untersuchung: folgende ungelöste Probleme standen im Mittelpunkt des
Interesses:

- zu welchem Zeitpunkt ist das Treppenfundament angelegt worden ?
- ist das Areal, das unmittelbare südlich am Treppenfundament anschließt befes-

tigt worden (als Arbeitsfläche, für Hebemaschinen, Krähne u.a..)?
- durchschneidet das Treppenfundament die archaischen Schichten?
- ist bereits in archaischer Zeit der Vorplatz befestigt worden ?
- wie tief reicht die archaische und evtl. die geometrische Schichtung?
- Zu welchem Zeitpunkt sind die nördlichen SW-Hallen-Fundamentblöcke  aus-

geraubt worden?

Die Sondage schneidet den im Jahre 1962 untersuchten Bereich an6. Unter dem
Humus stößt man auf eine kalkgefestigte Erde mit viel archaischem Material und weni-
gen spätklassischen Scherben. Die Schicht verdichtet sich mit Ziegelfragmenten und
zum Teil brandgeschwärzten Scherben sowie Marmorabschlägen, bald wechselt die
Erdkonsistenz zu einer sehr festen kalkhaltigen und lehmigen hellen Schicht, die ein-
deutig zur Festigung des Grundes in spätklassischer Zeit bestimmt war.  Darunter
nimmt die Marmor- und Kalksteinsplittschicht ab und vermischt sich mit Asche: es han-
delt sich um den Übergang zur spätarchaischen Aschenschicht-Auslegung, die vom
Stufenfundament durchschnitten wird und daher nicht als spätklassische
Ausgleichsschicht betrachtet werden kann. Sie beinhaltet Abschlag von Poros- und
Marmorblöcken und gehört wohl zur Platzanlage beim Bau des archaischen Tempels
II. Darunter folgen verschiedene braun-lehmige oder stärker sandige Schichten mit
archaischem Material, insbesondere kleine Scherben, die hier als tertiäre
Ablagerungen in Erscheinung treten. Unterhalb des  Fundament-Unterkantenniveaus
der SW-Halle stößt man auf  hocharchaische, spät- und subgeometrische
Keramikfragmente sowie auf Eisengegenstände (Obeloi, Lanzen), Bronzen 
(Pfeilspitzen, Bronzebleche , Spiegel (Abb.  5-6). 

Folgende Ergebnisse können festgehalten werden:
- das Treppenfundament ist – nach den keramischen Funden zu urteilen – in

spätklassischer Zeit errichtet worden
- das unmittelbar vor dem Treppenfundament gelegene Areal ist befestigt.
- Das Treppenfundament durchschneidet  spätarchaische Schichten, vermutlich

durch Absenkung im Laufe der Zeit
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- Bei Errichtung des archaischen Tempels II wurde ein ( gestufter ?) Vorplatz
angelegt.

- Die tiefste Schicht wird von Sand und Flusskies bestimmt, muss also mit dem
ablaufenden Quellwasser in Zusammenhang stehen (spätgeometrisch?).

- Die Fundamente der SW-Halle sind  nicht in hellenistischer Zeit, wie
Naumann/Tuchelt annahmen, sondern erst im Mittelalter ausgeraubt worden . 

3.4. Bauaufnahme und Sondage am W-Fundament der Halle Südwest
Der Baubefund  der SW-Halle ist von P. Schneider im  Gundriss. M 1 : 20/

Querschnitt. M 1 : 20 neu gezeichnet und beschrieben und in einigen Details
gegenüber dem alten Plan korrigiert worden (Abb. 9). Die keramischen Funde einer
kleinen Sondage an der N-Kante des Fundamentes ergaben, dass die Halle nicht im
7. sondern erst im 6. Jh. errichtet wurde, eine Datierung, die auch mit dem Baubefund
besser korreliert.  

4. Konsolidierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am  Apollontempel
Unser besonderes Augenmerk galt wieder den Konsolidierungsmaßnahmen des

großen Apollontempels.  Der Aufgabenkatalog der für diese Tätigkeit eingesetzten,
spezialisierten Restauratoren  Ch. Kronewirth und I. Celimli entsprach dem des letzten
Jahres, d.h. : 

-Entfernen von Bewuchs
-Entfernen aller losen bzw. gelösten, alten Zementmörtelpartien
-Vorsichtiges Abnehmen aller Marmorteile und Reinigung derselben (Abb. 10)
-Ankleben der gereinigten Fragmente mit Epoxid-Harz (insgesamt wurden 410

Fragmente neu verklebt)
-Schließen von Rissen mit technischem Kalkmörtel
-Verfüllen größerer Schalenbildungen mit Kalkmörtel
- Reinigen der Flächen des aufgehenden Mauerwerks im NW-Tempelbereich mit

Bürste und Wasser.

5. Publikationen
Im Berichtsjahr 2004 erschien der  Band Didyma III,2: Die hellenistische und

frühkaiserzeitliche Gebrauchskeramik von Ulrike Wintermeyer, unter Mitarbeit von
Helga Bumke  und mit einem Beitrag von Gerhard Jöhrens. Den ersten ausführlichen
Vorbericht über die Taxiarchis-Grabungen  verfassten A. Filgis - H. Bumke - E. Röver
– H. Stümpel, AA 2002, 79 – 118. V.- M. Strocka (Der Apollon des Kanachos in Didyma
und der Beginn des strengen Stils, JdI  117, 2002 (2003), 81 – 125) erkennt im
Townley-Kopf  eine Replik  des Apollon Didymeus  des Kanachos, was zur Folge hat,
dass Werke des sog. „strengen Stils“ schon unmittelbar nach 500 v. Chr. geschaffen
werden .  H. Bumke publiziert eine Bes-Statuette aus dem Apollonheiligtum (IstMitt 52,
2002 (2003), 209 – 219); diese rückt die materiell bisher kaum fassbaren Beziehungen
zwischen dem Apollonheiligtum von Didyma und Ägypten in ein neues Licht.  

6. Aufarbeitung der Funde der Grabung 2000/2003 am Taxiarchis-Hügel
Die Aufarbeitung der Keramikfunde aus den Grabungen von 2000, 2001 und

2003 wurden unter der Leitung von H. Bumke fortgesetzt. Ziel war es, die strati-
graphische Auswertung der archaischen Schichten zu ermöglichen. Signifikante
Fragmente wurden inventarisiert, hinsichtlich Herkunft und Datierung genauer bes-
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timmt, in die Datenbank des Taxiarchis-Projekts aufgenommen und mit der
Digitalkamera photographisch dokumentiert. Von einem Teil dieser Fragmente wurden
Zeichnungen angefertigt. Insgesamt konnten auf diese Weise ca. 500
Keramikfragmente inventarisiert und digitalisiert werden. Die Aufarbeitung der beson-
ders wichtigen und aussagekräftigen Schnitte im Bereich der archaischen
Schuttschicht ist abgeschlossen. Die bereits bearbeiteten und restaurierten
Metallfunde vom Taxiarchis konnten bezüglich Aufnahme, zur Vervollständigung der
Kleinfund-Datenbank und so zur zukünftigen wissenschaftlichen Bearbeitung bereit-
gestellt werden. 

7. „Masterplan Didyma“
Zur Bewahrung und touristischen Erschließung der archäologischen Schutzzone

hat P. Schneider einen Plan im Maßstab M 1 : 1000 und einen beschreibendenText
erstellt, die auf eine Befreiung der archäologischen Schutzzone vom
Durchgangsverkehr abzielen. Unter Leitung desselben und mit Diplomanden der
Hochschule für Technik Stuttgart  wurden verschiedenen  Museumskonzepte den
lokalen Behörden vorgestellt, die zu mittelfristigen Planungen anregen sollen. Ferner
wurde  vorgeschlagen, die archäologische Schutzzone von der modernen Bebauung
mit einem Grüngürtel (Bäume) abzugrenzen. Miteinbezogen sind eine
Neuerschließung der Ruinen für den Tourismus einschließlich eines Vorschlags zur
Situierung eines archäologischen Museums, ferner eine architektonische Aufnahme
des Hausbestandes  des 19. Jhs. in Didim. Der Masterplan wurde den zuständigen
Türkischen Behörden bzw. Kommissionen zugeleitet.
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Abb. 1

Abb. 2
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Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10



ALANYA KALES‹ 2004 YILI ÇALIfiMALARI1

M.Olufl ARIK*

I-TONOZLU GALER‹ (TG3)’ DE YAPILAN ÇALIfiMALAR
2002 ve 2003 y›llar›nda yap›lan çal›flmalar, ‹çkale’yi güney yönünde s›n›rland›-

ran sur duvar›n›n üst bölümlerinde kalabilmifl tu¤la tonoz kal›nt›lar›n›n da gösterdi¤i gi-
bi, bu kesimde vaktiyle duvara paralel olarak uzanan revakl› bir galerinin (TG 3) bulun-
du¤unu ortaya koymufl; bugün tümüyle ortadan kalkm›fl olsa da, söz konusu revaka ait
ve tu¤ladan örüldü¤ü anlafl›lan kare planl› ayaklar›n blok tafltan subasmanlar› da in si-
tu aç›¤a ç›kar›lm›flt›. Mevcut izlere bak›larak, tafl kaidelerin Selçuklu Ça¤›ndan önceki
bir devre ait olduklar› iddia edilebilir. Öyle anlafl›l›yor ki, blok tafllarla örülmüfl kaideler
hâlinde âdeta bir Propylaia izlenimi verecek flekilde dizilen subasmanlar›n üzerine,
sonradan, bir arkad dizisi meydana getirecek flekilde kuzey cepheye aç›lan bir revak
konstrüksiyonu yap›lm›flt›r. Bu ifllem s›ras›nda, revak›n sivri tonoz örtüsü, Türk fethi ön-
cesinden kald›¤› her hâlinden anlafl›lan sur duvar›n›n se¤irdimine oturtuldu¤u gibi, yü-
künü karfl›lamak için de, revak ayaklar› ile ayn› aks üzerine gelecek flekilde, sur duva-
r›na bitiflik olarak tu¤ladan birer destek kemeri aya¤› örülmek mecburiyetinde kal›nm›fl-
t›r. Ne var ki, bütün bu ifllemler, sur duvar› ile organik olarak birleflmeyen tonozun ayak-
ta durmas›n› sa¤layamam›fl; revak› örten tonoz, se¤irdime oturan kökleri d›fl›nda, tü-
müyle y›k›l›p ortadan kalkm›flt›r. Bu kesimde sürdürülen çal›flmalar s›ras›nda ele geçi-
rilen dökülmüfl s›va art›klar›n›n üzerindeki graffiti gemi tasvirleri, söz konusu revakl› ga-
lerinin hiç de¤ilse 18.yüzy›la kadar büyük ölçüde ayakta oldu¤unu düflündürmektedir.
Mevcut kal›nt›lar, revak›n kuzey-bat› ucundaki tafl kaidenin, bugün için tamam›yla or-
tadan kalkm›fl olsa da, vaktiyle bu kesimdeki burcun üzerinde yer ald›¤› hemen hemen
kesinleflen bir seyir köflküne ç›k›fl› sa¤layan merdiven kütlesi ile iliflkili oldu¤unu da or-
taya koymufltur.

Hâlen ‹çkale’ye bilet kesilerek girilen muhdes kap›n›n bat› kenar›nda ve yere gö-
mülü vaziyette duran kemer kal›nt›s›n›n durumuna bak›larak, bir alt kat bulunabilece¤i
düflüncesiyle, revakl› galerinin do¤u kanad›nda, biri Selçuklu Saray› ile sur duvar›n›n
birleflti¤i köflede, di¤eri ise bat›ya do¤ru uzanan 2 ve 3. subasman aras›ndaki  bölüm-
de iki sondaj çal›flmas› yap›lm›flt›r. 

Çal›flmalar s›ras›nda tu¤la k›r›klar›, s›rl› ve s›rs›z seramikler ile saray›n çini kap-

* Prof. Dr. M. Olufl ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
Çanakkale/TÜRK‹YE.

1 Bu y›lki çal›flmalar›m›za maddî destek sa¤layan Alanya Kaymakam› Say›n Günhan Sar›kaya’ya, Alanya Belediye
Baflkan› Say›n Hasan Sipahio¤lu’na, Say›n ‹nan K›raç Beyefendi’ye, Say›n Kayhan Dörtlük’ün flahs›nda Akdeniz
Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü’ne, ayr›ca kaz› buluntusu camlar üzerinde çal›flan Prof.Dr.Ömür Bak›rer’e, seramik
buluntular için Yard.Doç.Dr.Sema Bilici’ye, kilise çevresindeki iskeletlerin ç›kar›lmas› ve laboratuvar çal›flmalar› için
Yard.Doç.Dr.Handan Ayd›n ve Arzu Demirel’e, ‹çkale Kilisesi fresklerinin fotogrametrik belgelemeleri için
Yük.Mim.fiakir Meraki’nin flahs›nda A Proje elemanlar›na, Bakanl›k temsilcisi Mehmet Yalç›nkaya’ya, yard›mc›lar›m
Dr.Kenan Bilici ve Dr.Leyla Y›lmaz’a ve bütün kaz› elemanlar›m›za teflekkür ediyorum.
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lamalar›nda da tesadüf edilen s›ralt› ve tek renk s›rl› çini fragmanlar›, kimi metal  obje
k›r›klar› ve hayli bozulmufl durumda çeflitli  çiviler bulunmufltur. Özellikle, iki subasman
aras›nda ele geçirilen ve fleffaf s›ralt›na geometrik dekorlu bir levha çini fragman›na
iflaret edilmelidir.  Bir imalât hatas›na iflaret eden ve belki de bu nedenle tu¤la döfle-
menin ortadan kalkt›¤› bir bölümde ve benzer at›k malzeme ile birlikte döfleme kotunun
alt›na at›ld›¤› anlafl›lan fragmanda, s›ralt›ndaki sülyen pigmentlerinin f›r›nlama s›ras›n-
da oluflan lekeleri dikkat çekicidir. 

Do¤u kanad›ndaki çal›flmalara -0.85 m. kotunda yerli kayaya tesadüf edilerek
son verilmifltir.

Çal›flmalar, TG3’ün kuzeyindeki  alana kayd›r›larak, bu kesimdeki topra¤›n tes-
viye edilmesi ile devam edip tamamlanm›flt›r. Çal›flmalar s›ras›nda, hayli bozuk durum-
da çeflitli çini k›r›klar›, s›rl› ve s›rs›z seramik parçalar› ele geçirilmifltir. Bütün alan tel ve
çitlerle çevrilip geçici koruma alt›na al›nm›flt›r.

II-K‹L‹SE’N‹N DO⁄USU  VE TONOZLU KO⁄Ufi ARASINDA YAPILAN 
ÇALIfiMALAR 
Çal›flmalar, 2003 y›l›nda ‹çkale’yi do¤u kenar› boyunca s›n›rland›ran sur duvar›-

n›n kuzey yar›s›na içten eklemlenmifl; Ko¤ufl olarak adland›r›lan tonozlu galerinin (TG
1) güney ucu ile, kilise apsisi ve ‹çkale kap›s› ile s›n›rlanan kesimde 2003 y›l›nda orta-
ya ç›kar›lan tonozlu mekân›n bulundu¤u alanda devam etmifltir. 

Bu y›l yap›lan çal›flmalarla, 2003 y›l›nda ortaya  ç›kar›lan tonozlu mekân›n güne-
yinde ve bitiflik  konumda bir tonozlu  mekân daha ortaya ç›kar›lm›flt›r (fiekil: 1) (Re-
sim: 1). 2003 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda, Hisariçi’ne su sa¤lamak amac›yla, bu kesimde-
ki sur duvar›n› ve tonozlu mekân› tahrip ederek döflendi¤i anlafl›lan pik borunun, yeni
ortaya ç›kar›lan tonozlu mekân›n içinde de devam etti¤i gözlenmifl; çal›flmalar ilerledik-
çe borunun güzergâh›n›n kilisenin kuzey ve bat› cephelerini dolaflarak güney yönüne
do¤ru uzand›¤› tesbit edilmifltir. 

Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ortaya ç›kar›lan tonozlu mekân, 3.35 x 1.84 m. ölçü-
lerinde  ve do¤u-bat› yönünde uzanan dikdörtgen planl› bir yap› olup duvarlar› ve ba-
s›k tonozu 30 x 30 x 7 cm.lik tu¤lalarla örülmüfltür.  

Mekân›n kuzey-bat› köflesinde, -1.45 m. kotta 12 cm., -1.67m. kotta 20 cm. ça-
p›nda iki pik boru do¤u-bat› yönünde uzanmaktad›r. Çal›flmalar s›ras›nda, -1.14 m. kot-
ta bir Selçuklu sikkesine, daha alt kotta ise yak›n tarihli bir Alman feni¤ine tesadüf edil-
mesi, borular›n döflenmesi s›ras›nda mekân›n bir hayli elden geçirildi¤ini ve tahrip edil-
di¤ini aç›klamaktad›r. Çal›flmalarda, -1.35 m.de Tophane ifli bir lüle parças›, -1.63 m.de
nisbeten sa¤lam durumda Bizans Dönemine ait yeflil s›rl› bir seramik kap (testi) (Re-
sim: 2), üzerinde yeflil ve k›rm›z› renkler bulunan kimi fresk  parçalar› ele geçirilmifltir.
-1.70 m.de s›rl›-s›rs›z çeflitli seramik parçalar›, sikke ve çivilere  tesadüf edilmifltir. -2.00
m.de ise mekân›n bat›-do¤u yönünde e¤im yapan flapl› bir zemine sahip oldu¤u görül-
müfl; mekân›n içinde sürdürülen çal›flmalara bu kotta son verilmifltir. 

Di¤er taraftan, sözkonusu tonozlu iki mekân ile tonozlu galeri (TG 1) aras›nda
kalan bölümde de bir çal›flma yap›lm›fl; burada, sura paralel olarak uzanan bir su ka-
nal› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Her iki taraftan da tu¤lalarla s›n›rlanan 27 cm. geniflli¤indeki
su kanal›n›n, tonozlu galerinin içinde de devam etti¤i, önceki y›llarda yap›lan kaz› ça-
l›flmalar›ndan da anlafl›lm›flt›r. 

Tonozlu mekânlar ve su kanal›n›n üzerleri kapat›l›p geçici koruma alt›na al›na-
rak bu kesimdeki çal›flmalara son verilmifltir.
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III-K‹L‹SE ‹LE GÜNEY‹NDEK‹  SARNIÇ  ARASINDA YAPILAN ÇALIfiMALAR 
Selçuklu Saray›’n›n  teflrifat bölümünü oluflturdu¤u bilinen ön kanad›na kuzey-

bat› köflesinde d›fltan eklemlenen sarn›ç (Resim: 3) ile ‹çkale Kilisesi aras›nda yer alan
bölümde de kaz› çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Do¤u kenar›n›, Saray›n Ön Avlusunu  s›n›rlan-
d›ran ve iç yüzünde zikzak dekorlu fresk kal›nt›lar› hâlâ duran ihata duvar›n›n teflkil et-
ti¤i bu alanda, su tesisat›na  ait önemli arkeolojik veriler ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Çal›flmalara, ihata duvar› ile sarn›c›n birleflti¤i güney-do¤u köflede bafllanm›fl;
sarn›c›n kuzey duvar›n›n ortas›nda y›k›k durumdaki üçgen kesitli payandan›n  her iki
yan›nda, biri düfley di¤eri yatay olmak üzere duvar içine yerlefltirilmifl piflmifl topraktan
su künklerine tesadüf edilmifltir (Resim: 4-5). Öyle anlafl›l›yor ki, zemin seviyesine ya-
k›n bir konumda ve yatay olarak duvar içine yerlefltirilmifl künk ile, bir yandan, sarn›c›n
zemininde biriken su al›n›rken, di¤er taraftan da, düfley konumda sarn›c›n üstüne ka-
dar ç›kan düfley borularla, muhtemelen çat›daki taflan su kadar biriken ya¤mur suyun-
dan da yararlan›lmaktayd›. Her iki borunun da, yine birbirine geçme künklerle, bir su
kanal› oluflturacak flekilde kuzeye do¤ru iki kol halinde uzand›¤› tesbit edilmifltir. Künk-
lerin üzerleri tu¤lalar ve moloztafllardan oluflan bir kaplama kapat›lm›flt›r. Bu sayede,
suyun ‹çkale’nin kuzeybat›s›ndaki “Freskli Avlu” olarak adland›r›lan mekâna tafl›nd›¤›
anlafl›lmaktad›r. Mevcut izlere bak›larak, her iki su yolunun da geç devirlerde yap›ld›¤›
iddia edilebilir.

Alan›n ortalar›nda -0.43 m.de in situ bir toprak küp ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim:
6); dairesel a¤›zl› ve dip k›sm›na do¤ru daralan bu s›rs›z küp, çevresine pembe renkli
bir s›va kaplanmak suretiyle topra¤a sabitlenmifltir. Derinli¤i 75 cm.dir. Ölçüleri al›n›p
belgelenerek, yerinde geçici koruma alt›na al›nm›flt›r.   

Yap›lan çal›flmalar s›ras›nda, form vermeyen çini k›r›klar›, s›rl› ve s›rs›z seramik
fragmanlar›, Hellenistik-Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olmak üzere hayli bozuk
durumda ve çok say›da sikke ele geçirilmifltir.

Ne var ki, söz konusu alanda bulunan çamlardan yay›lan bir polen sebebiyle ifl-
çiler de dahil olmak üzere bütün ekip ciddî bir alerji yaflam›fl; hattâ bu yüzden çal›flma-
lara 2 gün ara verilmek mecburiyetinde kal›nm›fl; ilâç ve i¤ne tedavisinin ard›ndan ye-
niden baflland›¤›nda, alerjinin tekrar ve daha kuvvetli olarak nüksetti¤i görülerek bu ke-
simdeki çal›flmalara son verilmifltir. 

IV-K‹L‹SE VE ÇEVRES‹NDE  YAPILAN ÇALIfiMALAR
A-GÜNEY NEFTE YAPILAN ÇALIfiMALAR
‹çkale’nin afla¤› yukar› ortalar›nda,  Tonozlu Ko¤ufl (TG1) ile ‹çkale kap›s›n›n bu-

lundu¤u kesimde yer alan kilise, bugünkü hâliyle, çeflitli dönemlerde müdahale edildi-
¤i anlafl›lan bir bina harabesidir. 

Kilisenin güney bölümünde 2003 y›l›nda bafllanan çal›flmalara 2004 y›l›nda  da
devam edilmifltir. 2003 y›l› çal›flmalar›ndan sonra, üç nefli bir bazilika olarak yap›ld›¤›
anlafl›lan ilk binan›n güney nefi olarak tan›mlad›¤›m›z bu kesimde  yürütülen çal›flma-
larda, mevcut döfleme kotunun alt›nda -0.45 m.de güney nefin orta duvar›n›n temel ka-
l›nt›lar› ortaya ç›kar›lm›fl; ayn› kotta ayr›ca hayli sa¤lam durumda  slip tekni¤inde bir Bi-
zans seramik kâsesi de ele geçirilmifltir (Resim: 7). Çal›flmalar ilerledikçe, daha alt kot-
larda, s›rl› ve s›rs›z çeflitli seramik fragmanlar›, kiremit k›r›klar›, bir benzeri 2003 y›l› ça-
l›flmalar› s›ras›nda da ele geçirilen bir kurflun a¤›rflak ile kimi metal parçalar, bozuk sik-
keler  ve flafl›rt›c›d›r ki yo¤un olarak istiridye kabuklar› ele geçirilmifltir. Bu kotta böyle-
sine yo¤un bir flekilde deniz kabuklusuna tesadüf edilmesinin herhalde özel bir anlam›
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olmak gerekir. Belki de bu yo¤unluk, istiridye kabuklar›n›n kalsiyum kayna¤› olmas› ve
kalsiyumun cam imâlat›nda kullan›lmas› ile iliflkili olabilir; ne var ki, kesin birfley söyle-
mek için henüz erkendir. 

Güney nefteki çal›flmalar s›ras›nda, mekân›n güney-bat› köflesine yak›n bir ko-
numda ve do¤u-bat› yönünde uzanan bir iskeletin ç›kmas› hayli sürpriz olmufltur. ‹ske-
let, mekân›n güney duvar›n›n alt›na do¤ru uzanmaktad›r; baflka bir deyiflle, duvar, is-
keletin bulundu¤u mezar›n üzerine yap›lm›flt›r.

B-KUZEY CEPHE BOYUNCA YAPILAN ÇALIfiMALAR
Kilisenin kuzey cephesinin bat› köflesinde yap›lan sondaj çal›flmalar› s›ras›nda,

eski bazilikan›n kuzey nefinin temel duvar› ortaya ç›kart›lm›fl; duvar›n, buraya sonra-
dan pik su borusunun döflenmesi s›ras›nda büyük ölçüde y›k›larak ortadan kalkt›¤› so-
nucuna var›lm›flt›r. Çal›flmalar geniflletildi¤inde, kilisenin kuzey cephesindeki küçük ka-
p›n›n önünde, -0.35 m.de yo¤un olarak yanm›fl çivi ve ahflap parçalar›na tesadüf edil-
mifltir. Mevcut izlere bak›larak, bu kesimde vaktiyle ahflap bir döflemenin oldu¤u mu-
hakkakt›r. Çal›flmalar ilerledi¤inde, kilisenin kuzey-bat› köflesinde -0.80 m.de bir mezar
(M1) (Resim: 8) ve bunun da  kuzey-do¤usunda -0.80 m.de  ikinci bir mezar (M2) (Re-
sim: 9) ortaya ç›kar›lm›flt›r. Mezarlar›n, alan›n kuzey-bat›s›na da yay›ld›¤› anlafl›l›yor.
Neredeyse, buradaki bütün kaya formasyonlar›, do¤al bir mezar yeri gibi kullan›lm›fla
benziyor (fiekil: 2). Bu kesimde ortalama -0.40 m. ile -0.80 m. aras›nda üç mezar orta-
ya ç›kar›lm›flt›r (M3; M4; M5). Bunlardan, özellikle M3’te ortaya ç›kar›lan sedef haç ilgi
çekicidir (Resim: 10). ‹skeletin çenesinin hemen alt›na gelecek flekilde yerlefltirilmifl bu
zarif parça, temizlenerek Alanya Müzesi’ne teslim edilmifltir. 

Yerli kayalarla dolu bu kesimde yap›lan çal›flmalar s›ras›nda, çeflitli kotlarda,
Hellenistik Döneme ait bol say›da  s›rs›z seramik, boncuk, cam parçalar›, cam  bilezik
parçalar›, okunamayacak kadar bozuk durumda sikkeler ve piflmifl topraktan bir figüri-
ne ait kol parças› ele geçirilmifltir.

Çal›flmalar, bu kesimin kuzey ucuna ve TG1’in önüne do¤ru yay›ld›¤›nda, bura-
da da kimi mezarlar›n yer ald›¤› görülmüfltür. Üzerleri 45 x 65 cm. ölçülerinde ve belli
ki mezar için yap›lm›fl piflmifl topraktan kiremitlerlerle örtülü bu mezarlar (Resim: 11),
zaman›m›z kalmad›¤› için aç›lmam›fl; 2005 sezonunda ele al›nmak üzere, çamur harç-
la kapat›l›p geçici koruma alt›na al›nm›flt›r. Öyle anlafl›l›yor ki, kilisenin kuzeyindeki
alan, vaktiyle burada mevcut üç nefli bir bazilikan›n ortadan kalkmas›ndan sonraki bir
devirde, ihtimal Bizans Ça¤›nda (10. yüzy›l ?), bazilikan›n y›k›l›p ortadan kalkm›fl ku-
zey nefinin bulundu¤u yer bir nekropole dönüflmüfltü. Bu alanda ele geçirilen Bizans
sikkelerinin ço¤unlukla II.Iustinus’a ait (565-578) olmas›, söz konusu bazilikan›n da
M.S.6.yüzy›lda ait olabilece¤i anlam›na gelebilir. Di¤er taraftan,  kilisenin kuzeyinde ele
geçirilen seramikler ve sikkelere bak›larak,  bazilikan›n inflaat›ndan önceki bir dönem-
de, bu kesimin, Hellenistik Ça¤da da kullan›ld›¤› sonucuna var›labilir. Özellikle terra
cotta figürin bafl› (Resim: 12), kol, kimi kaplar  ve sikkeler, kentin akropolü say›lan bu
bölümünde, bir Hellenistik Ça¤ tap›na¤›n›n da bulundu¤unu düflündürmektedir.

C-BATI CEPHE BOYUNCA YAPILAN ÇALIfiMALAR
Kilisenin bat›s›nda yap›lan çal›flmalara, cephenin güney kesimindeki duvar›n

önünde bafllanm›fl; burada, a¤z› ve duvarlar› moloz tafl ve tu¤lalarla örülmüfl dairesel
a¤›zl› bir kuyuya tesadüf edilerek  içi boflalt›lm›flt›r. ‹çinde yo¤un olarak II.Keyhüsrev
Dönemine ait bak›r sikkeler, cam parçalar› ve çini hamurlu seramik parçalar› ele geçi-
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rilmifltir. -0.80 m.ye kadar kaz›ld›¤› hâlde, daha da derin oldu¤u anlafl›lm›fl; dar oluflu
kadar topra¤›n da sertleflmesi dikkate al›n›p çal›flma zorlu¤u dolay›s›yla bu kotta çal›fl-
malara son verilmifl; içi doldurulup a¤z› tafl ve çamur harçla kapat›l›p geçici koruma al-
t›na al›nm›flt›r. Öyle anlafl›l›yor ki, mevcut kal›nt›lara göre, kuyu, hemen güneyindeki
toprak alt›nda görülebilen sarn›çla irtibatl›yd›; bilemedi¤imiz bir dönemde ve nedenden
ötürü doldurulup iptal edilmifl; bu esnada da ocak olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ni-
tekim, ocak olarak kullan›ld›¤›, kuyunun gövdesindeki tu¤lalar kadar, içinde ele geçiri-
len buluntular›n büyük bölümünün yanm›fl olmas›yla da anlafl›labilmektedir. Bütün bu
ifllemler, kuyunun oca¤a dönüfltürülmesi sürecinin geç devirlerde oldu¤unu; ocak hâli-
ne dönüfltürüldü¤ü s›rada burada kapal› bir mekân›n da bulundu¤unu gösteriyor.

Kilisenin bugünkü bat› giriflinin önünde yap›lan çal›flmalarda, mevcut döfleme
kotunun alt›na inilmifl  ve temel seviyesinde kalan yerli kayal›k zemin ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r. Kayalar üzerindeki müdahaleler, kilisenin döfleme kotunun üzerine gelen kaya for-
masyonlar›n›n elle düzeltildi¤ini göstermektedir. Giriflin hemen önünde ortaya ç›kart›-
lan yanm›fl çiviler, ahflaplar ve madeni putreller, vaktiyle burada bulunan basit bir ah-
flap sundurman›n varl›¤›na iflaret etmektedir.  

Di¤er taraftan, çal›flmalar sonucunda, üç nefli oldu¤u anlafl›lan  bazilikan›n muh-
temel bat› cephe duvar›  da tesbit edilebilmifltir .  

Ayr›ca alan›n genelinde çeflitli dönemlere ait sikkeler, kiremit parçalar›, küpe, yü-
zük, çok say›da s›rl› ve s›rs›z seramik ve metal parçalar› da ele  geçirilmifltir.

D-K‹L‹SEN‹N ‹Ç‹NDE YAPILAN ÇALIfiMALAR
Kilisenin içinde yap›lan çal›flmalar, kubbe yükünün ciddi strüktürel problemler

do¤uraca¤› anlafl›ld›¤›ndan, do¤u bölümdeki apsisin bulundu¤u kesim ile bat›da girifl
bölümü ile s›n›rl› kalm›flt›r. 

Apsis bölümünde yap›lan çal›flmalarda yo¤un bir kül tabakas› ile karfl›lafl›lm›fl;
bu kesimde ele geçirilen kimi metal parçalardaki bozulmalar›n, yüksek atefl dolay›s›y-
la olufltu¤u gözlenmifltir. Bu veriler, pik borunun döflenmesi s›ras›nda kaynak ifllerinin
burada yap›ld›¤›n› düflündürüyor.

Çal›flmalar›n bu y›lki bölüm tamamland›¤›nda, eski bazilikan›n apsisi içine, y›k›l-
d›ktan sonra bu defa tonozlu derin bir nifl halinde ikinci bir apsisin yap›ld›¤›n›, apsis
penceresinin içine de yeniden üç kemerli bir pencere yerlefltirildi¤i anlafl›lm›fl; ayr›ca,
apsis döflemesinin de kare tu¤lalarla oluflturuldu¤unu ortaya koymufltur (Resim: 13).
Döflemenin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› tesbit edilmektedir.

Girifl bölümünde ise, eflikten yaklafl›k 40 cm. afla¤›da kare tu¤lalardan meyda-
na gelen bir döfleme ortaya ç›kar›lm›flt›r.   
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ALANYA KALES‹ 2004 YILI ÇALIfiMALARI ANTROPOLOJ‹ RAPORU

Handan AYDIN*
F.Arzu DEM‹REL

28.8.–4.9.2004 tarihlerinde Alanya Kalesi kaz›s›nda befl adet mezar aç›¤a ç›ka-
r›lm›flt›r. Bu befl ayr› mezarda bulunan iskelet say›s› toplam 12’dir. Bunlar›n 7’sinin cin-
siyeti erkek ve 5’ininki kad›nd›r. Ayr›ca hepsi eriflkindir. Baz› iskeletlerde omurlarda os-
teofit gibi fiziksel aktivite ve yaflla iliflkili eklem rahats›zl›klar›, genellikle travmayla ilifl-
kilendirilen Schmorl nodülleri; bir iskelette non-spesifik enfeksiyon ve bir iskelette de
demir eksikli¤i anemisiyle ilgili cribra orbitalia gözlemlenmifltir. Bunlar eski iskeletlerde
s›kça rastlanan hastal›k izleridir. Alanya Kalesi iskelet populasyonuna yeni iskeletlerin
eklenmesi ihtimali vard›r. Bu gerçekleflirse antropolojik verilerin de artmas› ve çeflitlen-
mesi mümkündür. 

‹skeletlerin mezar ve birey numaralar›na göre cinsiyet ve yafl da¤›l›mlar› afla¤›-
daki tabloda verilmifltir.

‹skeletlerin Cinsiyet ve Yafl Da¤›l›mlar›
Cinsiyet Yafl

Mezar 1 Birey 1 Erkek 45-50
Mezar 1 Birey 2 Erkek 30
Mezar 1 Birey 3 Erkek Eriflkin
Mezar 1 Birey 4 Erkek Eriflkin
Mezar 1 Birey 5 Kad›n Eriflkin
Mezar 2 Birey 1 Kad›n 40-50
Mezar 2 Birey 2 Erkek Eriflkin
Mezar 3 Birey 1 Kad›n 30-35
Mezar 3 Birey 2 Erkek 40-50
Mezar 4 Birey 1 Erkek 35-40
Mezar 4 Birey 2 Kad›n Eriflkin
Mezar 5 Kad›n 20
TOPLAM : 12 Birey

Alanya Kalesi kaz›s›nda 2004 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lan iskeletlerle ilgili daha ayr›n-
t›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.

Mezar No: 1
Bu mezar kilisenin güney taraf›nda yer alan duvar›n alt›na do¤ru uzanmaktad›r.

Mezar 30.8.2004 tarihinde aç›lm›fl ve temizlenmifltir. Bu mezarda iskelet kal›nt›lar› aç›-
¤a ç›kar›lm›fl, iskelet kal›nt›lar› d›fl›nda ise bir buluntuya rastlanmam›flt›r. 
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Bu mezarda bulunan ve belden afla¤›s› duvar›n alt›nda kald›¤› için ancak belden
yukar›s› aç›¤a ç›kar›labilen bir iskeletin (1. birey) yan›nda baflka kemik kal›nt›lar› da bu-
lunmufltur. Bu kal›nt›lar incelendi¤inde bunlar›n dört ayr› kifliye ait olduklar› tespit edil-
mifltir. Bu iskeletler afla¤›da tan›mlanm›flt›r. Kemiklerin topraktaki korunma durumlar›
ise genel olarak iyi de¤ildir.

1. Birey
Bu iskeletin belden yukar› k›sm› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. ‹skeletin belden afla¤›s› du-

var›n alt›na do¤ru uzanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle duvar, mezar›n üzerine yap›lm›flt›r.
Bu iskeletin kafatas›, omurlar›, kollar› ve kaburgalar› temizlenerek aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.
‹skeletin gömü pozisyonu düz olarak s›rt üstü uzanm›fl flekildedir. ‹skeletin bafl› bat› yö-
nünde bulunmakta, ayaklar› ise do¤u yönüne do¤ru uzanmaktad›r. Yüzü ise yukar›
do¤ru bakmaktad›r. ‹skeletin sol kolu dirsekten k›vr›lm›fl olarak gö¤üs üzerinde, sa¤ ko-
lu ise yine dirsekten k›vr›lm›fl olarak kar›n üzerinde yer almaktad›r.    

Bu iskeletin 45-50 yafllar›nda ölmüfl bir erke¤e ait oldu¤u tespit edilmifltir. Boyu-
nun yaklafl›k olarak 1.66 cm. (Pearson 1899 formülüne göre) oldu¤u belirlenmifltir. ‹s-
kelete ait baz› omurlarda hafif derecede osteofit oluflumlar› ve Schmorl nodüllerine
rastlanm›flt›r. 

2. Birey
1. bireyin kafatas›n›n arkas›nda, sol taraf›nda, kafatas›n›n alt›na doru uzanan,

ikinci bir bireye ait kemik kal›nt›lar› bulunmufltur. Bunlar iki humerus (pazu kemi¤i) ve
bir femur (uyluk kemi¤i) parças›d›r. Bu kemik parçalar› anatomik olarak do¤ru bir po-
zisyonda de¤ildir. Bu kemiklerin yeri ve durufl pozisyonlar› nedeniyle bu bireyin, 1.bi-
rey olarak an›lan di¤er iskeletten önce gömülmüfl oldu¤u düflünülmektedir. Bu iskele-
te ait kemikler, di¤er iskeletin gömülmesi s›ras›nda kar›flt›r›lm›fl olabilir. 

Bu iskelet 30 yafllar›nda ölmüfl bir erke¤e aittir. Boyunun 166.7 cm. (Pearson
1899 formülüne göre) oldu¤u belirlenmifltir. 

3. Birey
Bu mezarda bulunan kemikler aras›nda üçüncü bir bireye ait oldu¤u anlafl›lan

humerus (pazu kemi¤i) ve femur (uyluk kemi¤i) parçalar› bulunmufltur. 
Ölüm yafl›n› tespit edemedi¤imiz bu iskeletin bir eriflkine ait oldu¤unu söyleyebi-

liriz. Cinsiyetinin büyük ihtimalle erkek oldu¤unu tahmin etmekteyiz. 
4. Birey
Bu mezarda dördüncü bir bireye ait olan baflka uzun kemik parçalar› da bulun-

mufltur. Bu kemikler eriflkin bir insana aittir, ancak kesin ölüm yafl›n› tespit etmek müm-
kün olmam›flt›r. Bu bireyin cinsiyeti de muhtemelen erkektir. 

5. Birey
Bu mezarda bulunan kemikler aras›nda beflinci bir bireye ait olanlar da ay›rt edil-

mifltir. Çeflitli uzun kemik parçalar›, el kemikleri, kaburga parçalar› ve bir clavicula (köp-
rücük kemi¤i) parças›ndan oluflan bu kal›nt›lar narin yap›l› olup muhtemelen bir kad›-
na aittir. Kemikler bir eriflkine aittir, ancak ölüm yafl›n› tespit etmek mümkün olmam›fl-
t›r. 

Mezar No: 2
Bu mezar 31.8.2004 tarihinde temizlenmifl ve iki ayr› bireye ait iskelet kal›nt›s›

aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu iskeletlerden birine ait kemikler anatomik olarak do¤ru pozisyon-
dad›r. Üstte yer alan bu iskelete 1. birey ad› verilmifltir. Bu iskeletin alt›nda anatomik
pozisyonu bozulmufl yani kemikleri kar›fl›k bir biçimde bulunan ikinci bir iskelet yer al-
maktad›r. Bu iskelet 2. birey olarak adland›r›lm›flt›r. Büyük ihtimalle bu iskelet daha ön-
ce gömülmüfl, daha sonra bu mezar tekrar aç›lm›fl, bu iskeletin kemikleri kar›flt›r›lm›fl
ve di¤er iskelet (1. birey) gömülmüfltür. Her iki bireye ait kemiklerin de korunma durum-
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lar› kötüdür. Bu mezarda iskelet kal›nt›lar› d›fl›nda bir mezar buluntusuna rastlan-
mam›flt›r. ‹skeletlerle ilgili bilgiler flöyledir:

1. Birey
Üstte yer alan bu iskelet, s›rt üstü uzanm›fl biçimde gömülmüfl bir insana aittir.

‹skeletin bafl› bat›da yer almakta, ayaklar› ise do¤u yönünde uzanmaktad›r. Yüz yukar›
do¤ru bakmaktad›r. Dirsekten bükülü olan sa¤ kol, el yaklafl›k olarak kalp üzerinde
duracak flekilde konumlanm›flt›r. Sol kol tahribata u¤rad›¤› için pozisyonu bilinmemek-
tedir. Bacaklar birbirine paralel flekilde uzanmaktad›r. 

Bu iskelet büyük ihtimalle bir kad›na aittir. 40-50 yafllar›nda öldü¤ü söylenebilir.
Bu iskeletin sa¤ ve sol bacaklar›nda, tibia ve fibula kemiklerinde non-spesifik bir enfek-
siyona ait izler tespit ettik. Ayr›ca baz› omurlar›nda hafif derecede Schmorl nodülleri
gözlemlenmifltir. Bu bireyin boyu 159,4 cm. (Pearson 1899 formülüne göre) olarak
hesaplanm›flt›r.

2. Birey
Bu iskelete ait kal›nt›lar, 1. bireye ait iskeletin alt›nda yer almaktad›r. Uzun kemik

parçalar›ndan oluflan bu kal›nt›lar kar›fl›k ve anatomik olarak do¤ru olmayan pozisyon-
larda bulunmufltur. Dolay›s›yla bu iskeletin gömülüfl biçimi bilinmemektedir. 

Eriflkin bir bireye ait olan bu iskeletin tam ölüm yafl›n› belirlemek mümkün ol-
mam›flt›r. Cinsiyeti büyük ihtimalle erkektir. Bu bireyin boyu 1.66 cm. (Pearson 1899
formülüne göre) olarak hesaplanm›flt›r.

Mezar No: 3
Bu mezar 1.9.2004 tarihinde aç›lm›fl ve iki ayr› bireye ait iskelet kal›nt›lar› aç›¤a

ç›kar›lm›flt›r. Kemiklerin korunma durumlar› oldukça kötü olup büyük ölçüde kar›fl›k
durumda bulunmufllard›r. Bu mezarda da bir iskelet daha önce gömülmüfl, daha son-
ra mezar tekrar aç›lm›fl, bu iskelete ait kemikler kar›flt›r›lm›fl ya da kenar itilmifl ve yeni
bir birey gömülmüfl olmal›d›r. Önce gömülmüfl olan iskelet 2. birey ve sonra gömülmüfl
olan birey ise 1. birey olarak adland›r›lm›flt›r. 

1. Bireyin alt çenesinin alt›nda bir sedef haç bulunmufltur. ‹skeletlerle ilgili bilgiler
afla¤›dad›r:

1.Birey 
Bu iskeletin bafl› bat›da yer almaktad›r. Vücut iskeletinin sadece üst k›sm›n›n

pozisyonu tespit edilebilmifltir. Sa¤ el gö¤üs üzerinde ve sol kol da kar›n üzerinde dura-
cak flekilde kollar dirsekten bükülü durumdad›r.

Bu iskelet 30-35 yafllar›nda bir kad›na aittir. Sol göz çukurunun tavan bölümün-
de genellikle demir eksikli¤ine ba¤l› olarak ortaya ç›kan cribra orbitalia tespit edilmifltir.
Ayr›ca her iki humerus kemi¤inde de bir anatomik varyasyon olan foramen olecranon
bulunmaktad›r. 

2. Birey
Bu bireye ait kemikler anatomik pozisyonlar› bozulmufl durumda, kar›fl›k olarak

bulunmufltur. 1. bireyin alt›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla muhtemelen daha önce
gömülmüfltür. 

Bu iskelet büyük ihtimalle 40-50 yafllar›nda bir erke¤e aittir. Baz› omurlar›nda
Schmorl nodüllerine rastlanm›flt›r.

Mezar No: 4
Kilisenin bat› cephesinde bulunan bu mezar 28.8.2004 tarihinde aç›lm›fl ve

temizlenmifltir. Bu mezarda iki ayr› bireye ait iskelet kal›nt›lar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.
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1. Birey
Bu iskelet s›rt üstü uzanm›fl flekilde gömülmüfltür. Bafl k›sm› bat›da ve ayaklar›

do¤u yönünde yer almaktad›r. Yüz sola dönüktür ve kuzey yönüne bakmaktad›r. Kol-
lar dirsekten bükülmüfl ve eller kalça üzerine gelecek flekilde çaprazlanm›flt›r. 

Bu iskeletin 35-40 yafllar›nda bir erke¤e ait oldu¤u tespit edilmifltir. Baz› s›rt
omurlar›nda hafif derecede osteofit oluflumlar› oldu¤u gözlemlenmifltir. 

2. Birey
Bu mezarda bulunan kemikler aras›nda ikinci bir birey bulunmaktad›r. Bu bireye

ait kemikler birinci iskeletle iç içe ve kar›fl›k durumda bulunmufltur. Büyük ihtimalle
daha önce gömülmüfl olan bu iskelet, di¤er iskelet gömülece¤i zaman kar›flt›rm›flt›r. 

Bu iskelet oldukça narin kemiklere sahip eriflkin bir kad›na aittir. Tam ölüm yafl›
belirlenememifltir.

Mezar No: 5
Bu mezar 4.9.2004 tarihinde aç›lm›fl ve temizlenmifltir. Bu mezarda bir iskelet

bulunmufltur. Bu iskeletin de bafl› bat›da ve ayaklar› do¤uda yer almaktad›r. Yüzü
yukar›ya bakmaktad›r ve kollar› kar›n üzerinde birlefltirilmifltir. 

Bu iskelet 20 yafl›nda bir genç bir kad›na aittir. 2. ve 3. bel omurlar›n›n göv-
delerinin üst yüzeyinde oldukça büyük Schmorl nodülleri bulunmaktad›r. Bunlar muh-
temelen düflme gibi bir kazaya ba¤l› travma sonucu oluflmufltur. 
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H‹ERAPOL‹S 2004 YILI
KAZI VE ARAfiTIRMA ÇALIfiMALARI

Francesco D'ANDRIA*

‹talyan Arkeoloji Heyeti’nin, Phrygia Hierapolis’indeki kaz› ve onar›m çal›flmala-
r›, benim baflkanl›¤›mda 30 Temmuz – 8 Ekim günlerinde gerçeklefltirilmifltir. 

Çal›flmalara, ‹talya’n›n çeflitli üniversitelerinden ve IBAM’dan, Ulusal Araflt›rma
Konseyi Arkeolojik Eserler ve An›tlar Enstitüsü, 90 teknik eleman ve araflt›rmac› kat›l-
m›flt›r. Türk Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nü Denizli Müzesi’nden Ba-
yan Nesrin Karabay temsil etmifltir. Kendisine, müzedeki di¤er araflt›rmac›lara ve Ge-
nel Müdür Nadir Avc›’ya  kendim ve ekip arkadafllar›m ad›na en içten teflekkürlerimi
sunmak isterim.

2004 y›l› çal›flmalar› farkl› an›tlar› üzerinde ve özellikle Tiyatro bölgesinde ve
Apollon Kutsal Alan›’n› Aziz Philippus Martyrionu’na ba¤layan gezi yolunun düzenlen-
mesinde yo¤unlaflm›flt›r (Resim: 1). Yapt›¤›m›z çal›flmalar›, iskân plan›na yerlefltirmek
amac›yla tüm yerleflim alan›n› 14 bölgeye ay›rd›k, insulalara, stenoposlara, ana cadde-
ye (Frontinus Caddesi) paralel sokaklara, 1’den 198’e kadar numara verdik.

Ölçüm ekibi, kentin say›sal haritas›n›n güncellenmesi amac›yla son ölçümleri
yapt›. Araflt›rma bölgelerindeki noktalar, detay çizimlerde yeni ifllevsel noktalar›n giril-
mesiyle güncellendi.

Merkezî Bölge
Apollon Kutsal Alan›’n› ikiye bölen asfalt yolun kald›r›lmas›ndan, park alan›n›n

iptal edilmesinden ve metal çitle çevrilmesinden sonra, Hierapolis’in merkez bölgesi,
gezi parkuru içinde ola¤anüstü bir ilgi oda¤› olma yolundad›r.

Heyetin program› flimdi, kaz› çal›flmalar›n› tamamlamak, onar›m çal›flmalar›na
bafllamak ve bu genifl alanda Tiyatro, 104 No.lu insuladaki evler ve Apollon Kehanet
Merkezi’nden oluflan üç ana yap›y› birlefltirmektir.

Tiyatro
Tiyatrodaki çal›flmalar, diazomaya orijinal girifller kanal›yla ulafl›lmas›n› sa¤la-

yan gezi parkuru yap›lmas›yla tamamlanm›flt›r. Kuzey giriflte 2003 y›l›nda yap›lan ça-
l›flmalardan sonra, farkl› seviyelerdeki birikintilerin ve bloklar›n ortaya ç›kar›ld›¤› güney
giriflin araflt›rmalar›na bafllanm›flt›r, sözkonusu bloklar, Geç Bizans Dönemine tarihle-
nen analemna duvar›n›n y›k›nt›lar›ndan gelen büyük bloklarla oluflturulmufl olan tesvi-
ye düzlemine aittir.

* Prof. Dr. Francesco D'ANDRIA, Università degli Studi di Lecce, Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e
Medievale,    Via D.Birago 64, 73100 Lecce/ITALYA.
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Orkestrada aç›lan bir açma, döflemenin, kayay› düzeltmek amac›yla, kalker lev-
halarla kapland›¤›n› do¤rulam›flt›r. Hyposkenion giriflinin ekseninde, piflmifl toprak
künklerle oluflturulan ve Geç Roma Döneminde su oyunlar› için havuza dönüfltürülen
orkestran›n sular›n› tafl›yan kanalizasyon ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 2).

Sahnenin (logheion) onar›m projesi, traverten döflemeyi tafl›yan 13 kemerin de-
tayl› çiziminin yap›lm›yla gerçeklefltirildi. Sahnenin döflemesini tafl›yan sistemin deney-
sel modeli haz›rland›. Sahne binas›n›n bat›s›ndaki genifl alanda, orkestran›n boflalt›l-
mas›ndan sonra bloklar düzenlenmifl, kaz› topra¤› ile birlikte burada biriktirilmifltir. Bu
karmafl›k iflte heyete, Denizli Müzesi’nden teknik konulardaki üstün yetene¤iyle Haflim
Y›ld›z yard›m etmifltir, kendisine içten teflekkürlerimi sunar›m. Kaz› topra¤› tafl›nd›ktan
sonra, çak›ll› kum tabakas› döflenmifl ve kaide olarak konulan traverten bloklar›n›n üze-
rine söz konusu bloklar yeniden yerlefltirilmifltir.

Tullia Ritti taraf›ndan incelenen ithaf yaz›t›n›n da yer ald›¤› I. ve II. düzene ait
bloklar›n yeniden düzenlenmesine baflland› (Resim: 3). Skenefronsa ait tüm bloklar›n
sistemli incelemeleri devam etmektedir ve çal›flma çizim ve onar›m projesi önerisiyle
tamamlanacakt›r.

Bu yo¤un çal›flma gerektiren bir ifltir ve uydu foto¤raflar› da bunu kan›tlamakta-
d›r. 2004 y›l›na ait foto¤raflar, bir önceki duruma göre düzenlenmifl olan bloklar› gös-
termektedir (Resim: 4).

Apollon Kutsal Alan›
Modern güzergâh›n kuzeye kayd›r›lmas›ndan sonra, bu y›l Pamukkale Termal’e

giden su kanallar›n›n yönünü de¤ifltirdik. Modern kanallar, Bizans Dönemindeki piflmifl
toprak kanallara paraleldir ve Apollon Kutsal Alan›’n› bir at›k ve y›k›m merkezine dö-
nüfltürmüfltür.

Kaz›, bloklar›n düzenlenmesi ve belgeleme çal›flmalar› afla¤›da belirtilen alanlar-
da yo¤unlaflm›flt›r:

Üst teras: Apollon Tap›na¤›’n›n do¤u bölümündeki alanda yer almaktad›r. Kaz›-
lar IX. ve X. yüzy›llara tarihlenen Bizans Dönemi’ne ait ev yerleflimini (dörtgen bir me-
kan ve yol) ortaya ç›kartm›flt›r ve 2002 y›l›nda kuzey bölümde kaz›s› yap›lm›fl olan ya-
p›larla ba¤lant›l›d›r.

Üst Teras-Tap›na¤›n Kuzeyindeki Alan, Escharai, Bloklar›n Depoland›¤› Alan
Bu bölümde yap›lan 2003 y›l›ndaki kaz›larda, genifl bir alan›n kül ve karbon ta-

bakalar›yla kapl› oldu¤u ortaya ç›km›flt› ve buras› Apollon Tap›na¤›’n›n yan›nda yer alan
bir eschara, kurbanlar için sunak, olarak tan›mlanm›flt›. Verileri do¤ru toplayabilmek için
paleobotanik ekibi mikro kaz›lar gerçeklefltirdi ve daha sonra yap›lan paleobotanik ana-
lizlerle de kült ve sunu kültürüyle ilgili, yeni ilginç sonuçlar elde edildi (Resim: 5).

Buras›, Bizans Döneminde Apollon Tap›na¤› yap›lar›ndan gelen mimarî parçala-
r›n topland›¤› bir alana dönüfltürülmüfltür. Tap›na¤a ait iki adet ‹on sütun bafll›¤› ve da-
ha küçük ölçekli  palmet bezemeli bir ipotrachelion ‹on bafll›k saptanm›flt›r (Resim: 6).

Orta Teras. C Yap›s›
Kaz›larda, tap›na¤›n kuzeyinde II. terasa aç›lan yeni bir yap› ortaya ç›kar›ld›. Ya-

p› III. terasa ç›kan mermer basamaklarla ba¤lant›l›d›r. Mermer levhalarla döfleli pod-
yum, ana kayadan oyulmufl bir oday› içine almaktad›r. Oda, piflmifl toprak levhalarla
yap›lm›fl beflik tonoz örtülüdür, bothros olarak tan›mlanm›flt›r ve yeralt› kültüyle ba¤lan-
t›l› olan Plutonium Ma¤aras›’n›n giriflidir. C yap›s›, kehanet törenleriyle ilgili olarak özel
bir iflleve sahiptir.

Alan›n kuzeyinde, çok iyi iflçili¤e sahip, Lysippos’un Eros heykelinin bir kopyas›
olarak tan›mlanabilecek, mermer bir torso bulunmufltur (Resim: 7).
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‹on Sütun Bafll›kl› Ev ve Stenopos D (Bölge VIII, ‹nsula 104).
Hierapolis topografik haritas›na yerlefltirilmek üzere insulan›n çizimi tamamland›

ve opus sectile döflemeli iki taban›n fotomozaikli fotogrametrik çizimi yap›ld› (A50 ve
A195).

‹on Sütun Bafll›kl› Ev’in bat› bölgesinde gerçeklefltirilen kaz›larda, Protobizans
yerleflimine ait yeni mekânlar gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›: Opus sectile döfleli bir exedran›n
içinde üzerinde chrismon ve yan›nda da Yunan harfleri, alfa ve omega bulunan mer-
mer bir levha ele geçirildi.

Çal›flmalar›n sonuna do¤ru, yar›s› toprak alt›nda bulunan, içinde dörtgen bir nifl
olan ve duvarlar› s›val› küçük bir mekân (A1267) ortaya ç›kar›ld›. Duvarlarda k›rm›z›
boyayla ‹.S. 6. yüzy›la tarihlenen üst üste üç bölüm hâlinde Yunanca büyük harflerle
yaz›lm›fl bir yaz›t yer almaktad›r. Kutsal kitab›n “yetmifl (settanta)” yorumuna eklenmifl
bir metin oldu¤u anlafl›lm›flt›r, baflka kaynaklarda ise, uydurma bir metin olarak adlan-
d›r›lm›flt›r. Bu bir Manasse duas›d›r, Süleyman'›n ilâhîleri aras›nda yer al›r ve papirüs
üzerinde olmayan tek örnektir. Milano Devlet Üniversitesi’nden Hristiyanl›k Uzman› Re-
mo Cacitti’nin iflbirli¤iyle sürdürülen çal›flmalar devam etmektedir. ‹lk koruma çal›flma-
lar› Restoratör Mehmet  U¤uryol ve ekibi taraf›ndan yap›lm›flt›r (Resim: 8). Bu keflif,
Phrygia Bölgesi’nin teolojik konumuyla ilgili yeni ufuklar açm›flt›r, bölgede peder Mon-
tano’nun doktrinlerine ba¤l› olarak tanr›tan›maz yaklafl›mlar etkindir. Hierapolis’te V. ve
VI. yüzy›llarda zengin bir kültürel canl›l›k hâkimdir, bu dönemde Philippus’un uydurma-
ca metinleri ve do¤u tepe üzerindeki Martyrion’da havari kültü yayg›nlafl›r.

Buluntu envanteri ve keramik kataloglama çal›flmalar›n›n devam etmesi, kaz›
verilerinin konteks içinde de¤erlendirilerek sorulara cevap bulmam›za zaman tan›ya-
cakt›r. US 2003 ve US 2004 y›l›n›n stratigrafik olarak önemli buluntular› seçilerek, ADA
(Arkeolojik Data Arflivi) bilgisayar program›yla envartenlenmifltir.

Stenopos 13 ve Aziz Philippus Köprüsü
Geçen y›l uydu foto¤raflar›yla belirlenen ve sekizgen yap›ya do¤ru giden tören

yolunu canland›rmak amac›yla, stenopos 13’te bafllat›lan kaz› çal›flmalar›na devam
edildi. Yolun kenar›nda farkl› tarihlere ait Bizans yap›lar› belirlendi, yap›lar›n bir bölümü
yolu kaplamaktad›r ve Klâsik Döneme tarihlenen mimarî parçalar› inflaatta kullanm›fl-
lard›r (Bitkisel bezemeli traverten arkhitrava bak›n›z). Yol üzerindeki kaz›larda bulunan
mermer bafls›z giysili kad›n heykeli, Bizansl›lar taraf›ndan bank olarak kullan›lm›flt›r.
Bu resimde kol gücüyle müzeye tafl›nmas› görülmektedir.

Aziz Philippus Kap›s›’n›n önünde geçen y›l saptanan köprünün kaz› çal›flmalar›-
na devam edildi. Güney ve kuzey bölümlerdeki y›k›nt›n›n kaz›s›na öncelik verilerek, çi-
zim, numaraland›rma ve kald›rma çal›flmalar› yap›ld›. Güney bölümde, alan›n X. ve XI.
yüzy›llardaki kullan›m›na tarihlenen çok zengin keramik parçalar›, hayvan kemikleri ele
geçirilmifltir (Resim: 9).

Blok y›k›nt›lar›n›n aras›nda, ‹.S. 4. ve 9. yüzy›llar aras›na tarihlenen, çok say›da
son derece önemli sikke ele geçirilmifltir; aralar›nda Leo III Isaurikos’a ait alt›n bir sik-
ke yer almaktad›r (Resim: 10). Nehirlerin geçifl yerlerinde (s›¤ sularda) ve köprülerde
sikke bulunmas›, di¤er kontekstlerde oldu¤u gibi köprüden geçifl ritüellerine de ba¤l›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Mekanik araçlar›n yard›m›yla büyük bloklar›n kald›r›lma-
s› için, agora bölgesinden, do¤u nekropolisi geçerek köprüye ulaflan geçici bir araç yo-
lu haz›rlanm›flt›r. Heyetin program›nda, köprünün onar›m›n› yaparak, ziyaretçilerin fle-
hir merkezinden Aziz Philippus Martyrion’una ulaflmalar›n› sa¤layacak gezinti yolunun
tamamlanmas› projesi yer almaktad›r.
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Küçük Sekizgen Yap› ve Merdivenler
Bu yap›n›n geç dönemine (‹.S. 11. yüzy›l) tarihlenen, apsisin içinde yer alan me-

kânlar›n kaz›s›na devam edildi. Sekizgen yap›n›n içindeki çok say›da apsis, s›vayla bir-
lefltirilmifl tu¤lalarla örülmüfltür. Karmafl›k bir yap›ya sahip bu binan›n ifllevi ve özellik-
leri ilerideki çal›flmalar ve kaz›lar ile belirlenebilecektir. Daha yukar›da yer alan, ayaz-
man›n bulundu¤u bölümdeki traverten kaplamal› merdivenin kaz›s›na da devam edildi.
Burada daha geçe tarihlenen, dörtgen planl› Protobizans yap›lar›n›n tafllar›n› kullana-
rak infla edilmifl olan bir yap› gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Lykos vadisine ve kente hâkim ko-
numdaki bu yap› bir gözetleme kulesi olarak yorumland› ve bulunan keramiklerle XIII.
yüzy›la tarihlendi; Kale (eski Tusan Hotel) ve Büyük Hamam yap›s›n›n da kullan›ld›¤›
bölgenin Selçuklu Dönemi yerleflimine tarihlenmektedir.

Bir blok üzerine kaz›nm›fl olan yaz›tla ilgili çal›flmalar henüz tamamlanmam›flt›r;
Yunancaya benzemeyen bu yaz›t, kûfî harflidir ve Ermenice de de¤ildir (Resim: 11).
Eski Türkçe bir metin olabilir mi? Ayazma ile Büyük Sekizgen yap›n›n teras› aras›nda-
ki merdivenin basamaklar›n›n onar›m çal›flmalar›na bafllanm›flt›r; üst bölümde bat› ve
güney yönünde genifl bir duvara rastland› (geniflli¤i 1,60-1,68 m.), Lykos vadisine aç›-
lan portiko burada yer almaktad›r (Resim: 12).

Agora – Stoa Bazilika
Stoa-Bazilika’n›n merkezi bölümüne ait mermer bloklar›n sistemli kataloglama

çal›flmalar›na devam edildi. Say›m ifllemi, 82 mimarî eleman›n çizimi ve foto¤raflanma-
s› gereklili¤ini ortaya ç›kard›.

Triton Nymphaeumu
Yap›n›n onar›m ve koruma çal›flmalar›n›n sonuna gelinmifltir. Birinci düzene ait

arkhitrav ve kornifl bloklar›, incelenmeleri için yap›n›n önüne sistemli bir flekilde yerlefl-
tirildi. Yaz›tl› mimarî parçalar bir araya getirildi ve Tullia Ritti’nin iflbirli¤iyle ‹mparator
Alexander Severus ve Elagabalos’a ithaf edildi¤ini belirten metnin okunmas› gerçek-
lefltirildi.

Kanallar›n tahrip etmifl oldu¤u havuzun tu¤lalar›n›n onar›m›na, kalkerle kaplan-
m›fl bloklar›n temizlenmesine devam edildi. Yap›n›n kuzey bölümünde anastylosis ça-
l›flmas› yap›ld›: Kuzey köflenin merkezi cephesinde yer alan iki sütun orijinal yerlerine
kondu. Köfledeki sütun kalp fleklinde kesite sahiptir(Resim: 13).

Katedral
Bilgilenme, tan›mlama ve do¤rulama amaçl› çal›flmalara devam edildi. Bloklar›n

kataloglama çal›flmalar›ndan sonra, orta nefin içine tipolojik düzende yerlefltirildi. Mi-
marî elemanlar›n temizleme ve birlefltirme çal›flmalar›na devam edildi ve vaftizhanenin
do¤usundaki bafll›kl› iki sütun birlefltirildi. Kilisenin merkezî kap›s›n›n mermer pervaz
bloklar› tan›mland›; orijinal fleklinde yeniden yerlefltirildi ve H›ristiyanl›k motifleriyle süs-
lü olan arkhitrav›n onar›m›na devam edildi.

Kuzey Nekropolis
Burada yap›lan tek çal›flma, katalog yay›n› için yap›lar›n çizimlerine devam edil-

mesi olmufltur. Hyposoriumun çal›flmas› yap›ld›: büyük bir U fleklinde platform ve üç
adet lahit, kaidenin alt›nda yer alan hypogeion ve lâhitleri tafl›yan merdivenli kaide.
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Yaz›tbilim Çal›flmalar›
Müzedeki yaz›tlar›n katalo¤undan oluflacak olan Hierapolis yaz›tlar›n›n ikinci cil-

di çal›flmalar› için, Pamukkale Müzesi’ndeki yaz›tlar›n kontrolleri yap›ld› ve foto¤raflan-
d›. Kitapta daha önce yay›nlanm›fl ve yay›nlanmam›fl olan çok say›da metin yer alacak-
t›r.

Kuzey Nekropolis’te, thema tan›mlamal› yaz›tlar incelendi, mezar sahipleriyle il-
gili, mezar yap›lar›n› da göz önüne alarak, tart›flma konusu olan bu kelimenin anlam›-
n› çözmek amac›yla söz konusu çal›flma yap›ld›.

Tiyatroda cavea basamaklar›n›n üzerindeki yaz›tlar kontrol edildi ve gerek yap›-
n›n içindeki baz› yaz›tlar›n gerekse de sahnenin arkas›ndaki alanda bir araya getirilen
yaz›tl› arkhitravlar›n yeni foto¤raflar› çekildi. Yeni düzenleme baz› birlefltirmelerin do¤-
rulanmas›na olanak verdi, örne¤in korunmufl olan parçalar aras›ndaki gerçek mesafe
ortaya ç›kar›lm›fl oldu.

Yerleflim yerinde ve surlarda yap›lan yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda belirlenen
yeni yaz›tlar kopyaland› ve foto¤rafland›; yaz›tlar›n ço¤u lâhit parçalar› ya da mezar
an›t›na aittir, ayr›ca ‹mparator Tiberius’a ait onursal bir kaide de tespit edilmifltir, Erken
‹mparatorluk Dönemine tarihlenen çok say›daki Hierapolis yaz›t› içinde yerini alm›flt›r.
18. yüzy›l sonlar›nda gelen Alman araflt›rmac›lar taraf›ndan belirtilmifl, fakat yerleri
daha önceden belirlenememifl olan baz› yaz›tlar yeniden tespit edildi.

‹mparator Septimius Severus’a ait yo¤un kalker tabakas›yla kaplanm›fl olan onur
kaidesinin onar›m çal›flmalar› tamamland›. Temizlenmesinden sonra yaz›t›n okunmas›,
imparatorlu¤un izniyle seçilen Hierapolis’li yeni bir özel agon ad›n›n tespitine olanak
verdi.

Tespit Çal›flmalar›
Tespit çal›flmalar› kentin d›fl mahallelerinde yap›lm›flt›r. Uydu foto¤raflar›nda

(Nisan 2002) görülen izlerin, arkeolojik içeri¤ini tan›mlamak üzere yerleflim kal›nt›lar›
incelendi.

Roma kentinin ortogonal a¤›, Protobizans Dönemindeki durumuna kadar kontrol
edildi. Bizans surlar›n›n incelenmesi, befl adet kap›n›n ve kentin ç›k›fl›na ulaflan ve
daha önceden bilinmeyen yollar›n belirlenmesine olanak sa¤lad›. Lykos vadisine do¤-
ru uzanan traverten kanallar›n oluflum dönemini belirlemek üzere araflt›rmalar yap›ld›.
Depremle tahribata u¤ram›fl, en eskiye tarihlenenler aras›nda, antik tafl ocaklar›na
rastland›.

Uydu foto¤raflar›n›n incelenmesi, Hierapolis kentiyle Laodikeia aras›nda, iki ken-
te de yak›n bir gölde bal›k tutma haklar›yla ilgili ‹mparator Hadrianus’un mektubunda
söz edilen göl hakk›ndaki soruya cevap bulmam›za olanak tan›d›.

Uydu foto¤raflar›n›n incelenmesi Laodikeia’ya do¤ru uzanan bir düzlükte ›slak
bir alan›n tespit edilmesini sa¤lad›, yak›n zamana kadar batakl›k olan bu alan ›slah edil-
mifltir. Bu izler, Denizli’ye do¤ru giden yolun, batakl›k olan topraklardan geçmemek için
dönüfl yapt›¤›n› da göstermektedir.

Araflt›rmalarda, çok say›da yaz›tl› blok ve traverten ve mermer levhalar ile mer-
mer heykel ve kabartma parçalar› bulunmufltur. Oldukça tahribata u¤ram›fl bir kad›n
torsosunun müzede saklanan deniz kabuklu Aphrodite heykelinin alt k›sm›na ait oldu¤u
tespit edildi (Resim: 14). Restoratör Murat Cura taraf›ndan temizlik ve birlefltirme iflleri
yap›ld›. Baflka bir mermer kabartma parças›, muhtemelen Hellenistik Döneme tarih-
lenen yaban domuzu av› sahnesine aittir.
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Kaz› Heyeti, 2004 y›l› çal›flmalar›n›n 8 Ekim tarihindeki kapan›fl›nda, birkaç gün
önce Ephesos’ta yap›lan “Cura aquarum” toplant›s›na kat›lan 150 kifliyi a¤›rlad›. Gezi
s›ras›nda Hierapolis su sisteminin önemi ve bir çal›flma projesinin haz›rlanmas›n›n
gereklili¤i bir kez daha ortaya ç›kt›. Castellum Aquae bu araflt›rma ve de¤erlendirme
projesinin ç›k›fl noktas›n› oluflturacakt›r.

Bitirirken, Denizli Güzel Sanatlar Lisesi’yle birlikte, gençlerin sanat arac›l›¤›yla,
arkeolojik de¤erlere duyduklar› ilgiyi art›rmak üzere bafllatt›¤›m›z projeyi hat›rlatmak
isterim. Denizlili gençler, toplant›ya kat›lanlar›n gezisi s›ras›nda, Triton Nymphaeumu’
nda bir konser düzenlemek istediler. Bu büyük bir çoflku yaratan olay, ayn› zamanda
Denizlili gençlerin sanatlar›n› da takdir etme imkân›n› sa¤lam›flt›r: Bu projeyi gelifltir-
meyi ve yayg›nlaflt›rmay› gönülden arzu ediyoruz1.
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1 Heyet Baflkan› olarak Lecce Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Dr. Francesco D'Andria' n›n yan› s›ra Venedik
Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Annapaola Zaccaria Ruggiu; Lecce Üniversitesi’nden Arkeolog Doç. Dr. Grazia
Semeraro, Napoli Üniversitesi'nden Epigrafist Prof. Dr. Tullia Ritti; Epigrafist Doç. Dr. Elena Miranda ve Francesco
Guizzi, Milano Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Maria Pia Rossignani Lecce Üniversitesi’nden Nümizmat: Prof.
Adriana Travaglini, Politecnico di Torino'dan Mimar Doç. Dr. Emanuele Romeo ve Prof. Mimar Ronchetta Donatella
Palebotanikçi Araflt›rmac› Girolamo Fiorentino IBAM-CNR'den Arkeolog-Araflt›rmac› M.Piera Caggia ve ayn›
kurumdan Topagraf Giuseppe Scardozzi, Messina Üniversitesi’nden Lorenzo Campana, Lecce Üniversitesi’nden
Amilcare D'Andria, Olga Frate, Alessandro Quercia, Güven Gümgüm, Paolo Ciuchini, Silvia Convertino, Alessandro
Monastero, Barbara Pecere, Giuseppe Pellino, Caterina Polito, Andrea M. Sasso, Anna M.Solinas, Giovanni Pietro
Marinò, Pio Felice Panarelli,, Francesco Solinas, Milena Primavera, Valeria Camilleri, Milano Üniversitesi ö¤rencileri:
Chiara Baratto, Francesca Bonzano, Francesco Doglioni, Remo Rachini, Furio Sacchi. Venedik Üniversitesi’nden:
Cristina Marta Acqua, Raffaella Bortolin, Alessandra Canazza, Daniela Cottica, Elisa Dur›gon, Ilaria Fedele, Anniuska
Miotto, Martina Puppulin, Elisa Tommasella. Politecnico Torino Üniversitesi’nden: Antonia Spanò, Cristina Bonfanti,
Francesco Bosso, Alessia Cerruti, Filiberto Chiabrando, Elisa Garberoglio, Filippo Masino, Claudia Mensa, Paolo
Mighetto, Diego Peirano, Giorgio Sobrà. Ayd›n Üniversi’nden Özge  Böker, ‹stanbul Üniversitesi’nden Deniz Karatafl
ve Yakup fiahin. Restoratörler ‹stanbul Üniversitesi’nden Restoratör Mehmet U¤uryol, Devrim Berket ve ayr›ca Murat
Cura, Axel Nielsen, Valeria Viola, Ceyhun Kat›lt, Alp Azeri restorasyon ekibi olarak kat›lm›fllard›r. 
Ayr›ca Say›n Helga Winkler' e Fowa Torino ve Denizli’den Nihat Kömürcüo¤lu’na çal›flmalara yapt›klar› katk›dan
dolay› teflekkürlerimi sunmay› bir borç bilirim.
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Resim 1: Plan üzerinde gösterilmifl güzergâh A: Frontinus kap›s›- Tiyatro güzergâh› 
B: Apollon Kutsal Alan›- Aziz Philippus Martyrionu güzergâh›
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Resim 2: Tiyatro, Orkestra içindeki açma

Resim 3:Tiyatro, scenan›n 1.kat›na ait bloklar›n 
düzenlenmesi (‹.S. III.yüzy›l›n bafllar›na)
ait adak yaz›t› ile

Resim 4: Tiyatro, uydu foto¤raflar› 2002 y›l› ve 2005 
y›llar›na ait scenaya ait bloklar›n›n 
düzenlendi¤ini göstermektedir
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Resim 5: Apollon Kutsal Alan›, altar›n
küllerinin oldu¤u deponun 
mikro kaz› sistemiyle 
kaz›lmas› 

Resim 6: Apollon Kutsal Alan›, 
mermer mimarî parça 
deposu Bizans Dönemine
ait

Resim 7: Apollon Kutsal Alan› Lysippos’un Eros
torsosu fotogrametrik yöntem ile Roma 
Vatikan Müzesi’nde bulunan kopya 
parça ile tamamlanmas›



238

Resim 8: VIII. Bölge 104 numaral› ada, Protobizans   
Dönemine ait boyal› yaz›ta ilk restorasyon 
müdahalesi.

Resim 9: Aziz Philippus Köprüsü, güney kiriflin 
üstünde blok y›k›nt›lar›n›n kaz›s› 
(‹.S.V. yüzy›l)

Resim 10: Aziz Philippus Köprüsü, 
Bizans Dönemine ait alt›n 
sikke ( III.Leo ‹sauricus 
Dönemine ait)
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Resim 11: Selçuklu Dönemine ait kuleden bir 
yaz›tl› blok ( ‹.S.XIII. yüzy›la ait)

Resim 12: Aziz Philippus Martyrionu, girifl basamaklar› restorasyonu 
( ‹.S.V. yüzy›l)
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Resim 14: Arkeoloji Müzesi, mermerden deniz 
kabuklu Aphrodite heykelinin üst 
k›sm› bulunarak di¤er parças›yla  
tamamland›

Resim 13: Triton Nymphaeumu, 1. kata ait sütunun 
restorasyonu ve mermerden balaustra
(‹.S.III. yüzy›la ait)



KELENDER‹S 2004 YILI KAZISI

Levent ZORO⁄LU*
Ayfle ÇALIK ROSS

Mehmet TEKOCAK
Suhal SA⁄LAN

Kelenderis'te 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› Temmuz ve A¤ustos aylar›nda yürütül-
müfltür. Üç ayr› ekip hâlinde yürütülen çal›flmalarda, Selçuk Üniversitesi ekibi kentin
akropolündeki sondaj ve agoradaki erken H›ristiyanl›k bazilikas›n›n temizlik çal›flmala-
r›n›, Anadolu Üniversitesi ekibi theatron kaz›lar›n› ve Ortado¤u Teknik Üniversitesi Su-
alt› Toplulu¤u da Y›lanl› Ada araflt›rmas›n› sürdürmüfltür. Ayr›ca Süleyman Demirel
Üniversitesi Jeofizik Mühendisli¤i Bölümünce gerçeklefltirilen zemin araflt›rmalar›n›n
sonuçlar›n›n arazide irdelenmesi de gerçeklefltirilmifltir. Kaz›lar›m›z› Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Döner Sermaye ‹flletmesi, Selçuk Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, O.D.T.Ü. Sualt› Toplulu¤u, Türkiye Sualt› Araflt›rmalar› Vakf› (TI-
NA) ve Ayd›nc›k Belediyesi maddî bak›mdan, malzeme katk›lar›yla ve ifl gücü ile des-
teklemifllerdir1. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n› Mersin Arkeoloji Müzesi’nden Mustafa Er-
gün temsil etmifltir.

1. AKROPOL ÇALIfiMALARI
Kelenderis akropolünde 2000 y›l›ndan beri yürüttü¤ümüz çal›flmalar›n amac›,

kentin M.Ö. 8. yüzy›ldan daha erken dönemlere ait olas› yerleflimini saptamak idi. 2004
y›l›nda, bu sondajda önceki y›llardaki kaz›lar sonucunda oluflturdu¤umuz 3 terastan iki-
sinde çal›fl›ld› (Plan: 1).

1.1. III. Terastaki Çal›flmalar
2004 kaz› sezonumuzun akropol açmas›ndaki ilk çal›flmalar, geçen y›l da oldu-

¤u gibi akropolün kuzey yönde en uç noktas› olan III. teras›nda gerçeklefltirildi (Plan:
1,Resim: 2). 2004 y›l›nda da bu terasta çal›flmalar›m›z› sürdürmemizdeki amaç; 2002
y›l› sonunda ortaya ç›kard›¤›m›z tonoz duvar›n›n kuzey ucunu ve yüksekli¤ini tespit
edebilmekti. Hat›rlanaca¤› gibi, bu duvar en az iki gözü olan tonozlu bir yap›ya aitti. Bu
amaç do¤rultusunda ilk olarak 01 No.lu duvar›n bat› ucundaki moloz tafl y›¤›n›n› kald›r-
d›k. Kald›rd›¤›m›z moloz tafllar›n alt›nda Ortaça¤ sur duvar› ile 04 No.lu duvar›n aras›-

* Prof. Dr. Levent ZORO⁄LU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi,
Konya/TÜRK‹YE.
Doç. Dr. Ayfle ÇALIK ROSS, Kocaeli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi,
Kocaeli/TÜRK‹YE.
Arfl. Gör. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRK‹YE.
Arfl. Gör. Suhal SA⁄LAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRK‹YE.

1 Kaz› baflkan› olarak ekibim ad›na bu kurum ve kurulufllar›n yöneticilerine ve di¤er ilgili personeline flükranlar›m›z›
sunar›z.
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n› doldurmak amac›yla kullan›lm›fl moloz tafl y›¤›n›yla karfl›lafl›ld›. Bu moloz tafllar›n
kald›r›lmas›yla, 4 No.lu duvar›n kuzey cephesi tamamen aç›lm›fl oldu. Sonuç itibar›yla,
tonoz duvar›n›n 4 No.lu duvar›n kuzeyinde devam etmedi¤i görüldü. Söz konusu tonoz
duvar›n›n yüksekli¤ini belirleyebilmek için, sur kal›nt›s›na bitiflik olarak yap›lm›fl ve geç
döneme ait olan 4 No.lu duvar›n bir k›sm› kald›r›ld›. Bu duvar›n kald›r›lmas›yla, yar›ma-
day› oluflturan ana kayaya ulaflt›k (Resim: 2). 

III. terasta yapt›¤›m›z çal›flmalarda; Arkaik, Klâsik, Helenistik ve Roma dönem-
lerine ait, stratigrafiye ba¤l› olmayan  çok say›da vazo parças› bulunmufltur. 

1.2. IIa Teras›ndaki Çal›flmalar
2004 y›l›nda II. terastaki kaz› çal›flmas›n›n öncelikli amac›; önceki kaz› sezonun-

da 5 No.lu duvar olarak adland›r›lan tonoz duvar›n›n  (Ünite No: 020) paralelini bulmak
ve böylece en az›ndan tonoz gözlerinden birisinin tam ölçülerini ortaya koymakt› (Re-
sim: 3). Bunun için 01 ve 04 No.lu duvarlar›n (19 No.lu ünite) kald›r›lmas›yla, tonoz du-
var›n›n kuzey ucunu ortaya ç›kard›k. Buna göre, ana kaya üzerine oturtulmufl olan to-
noz duvar›n›n kuzey ucunun korunan yüksekli¤i 1.70 m., yast›k k›sm›n›n korunan üst
geniflli¤i 1.25 m., duvar›n as›l kal›nl›¤› ise 0.90 m. olarak ölçüldü (Resim: 2). 

Çal›flmalar›m›z s›ras›nda tonoz duvar›n›n bat› taraf›nda kalan kesimde kireç ve
iri taneli kum katk›l› bir zemine rastlad›k. Tonoz duvar› ve 2 No.lu duvar aras›nda ka-
lan 2.30 x 2.35 m. ölçülerindeki bu zemine 024 ünite numaras› verildi. Böylece alan›n
güneybat› köflesinde rastlam›fl oldu¤umuz yo¤un kum tabakas›n›n da zeminle iliflkili ol-
du¤u anlafl›ld›. Kesitte, zeminin do¤udan bat›ya do¤ru e¤imli oldu¤u anlafl›lmaktad›r
(Resim: 3). Bu zemin kald›r›ld›ktan sonra, IIa açmas›nda seviye inmeye devam edildi
ve bu çal›flmalar s›ras›nda herhangi bir mimarî kal›nt›ya rastlanmad›. Kald›r›lan toprak
içerisinden afl›r› korozyona u¤ram›fl 3 adet sikke, flekil olarak biri sikkeye benzeyen 2
adet kurflun obje (K.04.AKR.AT.006/2) ve bronz bir kanca bulundu. Ayr›ca, çeflitli bü-
yüklüklerde demir cüruflar›na da rastlad›k. Kal›p tekni¤iyle yap›lm›fl, Helenistik Döne-
me ait aç›k krem renkli killi ve “elbisesini tutan bir kad›n eli” oldu¤unu düflündü¤ümüz
bir piflmifl toprak figürin parças› da  (K.04.AKR.BA.059/3) (Resim: 4) buluntular aras›n-
dad›r.

II a ve III. teraslardaki çal›flmalar›m›z s›ras›nda bol miktarda ve herhangi bir stra-
tigrafiye ba¤lanamayan Arkaik, Klâsik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait seramik
parçalar› bulduk. Bu parçalar içerisinde göze çarpan örnekler aras›nda Arkaik Ça¤dan
boyal› Do¤u Grek dinos parçalar› (K.04.AKR.AN.016.01), (Resim: 5), Helenistik Ça¤-
dan boyal› "Bat› Yamac›" kaplar›na ait parçalar ve bal›k tabaklar› say›labilir. Geçen y›l-
larda oldu¤u gibi burada yine bol miktarda Roma Ça¤› güveç parçalar› bulunmufltur.
Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendirilen kandil parçalar› da di¤er küçük bulun-
tulard›r. Ayr›ca alana da¤›lm›fl vaziyette f›r›n art›¤› seramik parçalar› bulunmufltur ki,
önceki y›llarda da benzerlerini buldu¤umuz bu denli örnekler Kelenderis'te Arkaik Ça¤-
dan Roma Ça¤› sonuna kadar faaliyette olan bir üretimin varl›¤›na iflaret eder. 2004 y›-
l›n›n en önemli sayd›¤›m›z, ancak flimdilik birkaç parça ile temsil edilen prehistorik va-
zo örnekleri ise, akropolde daha erken bir yerleflmenin varl›¤›na iflaret eden ilk belge-
lerdir. (Resim: 6). Böylece Da¤l›k Kilikya'n›n k›y› kesimindeki bir antik kentte, bu kadar
eskiye giden buluntular ilk kez ele geçirilmifltir ki, bu durum bu alandaki çal›flmalar› sür-
dürmemize dayanak oluflturmaktad›r.

Çal›flmalar s›ras›nda tonoz duvar›n›n içerisinde +4.13 m. kotunda, duvar›n her
iki yönünde de düzensiz ç›k›nt› yapan birkaç blok tafl ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan en
büyük olan›na 062 ünit No.su verildi. Tonoz duvar›n›n do¤u cephesinde 0.19 m, bat›
cephesinde ise, 8 cm.lik bir ç›k›nt›s› vard›r. 5 No.lu tonoz duvar›n›n bat› yönündeki ç›-
k›nt›n›n derinli¤i +4.01 m. kotunda biterken, tonoz duvar›n›n do¤usundaki ç›k›nt› derin-
li¤i 3.70 m. kotunda bitmifltir. Tafl›n kuzey ve güney do¤rultusundaki uzunlu¤u ise, yak-
lafl›k 070 m. ölçülerindedir. Tafl›n geri kalan k›sm›n›n tonoz duvar›n›n içerisinde devam
edip etmedi¤ini gelecek y›llardaki çal›flmalar›m›z gösterecektir.  
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2004 y›l› kaz› sezonunda yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›n as›l amac›  05 No.lu
tonoz duvar›n›n yüksekli¤ini görmekti. Çal›flmalar›m›z sonunda tonoz duvar›n›n do¤u-
sunun yaklafl›k 1.40 m., bat›s›n›n ise 1.15 m. yüksekli¤inde oldu¤unu gördük. Tonozlu
duvar›n tam yüksekli¤ini ve güney yöndeki uzant›s›n› gelecek y›llardaki çal›flmalar›m›z
sonunda ö¤renece¤iz.

Akropolde yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›n son foto¤raflar› çekildikten sonra
17.20 x 9.15 m. ölçülerinde aç›lan sondaj çukurlar›n›n etraf›n› ya¤mur sular›n›n akma-
s›n› engellemek için kum torbalar› ile kapat›ld›.                                                           

2.AGORA’DAK‹ KAZILAR
2004 y›l› Kelenderis kaz›lar›n›n bir aya¤›n› da kentin agoras› olarak düflündü¤ü-

müz alanda bulunan bazilikan›n temizli¤i ile 2002 y›l›ndaki arkeometri çal›flmalar› so-
nunda varl›¤› ölçümle belirlenen bir mekân›n birkaç duvar›n›n kaz›larak ç›kar›lmas›
oluflturmufltur. 

2. 1. BAZ‹L‹KA (AGORA K‹L‹SES‹) KAZISI       
2002 y›l›nda agoran›n do¤usunda yer alan 19. yüzy›l Liman Ma¤azalar›'n›n ona-

r›m çal›flmalar› s›ras›nda +3.15 m. kotunda zemininde opus sectile tarz›nda kaplama
olan bir apsis kal›nt›s›na rastlanm›flt›2. Burada bir bazilikan›n varl›¤› anlafl›l›nca, KL-
111 ana plankaresinin N-S alt plan karelerinde 9.00 x 3.00 m. ölçülerinde bir sondaj
aç›larak yap› daha belirgin duruma getirilmiflti. 2003 y›l›nda herhangi bir çal›flma yap-
mad›¤›m›z bazilikada bu kaz› sezonunda yap›n›n bulundu¤u alan›n tamam›n› açmaya
karar vererek 25.50 x 11.00 m. ölçülerindeki bir bölümde yap›y› örten toprak 0.60 m.
kadar indirilmifltir. Bu çal›flmalara paralel olarak, kilisenin güneydo¤u flapelinin içini dol-
duran toprak da kald›r›ld›.Çal›flmalar›m›z›n sonunda flapeli s›n›rlayan 1.10 x 4.00 m..
ebad›ndaki kuzey-güney istikametli duvar temeliyle birleflen kuzeybat›-güneydo¤u yön-
lü temel aç›¤a ç›kar›ld› (Resim: 8). Bu hâliyle söz konusu bazilikan›n apsisinin her iki
yan›nda ve apsisi tamamen içine alan çevirme duvarlar›n›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r ki, bu
plan flemas›na benzeyen örnekler özellikle Da¤l›k Kilikya'da yo¤un olarak M.S. 5. ve 6.
yüzy›llarda kullan›lm›flt›r. Bazilikan›n varl›¤›n›, buradaki genifl alan›n agora oldu¤unun
bir baflka kan›t› olarak görüyoruz; zira erken H›ristiyanl›k Döneminde özellikle bu dinin
yay›labilmesi bak›m›ndan kentin en kalabal›k yerini oluflturan agoralara böylesi büyük
bazilikalar›n yap›lmas› yayg›n bir durumdur.        

Yukar›da sözü edilen duvarlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›n›n ard›ndan tahmini s›n›rlar›
belirlenen bat› odas›n› aç›¤a ç›karabilmek amac›yla sondaj alan› kuzeybat› yönünde
5.50 m. daha geniflletildi. Yaklafl›k 11.00 x 5.50 m. ebad›ndaki bu genifllemeyle birlik-
te sondaj genel alan› 25.50 x 11.00 m. ebad›na ulaflm›fl oldu. Ayr›ca 003 ünitesinin ku-
zeydo¤u s›n›r›nda yer alan +3.70 m. kotundaki molozlar›n bir k›sm›, çizimleri yap›ld›k-
tan ve foto¤raflar› çekildikten sonra, 009 ünitesiyle birleflen k›s›mdan itibaren, kuzey-
bat› yönüne do¤ru kald›r›lmaya baflland›. Bu molozlar›n kald›r›lmas›ndaki amaç; kilise-
nin bema k›sm›n› s›n›rlayan ve bir k›sm› 2002 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lm›fl olan iki adet ba-
sama¤› aç›¤a ç›karabilmek ve bu basamaklar›n s›n›rlad›¤›, bemay› kaplayan opus sec-
tile taban döflemeli panolardan, 2 No.lu panoya ait döfleme tafllar›n›n toprak alt›nda ka-
lan k›s›mlar›n› aç›¤a ç›karmakt›. Bu amaçla kald›r›lan molozlar›n alt›ndan, yo¤un kireç-
li, içerisinde küçük moloz tafllar bulunan, koyu kahve renkli yan›k bir toprak tabakas›-
na ulafl›ld›. +3.40 m. kotundaki bu tabakaya 013 ünite numaras› verildi. Buras› olas›l›k-
la yap›daki mermer bloklar›n yak›larak kireç yap›ld›¤› bir oca¤›n kal›nt›s›d›r.  Bu ünite-
de yap›lan çal›flmalar sonucu 3.10 m. kotunda opus sectile taban döflemesinin bir k›s-
m› ile birlikte üst basama¤a ait bloklar tamamen aç›¤a ç›kar›ld› (Resim: 9). Bu ünitede-
ki çal›flmalar, yo¤un kireçli bir alanla karfl›lafl›ld›¤›ndan +2.95 m. kotunda tamamland›.

Son olarak 18.08.2004 tarihinde agorada KL-111 plan karesinde aç›lan sondaj
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III ile kilise açmas›n›n birlefltirilmesine karar verilerek, kilise açmas›na yaklafl›k 3.00 m.
uzakl›ktaki sondaj III ile arada kalan yaklafl›k 5.00 x 3.00 m. ebad›ndaki alan 001 üni-
tesine eklenerek +4.10 m. kotunda seviye inme çal›flmalar›na baflland›. +3.75 m. ko-
tunda, daha önce sondaj III’ e dahil olan alan› tamamen kaplayan molozlar›n 2.00 x
3.00 m. ebad›nda bir k›sm› daha aç›¤a ç›kar›ld›ktan sonra 014 ünite numaras› verildi.
Böylece 014 ünitesinin 3.00 x 5.00 m.lik bölümü aç›¤a ç›kar›lm›fl oldu. Ayr›ca daha ön-
ceden, 014 üniteli alana ait molozlar›n bir k›sm› kald›r›ld›¤›nda sondaj III’ ün kuzeyba-
t› kenar›nda güneybat›-kuzeydo¤u istikametinde, çamur harc›yla örülü duvar kal›nt›s›
aç›¤a ç›kar›ld›¤›ndan +3.25 m. kotundaki 01 No.lu  bu duvara 015 ünite numaras› ve-
rildi. Yine 01 No.lu duvara güneydo¤u-kuzeybat› istikametinde bitiflik olarak +3.15 m.
kotunda aç›¤a ç›kar›lan, çamur harçl›, 02 No.lu duvara 016 ünite numaras› verildi (Re-
sim: 10). 

Alan genelinde temizlik ve foto¤raf çekimiyle birlikte genel çizimlerin tamamlan-
mas›n›n ard›ndan 30.08.2004 tarihinde kilisede yürütülen kaz› çal›flmalar› son bulmufl-
tur. 

Çal›flmalar sonucu ele geçirilen buluntular›n büyük ço¤unlu¤unu Roma Dönemi-
ne ait günlük kullan›m kaplar› olufltururken, Hellenistik ve Klâsik Döneme ait az say›da
seramik buluntu ele geçirilmifltir. Bunlar belli bir stratigrafiye ba¤l› de¤illerdir. Ayr›ca bu-
rada çat› kiremidi parçalar› ile kaba seramikler ço¤unlu¤u oluflturdu¤undan, envanter-
lik buluntu ele geçirilmemifltir. Yine az say›da güveç parças›, testi parçalar›, kâse par-
çalar›, tabak parçalar› ve mutfak kaplar› ile Bizans Dönemine ait çeflitli formlarda s›rl›
seramik parçalar› ele geçirilen  buluntular aras›ndad›r.

2.2. AGORA III. SONDAJ 
Kelenderis liman›n›n  bat›s›nda, hamam›n güneyinde yer alan agorada kaz› ça-

l›flmas› yapmadan önce, toprak alt›nda olas› yap› kal›nt›lar›n›n olup olmad›¤›n› belirle-
mek amac›yla 2002 (A alan›) ve 2003 (B alan›) y›llar›nda olmak üzere 20 x 20 m2 bir-
birine bitiflik iki alanda jeofizik çal›flmas› yürütülmüfltü. Çal›flmada arkeolojik alanlarda
daha önce literatüre de geçmifl baflar›l› örnekleri bulunan ve beklenen muhtemel yap›-
lar›n özellikleri, çal›flma alan›ndaki koflullar, var olan âlet ve donan›m de¤erlendirerek
Do¤ru Ak›m Özdirenç (DAÖ) yöntemi kullan›lm›flt›. Özdirenç yönteminde veriler yere
verilen ak›m› kontrol eden bir ampermetre ve uygulanan ak›mdan do¤an gerilim fark›-
n› ölçen bir gerilim ölçerden âlet ile toplanm›flt›r. Uygulamada Wenner-Schlumberger
aç›l›m› kullan›lm›fl ve profil aral›klar› 2 m., elektrot aral›klar› 1 m. ve n = 1, 2, 3, 4, 5 se-
viyeleri seçilmiflti. 

Toplanan verilerin de¤erlendirilmesi aflamas›nda çeflitli bilgisayar yaz›l›mlar›n-
dan faydalan›lm›fl ve bu sayede olas› antik yap› kal›nt›lar›n›n yerleri ve derinlikleri be-
lirlenmeye çal›fl›lm›fl, ayr›ca belirli derinlik seviyeleri için kat haritalar› çizilerek antik ya-
p› kal›nt›lar›n›n uzan›mlar› ortaya konmufltu.

2002 y›l›nda çal›fl›lan A alan›n KG-DB yönünde bir köfleden bir köfleye dikkati
çeken ve birbirini takip eden özdirenci yüksek yap›lar tespit edildi. 2003 y›l›nda çal›fl›-
lan B alan›nda ise seviye haritalar›na göre -0.55 m.ye kadar K-G yönünde uzan›ml› dik-
kati çeken özdirenci düflük kal›nt›lar gözükmektedir. Bu seviyelerden itibaren özdiren-
ci yüksek kal›nt›lar da kendini göstermeye bafllam›flt›r. Derinlik 1.40 m.ye gelindi¤inde
ise bir oday› çevreleyen duvara benzetilebilen kal›nt›lar görülmektedir ve K yönünde
karfl›s›nda da benzer bir yap›n›n bulunma olas›l›¤› da vard›r.

‹flte bu verilerden yola ç›karak kentin agoras›nda KL.111 ana plankareli alanda
3 x 3 m.lik alanda sondaj aç›lmas›na karar verildi.

Belirlenen alanda + 4.10 m. kotunda seviye inme çal›flmalar›na baflland›. +3.60
m. kotuna kadar aç›k kahverengi tar›m topra¤› gözlendi. +3.60 m. kotunda kireç harç-
la kar›fl›k moloz tafllar ç›kmaya bafllad›. Bu moloz tafll› alana 002 ünite No.su verildi.
Moloz tafllar kald›r›ld›¤›nda, +3.25 m. kotunda sondaj›n K.B kesitine paralel uzanan do-
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¤u – bat› yönlü bir duvar ortaya ç›kar›ld› (Resim: 10). 003 ünite No.su verilen (1 No.lu
duvar) duvar›n büyük bir k›sm› kesitin içinde kald›¤›ndan geniflli¤i ve uzunlu¤u hakk›n-
da net bilgilere sahip de¤iliz. Duvar çamur harc›yla örülmüfl olup 2004 kaz› sezonunda
üç s›ras› ortaya ç›kar›labilmifltir. 

+3.15 m. kotunda sondaj›n kuzeydo¤u köflesinde kuzey güney do¤rultusunda
uzanan ve önceki duvarla bir köfle yap›p birleflen ikinci bir duvar daha saptand›. Bu du-
vara 004 ünite No.su verildi.(2 No.lu duvar) 2 No.lu duvar 1 No.lu duvara bitiflik olup
birbirlerine ba¤lant›lar›n›n olmad›¤› gözlendi. Çamur harc›yla örülmüfl olan bu duvar›n
2 s›ras› ortaya ç›kar›labilmifltir. Duvar›n devam› kesitin içine girdi¤inden geniflli¤i ve
uzunlu¤u hakk›nda bilgi edinmek mümkün olmam›flt›r.

Bu duvarlar›n üzerlerinde bulunan moloz tafllar›n kireç harçla kar›fl›k olarak bu-
lundu¤unu belirtmifltik. Ancak duvarlar›n çamur harçla örülmüfl olmas›, bu moloz taflla-
r›n baflka bir duvar›n döküntü tafllar› oldu¤unu düflündürmektedir.  Çal›flmalar + 2.70
m. kotunda 25.08.2004 tarihinde sona ermifltir. Daha sonra bazilika açmas›na dahil
edilmifltir. Gelecek y›llarda bazilika tümüyle aç›ld›¤›nda, buradaki duvar kal›nt›lar›n›n
niteli¤i daha iyi anlafl›lacakt›r.

THEATRON KAZISI 
A. ÇALIK-ROSS

Yap›l›fl amac›n›n henüz ne oldu¤unu tesbit edemedi¤imiz ancak flimdilik bir The-
atron ‘izleyici yeri’ yap›s› olarak adland›rd›¤›m›z yap›n›n 2001 y›l›nda bafllayan kaz› ça-
l›flmalar› 2002 ve 2003 y›llar›nda oldu¤u gibi, 2004 y›l›nda da sürdürülmüfltür. 

2003 y›l›nda yap›n›n analemma (bu isim yap›n›n ilk görünüflüne göre kullan›l-
m›flt›r) duvar›n›n iç k›sm›nda yürütülen çal›flmalarda cavea ve orkestran›n tamam›,
sahne binas›n›n ise bir k›sm› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Analemma duvar›n›n d›fl›nda kalan
alanda ise, istinat duvarlar› ve bu duvarlarla ba¤lant›l› baz› mimarî kal›nt›lar› ortaya ç›-
kar›lm›flt›. 2004 y›l› çal›flmalar›nda amaç geçen y›l tespit edilen bu mimarî kal›nt›lar›n
ortaya ç›kar›lmas› olmufltur. Bu amaç do¤rultusunda çal›flmalar›n tamamen analemma
duvar› d›fl›nda yürütülmesi planlanm›flt›r. 2001-2003 y›llar›nda 9x20 m. ölçülerinde be-
lirlenen açmalar, tüm yönlerde T1= 11x30, T2= 9x30, T3= 9x30 T4= 11x30, olmak üze-
re geniflletilmifltir. T1-T2-T3-T4 açmalar›n›n toplam 30x40 m.lik ölçüsünün d›fl›nda ka-
lan tüm alan ise 5x5m. ölçülerinde karelaj sistemine al›narak çal›flmalara bafllanm›flt›r
(Plan: 2, Resim: 11). 

19.07.2004 tarihinde theatron binas› ve çevresinde temizlik yap›lm›fl olup, atöl-
ye hâline getirilen 19. yüzy›l kilise binas›nda da çeflitli düzenlemeler yap›lm›fl, kaz› için
ön çal›flmalar tamamlanm›flt›r. Arazi üzerinde de çeflitli düzenlemeler yap›larak, sera-
mik ve mimarî buluntular›n unit sistemine göre tasnifi uygulamaya konmufltur. Kaz› ça-
l›flmalar›na 22.07.2004 tarihinde T1, T2, T3, T4 ve F10 açmalar›nda bafllanm›flt›r. Tüm
bu çal›flmalar s›ras›nda yine  18. ve 19. yüzy›llara ait kilise mezarl›¤›ndaki mezarlar te-
mizlenmifltir.

3.1: T1 Açmas›ndaki Çal›flmalar
2004 y›l› kaz› sezonunda 11x30 m. olarak geniflletilen bu açmadaki çal›flmalar›n

seyri flöyledir:
2004 y›l›nda T1 açmas›n›n s›n›rlar› dahilinde analemma duvar›n›n kuzeyi ve ba-

t›s›nda daha erken yap›lar›n varl›¤›n› tespit etmek amac›yla çal›flmalar yürütülmüfltür.
T1 açmas› sahne binas› taraf›nda yap›lan çal›flmalarda, T4 açmas›nda 2003 y›-

l›nda bulunan profilli tafl›y›c› s›ras› k›sm›n›n devam›n› ortaya ç›karmay› amaçlad›¤›m›z
çal›flmalar sonucunda profilli tafl›y›c› s›ras› k›sm› tespit edilemedi¤inden daha sonraki
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dönemlerde devflirme malzeme olarak kullanmak için söküldü¤ü düflünülmektedir. Bu
alanda harçla kar›fl›k moloz tafllardan oluflan duvar döküntüleri ve daha geç dönemle-
re ait olabilecek toprak dolguya rastlanm›flt›r. Bu döküntü 2003 y›l›nda T2, T3 ve T4 aç-
malar›nda ortaya ç›kar›lan sahne binas›ndaki geç dönemlerde yap›lan, üzeri harçl› du-
var döküntüsü ile yaklafl›k olarak ayn› seviyededir. T1 açmas›n›n kuzeyinde yürütülen
çal›flmalarda ortaya ç›kar›lan düzensiz tafllarla örülü harçl› duvar›n açman›n d›fl›nda,
yüzeyde kilisenin apsisine do¤ru devam etti¤i görülmektedir (Plan: 2,Resim: 11).

Açman›n kuzey ve bat› köflelerinde yap›lan çal›flmalarda ortaya ç›kar›lan yang›n
tabakas›n›n büyük bir alana yay›ld›¤› tespit edilmifltir. 2003 y›l›ndaki çal›flmalarda bu-
rada yaklafl›k ayn› seviyelerde bulunan mutfak kaplar›ndan dolay› buran›n geç dönem-
lerde bir mutfak olarak kullan›ld›¤› düflünülmektedir (Resim: 12).

Analemma duvar›n›n bitimindeki s›n›r istinat duvar›na ait harçl› duvar döküntüsü
bulunmufltur. ‹lk olarak bir tonoza ait oldu¤u düflünülen döküntü içerisinde tonoza ait
herhangi bir mimarî tafl örne¤i bulunamam›flt›r. Bu nedenle, bu döküntünün istinat du-
var›na ait oldu¤u düflünülmektedir.

T1 açmas›n›n bat› kesitinden d›flar›ya do¤ru devam etti¤i düflünülen ve 2003 y›-
l›nda bulunan yay›n üzerindeki geç dönem duvar›n›n devam› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu
duvar›n çevresinde yo¤un olarak çat› kiremit parçalar›, mermer mimarî parçalar bulun-
mufltur. Kesit içerisinde de mermer mimarî parçalara rastlanm›flt›r.

Açman›n kuzeyinde ortaya ç›kar›lan yan›k tabakas›nda yap›lan çal›flmalarda üç
adet yetiflkin olmayan çocuk mezar› bulunmufltur. Bu mezarlar 2001 y›l›nda yap›lan ça-
l›flmalarda ortaya ç›kar›lan ve bu y›l devam› bulunan geç dönem zemininin yap›s› bo-
zularak zemin içine gömülmüfltür. Ayn› zeminin bir yang›n geçirdi¤i tespit edilmifltir.

Çal›flmalar boyunca toplam 26 adet mezar bulunmufltur. Bu mezarlar›n ço¤u be-
bek ve çocuklara aittir. 

Analemma duvar› d›fl›ndaki geçti¤imiz y›llarda ortaya ç›kar›lan yay›n T1 açma-
s›n›n güneyine do¤ru devam etti¤i ve kuzey-do¤u taraf›nda analemma duvar›n›n biti-
mindeki s›n›r istinat duvar› ile kesiflti¤i görülmüfltür. Bu da istinat duvarlar›n›n kemer ol-
ma ihtimalini güçlendirmekte ve böylece bu kemerlerin üzerinde theatronun ikinci kat›-
n›n da oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

3.2: T2 Açmas›ndaki Çal›flmalar
2002 y›l›nda analemma duvar› içinde kaz›s›na bafllanan T2 açmas›nda 2003 y›-

l›nda çal›flmalar sürdürülmüfl, 2004 y›l›nda ise T2 açmas›n›n analemma duvar› d›fl›n-
da (bat›s›nda) kalan bölümünde çal›flmalara bafllanm›flt›r. 

Bu çal›flmalarda amaç analemma duvar›n›n d›fl k›sm›n› aç›¤a ç›karmak, ana-
lemma duvar›yla ba¤lant›l› herhangi bir geç dönem yap›s›n›n olup olmad›¤›n› tespit et-
mek ve istinat duvarlar›n› ortaya ç›karmakt›r.T2 açmas›nda güneybat› yönüne do¤ru
devam eden istinat duvar›n›n sa¤ ve solunda, olas›l›kla istinat duvar›n›n y›k›nt›s› olabi-
lecek moloz tafllar tespit edilmifltir. Bu moloz tafllar kald›r›larak istinat duvar› ortaya ç›-
kar›lm›flt›r (Resim: 11). Açman›n özellikle güneydo¤u s›n›r›nda istinat duvar›n›n yan›n-
dan yo¤un olarak kandil, amphora, cam, sikke ve bronz parçalar›, olas›l›kla ayn› figüri-
ne ait figürin bafl› ve figürün gövdesi bulunmufltur.

3.3: T3 Açmas›ndaki Çal›flmalar
T3 açmas›nda, oturma s›ralar›n›n ve orkestran›n bulundu¤u alan, 2002 ve 2003

y›llar›nda, skene binas› ve arkas›ndaki alan ise 2003 y›l›nda kaz›lm›flt›. 2004 y›l›nda
ise, T3 açmas›nda analemma duvar›n›n arkas›nda, yani bat›s›nda kalan kal›nt›lar›n,
analemma duvar› ve theatrondaki di¤er yap› elemanlar›yla ba¤lant›s›n› ortaya ç›kar-
mak amac›yla, T3 açmas› geniflletilmifltir (Plan: 2).

246



Burada yap›lan çal›flmalarda, açman›n tümünde büyüklü küçüklü, harçla kar›fl›k
döküntü tafllar bulunmufltur. T2 açmas› s›n›r›n›n d›fl›ndaki istinat duvar›ndan, T3 açma-
s›n›n içine do¤ru uzanan bölümde, 95 x 98 cm. ölçülerinde, oldukça düzgün bir zemin
ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹stinat duvar›yla küçük bir mekân oluflturacak flekilde, zemininin
bitti¤i yerde F 10 açmas›na do¤ru bat› yönlü uzanan, düzensiz bir flekilde oluflturulmufl
bir duvar ortaya ç›kar›lm›flt›r. T3 açmas› kaz›lmadan önce de üst k›sm› görülen, istinat
duvar›na 4.10 cm. uzakl›kta baflka bir istinat duvar› daha tespit edilmifltir. Bu duvar›n
di¤er istinat duvar›na göre daha alt seviyede korundu¤u görülmüfltür. Açmada özellik-
le iki istinat duvar› aras›nda kalan bölümde yo¤un olarak çat› kiremidi parçalar› bulun-
mufltur.

T4 açmas›na yak›n olan istinat duvar›n›n hemen yan›ndan bafllayan ve istinat
duvar›yla paralel olarak gidip T3 açmas›na do¤ru devam eden 145 cm. uzakl›ktaki dü-
zensiz tafllardan yap›lan duvarla bir mekân oluflturulmaktad›r.

Çal›fl›lan alanda buluntu yo¤unlu¤u azd›r. Çat› kiremidi parçalar›, niteli¤i anlafl›l-
mayan birkaç bronz obje parças› ve Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sera-
mikler, T3 açmas›n›n buluntular›n› oluflturmaktad›r.

3.4: T4 Açmas›ndaki Çal›flmalar
2003 y›l›nda kaz›lan theatronun, analemma duvar›n›n arkas›nda, güneybat›ya

do¤ru geniflletilmifl olan T1 açmas›nda bulunan istinat duvar› ve buna paralel olarak
uzanan yap› tafllar›n›n, T4 açmas›n›n güney bat›s›nda da mevcut olup olmad›¤›n›n
araflt›r›lmas› amac›yla çal›flmalara bafllanm›flt›r (Resim: 11, Plan: 2). 2003 y›l›nda ku-
zey- bat› do¤rultuda 20 m.; kuzey- do¤u do¤rultuda 9 m. olarak belirlenip kaz› çal›flma-
lar›na bafllanan alan geniflletilerek kuzey- bat› do¤rultuda 30 m.; kuzey- do¤u do¤rul-
tuda ise 11 m. olarak belirlenip kaz› çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 

T4 açmas›ndaki çal›flmalar s›ras›nda, analemna duvar›n›n d›fl›nda T1 açmas›n-
daki duvarlara paralel uzanan yap› tafllar›na rastlanmamakla birlikte, analemma duva-
r›na paralel olarak harçl›,  düzensiz tafllardan oluflan baflka kal›nt›lara da  rastlanm›fl-
t›r. Bu tip düzensiz tafllardan oluflan kal›nt›lar›n theatronda T1, T2 ve F10 açmalar› ile
T4’ ün sahne duvar› üzerinde de bulundu¤u tespit edilmifltir. Bu yap›laflman›n alt sevi-
yesinde iki istinat duvar› aras›nda, 45 x 100 cm.lik devflirme blok tafllarla, belki de ifllik
olarak kullan›lan bir mekân›n oluflturuldu¤u düflünülmektedir. Bu mekân›n içinde, ana-
lemma duvar›n›n önünde dört blok taflla oluflturulmufl ocak veya kum havuzu olarak da
kullan›ld›¤› düflünülen bir mekâna rastlanm›flt›r. Bu mekân›n içinde yaklafl›k 60 cm.lik
ince kum ve mermer parçalar›na rastlanm›flt›r. ‹fllik olarak düflündü¤ümüz bu mekân›n
d›fl›nda açma içinde analemma duvar›n›n önünde yo¤un olarak harç döküntüsü görül-
mektedir. 

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, 2003 ve 2004 y›llar›nda T1 ve T2 açmalar› ile ge-
çen y›l T4 açmas›ndaki çal›flmalarda çok say›da 18.-19. yüzy›l Ortodoks H›ristiyan me-
zarlar›na rastlanm›fl olmas›na ra¤men, bugüne kadar inilen seviyede mezar tespit edil-
memifltir. Ancak açma içinde çok da¤›n›k hâlde ve herhangi bir mezara ait olmad›¤›
saptanan insan ve hayvan kemiklerine rastlanm›flt›r ki burada sonradan bir tahribin söz
konusu oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Buluntular genel olarak de¤erlendirildi¤inde çok miktarda Hellenistik, Roma ve
Bizans Dönemine ait  seramik parçalar›ndan oluflur. Çok miktarda cam parçalar›, de-
mir obje parçalar› ve T4 açmas›nda geçen y›l kaz›lan alanda ve daha önceki y›llarda
kaz›lan di¤er açmalarda bulunan kandil ve kandil parçalar›na oranla oldukça az say›-
da kandil parças›, 19. yüzy›la ait porselen parçalar› bulunmufltur. Bu buluntular d›fl›n-
da özellikle açman›n genelinde çok miktarda olmakla birlikte, daha önce bahsedilmifl
olan yap› tafllar›n›n önünde, döküntü hâlde yo¤un miktarda bronz obje parçalar› da ele
geçirilmifltir. 20 30 cm.lik bir alanda ise 1-2 cm.lik küçük kesme tafllara ve birkaç adet
mozaik parçalar›na rastlanm›flt›r. Ço¤u bozuk olan sikkelerin ise Bizans Dönemine ait
olduklar› anlafl›lmaktad›r. 
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T4 açmas›nda bugüne kadar elde edilen veriler ›fl›¤›nda açman›n belli bir stra-
tigrafi izlemedi¤i, alt seviyelerde bile günümüze ait parçalara rastland›¤› görülmüfl ve
bu nedenle de açman›n flimdiye kadar kaz›lan k›sm›n›n tamam›yla dolgu oldu¤u görül-
müfltür. Ayr›ca bulunan blok tafllar›n bir mekân›n temeli olabilece¤i ve buran›n geç dö-
nemde farkl› bir ifllevde kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. 

3.5: F 10 Açmas›ndaki Çal›flmalar
T1 açmas›nda 2003 y›l›nda yap›lan kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ortaya ç›kar›lan ve

analemma duvar›n›n d›fl›nda bununla  paralel olan duvar›n, bat› yönüne do¤ru devam
edip etmedi¤ini anlamak amac›yla, 5 x 5 m. ölçülerinde bir  açma aç›lm›fl ve F10 ad›
verilen bu açmada çal›flmalara bafllanm›flt›r (Resim: 13).

Çal›flmalar s›ras›nda, yer yer harçl›, yüzey topra¤›na göre daha yumuflak olan
kahverengi toprak içinde, yo¤un olarak seramik parçalar›na rastlanm›flt›r. T1- T2 ve T4
açmalar›nda toprak stratigrafisi bak›m›ndan benzerlik gösteren üniteler bulunmaktad›r.
Toprak dolgu içerisinde yer yer seramik parçalar› içeren, aralar› harçl› ve yo¤un tafll›
bir döküntü ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu döküntünün geç dönemde analemma duvar›yla
ba¤lant›l› bir tonoz çöküntüsü olabilece¤i düflünülmektedir. T1 açmas›ndaki geçmifl y›l-
larda ortaya ç›kar›lan ve bu y›l devam› saptanan yay›n F10 açmas›nda da devam etti-
¤i görülmüfltür. T2 açmas›nda bulunan ve yo¤un buluntu ç›kan k›rm›z› renkteki killi top-
rak tabakas›n›n benzerine yine bu açmada da rastlanm›fl olup ayr›ca yo¤un bir flekilde
ancak bozuk durumda sikkeler ele geçirilmifltir.

Çal›flmalar s›ras›nda ayr›ca Roma Dönemine ait kandil parçalar›, Bizans Döne-
mine ait ticaret amphoras›n›n dip k›s›mlar›, Roma ve daha geç dönemlere ait seramik
a¤z›, gövde ve dip parçalar›, bronz maflalar, cam bilezik parçalar›, demir ve cam cüruf-
lar›, cam parçalar›, mozaik parçalar› ve yo¤un olarak da¤›n›k hâlde kemik parçalar› gel-
mifltir. 

3.6: Osmanl› Dönemi Mezarlar›
2003 y›l› sonunda theatron alan›nda ortaya ç›kan mezar say›s› toplam 85’e ulafl-

m›flt›. 2004 y›l›nda 34 mezar daha bulunmufl ve toplam 36 bireye ait iskeletler ortaya
ç›kar›lm›flt›r. 

Mezarlarda gömme türü basit toprak mezar olup iskeletler uzanm›fl flekildedir.
‹skeletlerin atlas-sacrum yat›fl yönü bat›-do¤u, kuzeybat›-güneydo¤u ve güneybat›-ku-
zeydo¤u do¤rultudad›r. Bu iskeletlerin 17’si çocuk, 15’i eriflkin ve 2’si yafll›d›r. 19.-20.
yüzy›la ait oldu¤u tespit edilen mezarlar›n korunma durumlar› genel olarak kötüdür. 

Mezar buluntular› aras›nda; fincanlar, çiviler, dü¤meler, seramik parçalar›, hay-
van kemikleri, dü¤me, ahflap tabut parçalar›, bez parçalar› ve demir objeler vard›r.

Çal›flmalar sonucunda analemma duvar›n›n iki ucu d›fl›ndaki kalan alanda yak-
lafl›k 4.10 m. aral›klarla, 60 cm. geniflli¤inde 10 adet  destek duvar› oldu¤u tespit edil-
mifltir. Analemma duvar›nda, destek duvarlar› aras›ndaki harç ve duvar izlerine bak›l-
d›¤›nda destek duvarlar›n›n üzerinin tonoz ya da ahflap ile kapat›lm›fl olabilece¤i düflü-
nülmektedir. Özellikle destek duvarlar›n›n aras›nda ç›kan döküntü tafllar›n analemma
duvar›na ait olma ihtimalinin yan› s›ra tonozlara ait çöküntülerin kal›nt›lar› olabilece¤i
de düflünülmelidir. Theatronun iç yap›s›nda sahne binas›n›n temeli ve orkestran›n et-
raf›ndaki tafl bloklarla ayn› malzeme ve iflçili¤e sahip olan ve anelemna duvar› ile pa-
ralel devam eden duvar›n olas›l›kla T4 açmas›na do¤ru devam etti¤i düflünülmektedir.
Bu y›l yap›lan çal›flmalarda T4 açmas›nda ortaya ç›kar›lan kesintiye u¤rayan yay flek-
lindeki duvar kal›nt›lar›n›n theatronun kuzeydo¤u ucunda, T1 açmas›ndan bafllayan ve
kesintisiz olarak F10 açmas›na kadar devam eden duvarla ba¤lant›l› olabilece¤i düflü-
nülmektedir. 
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T4 açmas›nda ortaya ç›kar›lan ifllik özellikle demir ve bronz üretimi üzerine ol-
dukça önemli bilgiler vermifltir. ‹fllik olarak adland›rd›¤›m›z mekân›n içinde lokal kesme
tafllardan devflirme olarak kullan›lm›fl bir kum havuzu tespit edilmifltir. Bu kum havuzu
içerisinde ve etraf›nda bol miktarda demir üretim art›¤› ve bronz parçalar› bulunmufltur.
‹flli¤in hemen ön k›sm›nda da demir bir taba¤a ait parçalar ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

T4 açmas›nda analemma duvar›n›n d›fl ucunda daha önce sadece üst k›sm› gö-
rülen niflin alt yüzeyi ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Daha önceki y›llarda yap›lan çal›flmalardan da anlafl›ld›¤› üzere theatronda stra-
tigrafinin olmad›¤› bu y›lki çal›flmalarla da anlafl›lm›flt›r. Çal›flmalar s›ras›nda elde edi-
len küçük buluntular aras›nda; Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler,  Geç
Roma, Bizans dönemlerine ait kandil ve kandil parçalar›, figürin parças›, Roma Döne-
mine ait yar› tümlenebilecek flekilde ticaret amphoralar›, Roma Dönemine ait tabak
parças› ve çok miktarda küçük bronz obje bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda, da¤›n›k
olarak Geç Roma-Bizans Dönemine ait çat› kiremiti parçalar› da ele geçirilmifltir.

4. SUALTI ÇALIfiMALARI 
Kelendes Kaz›s› 2004 y›l› sualt› çal›flmalar›, Volkan Evrin taraf›ndan Kaz›

Sonuçlar› Toplant›s›’nda bildiri olarak sunulmufltur.
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Plan 1: Akropol II ve III. teras plan› 

Plan 2: Theatron genel plan›
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Resim 1: Akropol, III. teras, kuzeyden görünüfl

Resim 2: Akropol, 5 No.lu tonoz duvar› ve ana kayalar
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Resim 3:  Akropol, II. teras, kuzeybat›dan genel görünüfl

Resim 4: Akropol, piflmifl toprak figürin parças› (K.04.AKR.BA.059/3)
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Resim 5: Akropol, dinos parças›
(K.04.AKR.AN.016.01)

Resim 6: Akropol, Prehistorik Dönem
vazo parças›

Resim 7: Bazilika, sondaj II, 
do¤udan genel 
görünüfl
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Resim 8: Bazilika, sondaj II, kuzeybat›-güneydo¤u istikametli temel kal›nt›s›

Resim 9: Bazilika, sondaj II, basama¤a ait bloklar
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Resim 10: Sondaj III, 01 ve 02 No.lu duvarlar

Resim 11: Theatron, T1-T2-T3-T4 açmalar›
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Resim 12: Theatron, T1 alan›, yang›n tabakas›

Resim 13: Theatron, F10 Açmas›



LAG‹NA VE BÖRÜKÇÜ 2004 YILI ÇALIfiMALARI

Ahmet A. TIRPAN *
Bilâl SÖ⁄ÜT 

Lagina Hekate Kutsal Alan› ve Börükçü mevkiindeki 2004 y›l› kaz› ve restoras-
yon çal›flmalar› 22.06.2004-10.12.2004 tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir. Önce
22.06.2004-25.08.2004 tarihlerinde yaz döneminde çal›flmalar yap›lm›fl ve daha sonra
GEL‹ Müessesesi Müdürlü¤ü’nün Börükçü’deki çal›flmalar›n devam etmesini istemesi
ve ek ödenek tahsisiyle y›l sonuna kadar arkeologlar ve iflçilerden oluflan bir ekip ka-
z›ya devam etmifltir. 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Mü-
dürlü¤ü, Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkezi Genel Müdürlü¤ü, Güney Ege Linyitleri ‹fl-
letmesi Müessesesi Müdürlü¤ü ve Yata¤an Kaymakaml›¤› taraf›ndan maddî olarak
desteklenmifltir. Ekip Selçuk ve Pamukkale Üniversitesi baflta olmak üzere, 7 ayr› üni-
versiteden kat›lan uzman ve ö¤rencilerden oluflmufltur1. Bakanl›k temsilcisi olarak
Mu¤la Müzesi uzmanlar›ndan Zeki Güven ile bafllanm›fl ve daha sonra Eskiflehir Mü-
zesi uzmanlar›ndan Mehmet Katkat ile devam etmifltir. 

BÖRÜKÇÜ ÇALIfiMALARI
Börükçü’deki 2004 y›l› çal›flmalar›, 2003 y›l›nda yap›lan çal›flmalar›n bir devam›

niteli¤indeydi. Öncelikle 2003 y›l›nda bafllanm›fl olan yap›lar›n kaz›s› tamamland›, ye-
ni sondajlar aç›ld› ve bu sondajlarda bulunan yap›lar›n kaz›s› yap›ld›. Bunlar›n d›fl›nda
do¤u ve bat› yamaçlar›nda 2003 y›l›nda kal›nd›¤› yerden, kuzeye do¤ru aflamal› olarak
alan taramas›na devam edildi. 

Çal›flmalar mezar taramalar›, sondaj kaz›lar›, yüzey araflt›rmalar› ve çevre ince-
lemeleri fleklinde devam etti. 2004 y›l›nda toplam 30 mezar aç›ld›, 13 sondajda kaz›lar
yap›ld›. Ayr›ca 2003 y›l›nda bafllayan ve dokuma atölyesi oldu¤u düflünülen iki yap›n›n
kaz›s›n›n büyük bir k›sm› tamamland›. Do¤u yamaçta en üst terasta aç›lan sondaj ala-
n›ndaki yap›n›n küçük bir kutsal alan oldu¤u belirlendi ve geniflletilerek kaz›s›na devam
edildi. 

* Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Konya/TÜRK‹YE.
Yrd. Doç. Dr. Bilâl SÖ⁄ÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Denizli/TÜRK‹YE.

1 Heyet Üyeleri Prof. Dr. Ahmet A.T›rpan, Yrd. Doç. Dr. Bilal Sö¤üt, Prof. Dr. Emin Erdem, Doç. Dr. Mehmet Meder,
Yrd. Doç. Dr. Asuman Bald›ran, Yrd. Doç. Dr. Abuzer K›z›l, Dr. Yasemin Er, Arfl. Gör. Coflkun Daflbacak, Arfl. Gör.
Makbule Ekici, Arfl. Gör. Zafer Korkmaz, Arfl. Gör. Zehra Satar, Arfl. Gör. Murat Aydafl, Arkeolog Haluk Yalç›nkaya;
Yüksek lisans ö¤rencileri Aytekin Büyüközer, Zeliha Gider, Halime Aslan, Arkeolog: Ahmet Öztürk, Bar›fl Karap›nar;
Restoratör fierife P›nar Yi¤it ile Arkeoloji, Mimarl›k, Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar Bölümleri’nden lisans ö¤rencileri
Adil Eker, Ali Cem Külcü, Arzu Ayd›n, Ayd›n Göre, Bar›fl Erkangil, Birol Deniz, Didem Tekinay, Ebru Subafl›, Emin
Ayaz, Ersin Köle, Esin K›rca, Funda Yürü, Gülden Özkalal›, Gülseren Çelik, Güzin Özkan, Hamdiye C›laz, ‹brahim
fiahin, ‹lhan Çil, ‹rem Gülflah Öztürk, M. Nahit Çiçek, Mehmet Çöndür, Merih Do¤an, Metin Ayd›n, Metin Hakl›, Metin
S›¤›n, Mevlüde Bikir, Mustafa Düzenli, Mustafa S. Kola¤as›o¤lu, Nesime Özdemir, O¤uzhan Saylam, Özkan Serçeci,
Pakize Küsmez, Pelin Göktepe, P›nar Yan›k, Safiye Ayd›n, Selçuk Kaya, fiaheste Ça¤l›lar, Tuncay Özdemir, Uygar
Ezel, Ümit Y›ld›r›m, Yasemin Karaman, Zeynep Çölo¤lu’ndan oluflmufltur. Tüm ekip üyelerine teflekkür ederiz. 
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1. MEZAR KAZILARI 
2004 y›l› mezar kaz›lar› befl ayr› bölümde gerçeklefltirildi. Öncelikle çal›flma ala-

n›n›n güneyinde 2003 y›l›nda kal›nan noktadan kuzeye do¤ru yap›lan mezar taramas›-
na devam edildi. Bu alanda süreklilik arz eden ve belirli bir kesite yerlefltirilmifl olan top-
lam 21 mezar›n kaz›s› yap›ld›. Bu kesitte kaz›s› yap›lan mezarlar örgü tekne, oygu tek-
ne, örgü-oygu tekne ve pithos mezarlardan oluflmaktad›r. Burada örgü tekne mezarla-
r›n alt gruplar› da bulunmaktad›r. Ayr›ca 2003 y›l›nda aç›lan 03BS01 numaral› sonda-
j›n bat›s›nda bulunan alanda mezar aç›ld›. Burada k›fl boyunca oluflan toprak kaymas›
sonucunda aç›¤a ç›kan ve mezara ait olabilece¤i düflünülen duvara rastlan›p burada
çal›flma yap›ld›. Buna benzer flekilde, toprak kaymas› sonucunda ortaya ç›kan mezar
kal›nt›lar›n›n kaz›s›n›n yap›lmas› ile ilgili bir di¤er çal›flma da, 2002 ve 2003 y›l›nda ça-
l›fl›lan, 2004 y›l›nda küçük bir kutsal alan oldu¤u anlafl›lan 03BS09 numaral› sondaj›n
kuzeyinde, toplu mezarlar›n bulundu¤u çukurun do¤u kenar›nda gerçeklefltirildi. 

Bu y›l Börükçü’de yap›lan çal›flmalarda önceki y›llarda kaz›s› yap›lanlar ile ayn›
ve farkl› tiplerde mezarlar kaz›ld›2. Bu mezarlar teraslarda tek tek, ikili ve üçlü, gruplar
hâlinde görülmektedir. 

1.1 Mezar Teraslar›
Börükçü’de bat› yamac›nda bugüne kadar sadece üç mezar bulunmufltur. Ancak

Do¤u yamac›nda toplu mezarlar bulunmaktad›r. Buradaki mezarlar infla edilirken belir-
li teraslar oluflturulmufl ve buralara mezarlar infla edilmifltir. Bu teraslar e¤imli yamaca
infla edilen bir teras duvar›na göre flekillenmektedir. Her zaman mezarlar bu teras du-
varlar›n›n arkas›nda yer alm›yor, bazen yer seviyesi alt›na oyulan oygu ya da örgü tek-
ne mezarlar›n üzerinden teras duvarlar› geçirilerek, hem mezarlar duvarlar›n alt›na giz-
lenmekte, hem de teras duvar› oluflturulmaktad›r (Resim: 1). Her iki flekilde de teras
duvarlar›na göre flekillenmifl olan mezarlar çok say›da olup bu mezarlar teras sonuna
kadar devam etmektedir. Bunlar›n tamam› toplu mezarlar için oluflturulan teraslard›r. 

Toplu mezarlar›n d›fl›nda, e¤imli yamaçta 2 ve 3’lü küçük mezar teraslar› da gö-
rülmektedir. Bu bazen hiç duvar örülmeden, do¤al kayadan oluflan bir düzlemin uygun
flekilde kullan›lmas› biçimde de karfl›m›za ç›kmaktad›r. 04BM14, 04BM15 ve 04BM16
numaral› mezarlar do¤al kaya düzlemi üzerine yerlefltirilen mezarlar için güzel bir ör-
nek oluflturmaktad›r. Bu ve benzeri flekilde 2’li ve veya 3’lü mezarlar›n birbirlerine ya-
k›n olmas› durumunda ortak bir tören alan› belirlenmektedir. Mezar üzerindeki tören
alanlar›n›n 04BM14 numaral› mezarda oldu¤u gibi, kapak tafl› üstü seviyesinde, d›fltan
mezara do¤ru, L flekilli bir duvar ile s›n›rland›r›ld›klar› da görülmektedir. 

04BM19, 04BM20 ve 04BM21 numaral› mezarlar iki farkl› tipte olmas›na ra¤-
men, birlikte bir grup oluflturmaktad›r. Bunlar›n ikisi pithos, birisi örgü tekne tipindedir
(Resim: 2). Pithoslar burada çocuk mezarlar› için kullan›lm›flt›r. Pithoslar›n yan›nda bu-
lunan örgü tekne mezar, burada görülen di¤er örgü tekne mezarlar ile ayn› flekildedir.
Pithos mezarlar a¤›zlar› kuzeye gelecek flekilde yan yat›r›lm›fl ve her iki kenarlar›ndan
tafllarla desteklenmifltir. A¤›z k›sm› plaka bir tafl ile kapat›lan mezar›n kapak tafl› arka-
s› ve pithosun boyun k›sm› tamamen taflla kaplanm›flt›r. Bu üç mezardan örgü tekne
alt seviyede ve pithoslar üst seviyede olmak üzere ayn› alanda, birbirlerine yak›n ola-
rak altl› üstlü yerlefltirilmifllerdir. Di¤er baz› örneklerde oldu¤u gibi, bu mezarlar›n yak›-
n›nda atefl yak›lan bir alan da tespit edilmifltir. 
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1.2 Yeni Mezar Tipleri
1.2.1 Torba Gömü
Bulunan farkl› örneklerden birisi 02BM01 numaral› mezar›n 4,50 m. güneydo¤u-

sunda, toprak üst seviyesinden 50 cm. afla¤›da tespit edilen 04BM03 numaral› mezar-
d›r. 04BM03 numaral› mezar toprak içine oyulmufl yuvarlak bir çukura doldurulmufl kül
yuma¤› fleklinde bulunmufltur. Bu gömü herhangi bir mezar yap›lmadan yerde aç›lan
bir çukura, muhtemelen bir torba içerisinde konmufl olmal›d›r. Bu mezar›n tarihini ve-
recek bir objeye rastlanmam›flt›r. Ancak bu alanda yap›lan kaz›larda Klâsik Döneme ait
mezarlar›n bulunmas› bunun da ayn› dönemden olabilece¤ini göstermektedir. 

1.2.2 Oygu Tekne Mezarlar
04BM07 numaral› mezar›n 0,55 m. kuzeyinde tespit edilen do¤u-bat› yönlü be-

yaz kist zemin oyularak oluflturulan 04BM12 numaral› mezar, bir çocuk için yap›lm›fl ol-
mal›d›r (Resim: 3). Tekne k›sm› kist içine oyularak yap›lan mezar›n plâka fleklinde ka-
pak tafllar› bulunmaktad›r. Ölçüleri küçük olan mezarda kapak tafl›ndan 0,11 m. derin-
likte bir kotyle ve bunun içinde de lydion ele geçirilmifltir. Derinli¤i 0,28 m. ve içine tek
gömü yap›lm›fl olan mezar, içinde ele geçirilen buluntulara göre M.Ö. 6. yüzy›la ait ol-
mal›d›r. Bu tip mezarlar sadece çocuklara has bir uygulama de¤ildir. Ayn› flekilde ye-
tiflkin bireyler içinde ayn› tip mezarlar kullan›lmaktad›r. 

‹ç içe ya da üst üste kaplar›n yerlefltirilmesi baflka mezarlarda da karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Bu tip hediye yerlefltirmeler çocuk mezarlar›nda ya da yükseklik ve geniflli¤i
fazla olmayan yetiflkin mezarlar›nda görülmektedir. Böylece bu gelene¤in yer darl›¤›n-
dan kaynaklanm›fl olma ihtimali a¤›rl›k kazanmaktad›r. Ancak bunlar›n d›fl›nda yüksek-
li¤i yeterli olan ve hatta klineli ve mezar hediyesi kline üzerine dizilmifl olan 02BM02
numaral› mezarda da üst üste kaplar›n yerlefltirilmesi görülmektedir. Bu klineli mezar-
da iki ayr› örnekte tespit edilen bu uygulaman›n 02BM02 numaral› mezarda yer darl›-
¤›ndan kaynaklanm›fl olma ihtimali yüksektir. ‹lk uygulama sebebi ne olursa olsun, hem
bronz hem de piflmifl toprak eserlerde görülen üst üste kap yerlefltirilmesi, Börükçü me-
zarlar›nda s›k görülen uygulamalardand›r.  

1.2.3 Toprak ‹çerisindeki Mezarlar
Beyaz ve kahverengi toprak içerisine bir çukur aç›larak inhumasyon olarak ce-

sedin düz ve s›rt üstü yat›r›ld›¤› 04BM26 numaral› mezar, farkl› bir tipi oluflturmaktad›r.
Tek bafl›na bulunan bu mezar›n sadece üst örtüsü plâka tafllardan oluflmaktad›r. Oy-
gu tekne olarak isimlendirdi¤imiz mezarlar sert bir kist içerisine oyulmufl ve oyuldu¤u
fleklini muhafaza eden mezarlard›r. Ancak bu tip mezar do¤rudan toprak içerisine aç›-
lan bir çukura yap›lan gömü fleklindedir. Yetiflkin bir birey için yap›lm›fl olan mezar›n
derinli¤i, örgü tekne yetiflkin mezarlar›na göre çok azd›r. Bu mezar sahibinin fakir oldu-
¤u da söylenemez. Çünkü mezar içerisinde ayak hizas›nda iki piflmifl toprak kap ve ku-
ca¤›na b›rak›lm›fl 5 gümüfl sikke toplu olarak bulunmufltur. 

1.2.4 Kenotaphlar
Börükçü do¤u yamac›nda yap›lan mezar kaz›lar›nda, mimarî olarak di¤er örnek-

lere benzemesine ra¤men, içinde hiçbir kemik ve mezar hediyesine rastlanmayan me-
zarlar bulunmufltur. Tüm çocuk ve bebek mezarlar›nda az da olsa kemik parçalar›na
rastlanmas›na ra¤men, baz› mezarlarda (04BM15 ve 04BM16) hiçbir kemik ve bulun-
tu ele geçirilmemifltir. Büyük bir ihtimalle bu iki mezar, uzakta ölmüfl kiflilerin an›s›na
yap›lan mezarlardan olmal›d›r. Bu iki mezar ile ayn› terasta yer alan 04BM14 numara-
l› mezar yetiflkin bir birey için düzenlenmifl ve mezarda birden fazla gömü tespit edil-
mifltir. 
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Böylece bofl olarak bulunan 04BM15 ve 04BM16 numaral› mezarlar›n uzakta
ölen kiflilere ait oldu¤u ve bunlar›n hiçbir flekilde cesetlerinin ya da kemik ve küllerinin
getirilmemifl veya getirilememifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu nekropolde ayn› uygulama-
ya benzer baflka mezarlara da rastlanmas›, bu gelene¤in Klâsik Dönem için yayg›n ol-
du¤unu göstermektedir. 

1.2.5 Cesetlerin Yat›r›l›fl› 
Mezarlarda cesedin yat›r›l›fl flekli aç›s›ndan ayr›c› kesin tespitler yapmak müm-

kün olmaktad›r. Bunlardan birisi 04BM01 numaral› mezard›r. 03BS01 numaral› sonda-
j›n 20 cm. bat›s›nda tespit edilen ve bir çocu¤a ait oldu¤u anlafl›lan 04BM01 numaral›
mezarda tek gömü vard›. Burada ceset kuzey-güney do¤rultusunda bafl› güneye gele-
cek flekilde yat›r›lm›flt› ve kapak tafl› alt seviyesinden 0,18 m. afla¤›da rastlanan kafa-
tas›n›n sa¤a ve sola düflmemesi için her iki taraf›na tafl destek konmufltu. S›rt üstü ya-
t›r›lan iskeletin sa¤ elinin kas›k, sol elinin ise bald›r›n›n üzerinde oldu¤u tespit edildi
(Resim: 4). Bu yat›r›l›fl biçiminin burada sadece birkaç mezarda tespit edilmesi, ceset
yat›r›l›fllar›n›n farkl› oldu¤u ve Klâsik Dönemde burada yaflayan halk aras›daki birden
fazla grubun oldu¤unu göstermektedir. Bunun d›fl›nda 04BM26 numaral› mezarda ol-
du¤u gibi, cesedin s›rt üstü yat›r›l›p kollar›n›n yana uzat›ld›¤› örneklerin yan› s›ra, s›rt
üstü yat›r›l›p kollar› göbek üzerine konarak yat›r›lm›fl gömü biçimi de görülmektedir.
Börükçü’de bu gömü farkl›l›klar›n› art›rmak mümkündür. 

1.2.6 Cenaze Törenleri
Yakma gelene¤inin d›fl›nda, mezarlar›n üst kapak tafllar› kapat›ld›ktan sonra,

büyük bir ihtimalle mezar bafl›nda yap›lan törenlerle iliflkili olarak k›r›k kaplara rastlan-
maktad›r. K›r›lm›fl olan bu kaplar›n hiçbirisinin parçalar› tam ç›kmamaktad›r. Mezar üs-
tü hediyelerde piflmifl toprak eserlerin haricinde sap k›sm› k›r›k ayna da bulunmufltur. 

Bu k›r›k kaplar›n haricinde mezar bafl›nda cenaze töreninin yap›ld›¤›n›, hatta ye-
mek yendi¤ini gösteren kal›nt›lar vard›r. Bunun ile ilgili en güzel örneklerden birisi
04BM07 ile 04BM12 numaral› mezarlar›n aras›nda, 04BM07 numaral› mezar›n üst se-
viyesinde yanm›fl bir alan›n tespit edilmesidir. Bu alandaki küllerin aras›nda yanm›fl ke-
mik parçalar›na da rastland›. Yang›n tabakas› içinde kömür ve kemik parçalar› birlikte
ele geçirildi (Resim: 5).  5 cm. kal›nl›¤›nda devam eden kül tabakas›n›n alt›nda k›rm›z›
do¤al topraktan bir zeminin oluflturuldu¤u görüldü. Bu yakma alan›n›n hemen 0,40 m.
güneyinde baflka bir yakma alan›n›n izleri görülmekteydi. Antropolojik incelemelerde
yakma alan› içinde bulunan kemik parçalar›n›n küçükbafl hayvanlar›n (koyun ve keçi)
de¤iflik yerlerine ait oldu¤u anlafl›ld›. Bu nedenle, burada gömü sonras›nda bir tören
yap›ld›¤› ve atefl içinde küçükbafl hayvan kemiklerinin yak›ld›¤› belirlenmifl oldu. Ben-
zer yakma yerlerine örgü tekne ve pithos fleklindeki baflka mezarlarda da rastlanmas›
gömü yap›ld›ktan ve kapak tafllar›n›n üzeri hafif kapat›ld›ktan sonra yap›lan bu tören-
lerinin ölü kültü ile do¤rudan iliflkili oldu¤unu ve burada var olan önemli ve eski bir ge-
lenek oldu¤unu göstermektedir. 

04BM14 numaral› mezar ile ayn› do¤al teras üzerine yerlefltirilmifl olan iki me-
zar, kaz›s› yap›lan mezarlar aras›nda farkl› grubu oluflturan örneklerden birisidir.
04BM14 numaral› mezar›n 2,35 m. (04BM16) ve 3,70 m (04BM15) kuzeyinde bulunan,
bebek mezar› ölçülerinde, oygu ve örgü tekne, kuzey-güney yönlü mezarlar›n kaz›s›
yap›ld›. Yan kenarlar› plâka tafllar ve do¤al kayalardan oluflmaktayd›. Bu üç mezar›n
tören alan›, büyük olan 04BM14 numaral› mezar›n yak›n›nda, ortak bir alan olarak be-
lirlenmifltir. 
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2 Zeytinya¤› ‹fllikleri
2.1 04BS02 Numaral› Sondaj (Zeytin Ya¤› ‹flli¤i- 2)
Börükçü mevkiinin do¤u yamac›nda, geçen y›lki çal›flmalar s›ras›nda aç›lan

03BI01 numaral› zeytinya¤› iflli¤in kal›nt›lar› tespit edilmifl ve belirli bir aflamaya kadar
kaz›s› yap›lm›flt›. Kaz› sonras›nda in situ nifl ve pres altl›¤›na göre buras›n›n millî bir
zeytinya¤› s›kma yeri oldu¤u anlafl›lm›flt›3. Bu iflli¤in yaklafl›k 30 m. kuzeybat›s›ndaki
yamaçta, yüzeyde görülen birkaç düzgün mermer blok nedeniyle bafllat›lan kaz› çal›fl-
malar› sonucunda burada 11 odal› bir yap› aç›¤a ç›kar›ld› (Resim: 6-7). Bu yap›daki
odalar A’dan bafllayarak K’ya kadar numaraland›r›ld›. Yap›n›n plan›nda bir bütünlü¤ün
oldu¤u ve yap› içindeki hiçbir oda bir di¤erinden soyutlanmay›p farkl› flekil ve büyük-
lükteki girifllerle ikili ve üçlü odalar olarak birbirlerine ba¤lanm›flt›r. Odalar›n boyutlar›
ve içinde ç›kan malzemeler birbirlerinden farkl›d›r. Bu nedenle her odan›n ayn› yap›n›n
farkl› kullan›mlar› için düzenlenmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.  

Esas çekirde¤ini bir zeytinya¤› iflli¤inin oluflturdu¤u bu yap› kal›nt›s› güney-ku-
zey do¤rultulu bir yolun do¤u kenar›nda infla edilmifltir. Klâsik Dönemde küçük bir ya-
p› olmas›na ra¤men, Helenistik ve Roma dönemlerinde geniflletilerek büyük bir yap›
kompleksi hâline dönüfltürülmüfltür. Yap› içerisinde bulunan zeytinya¤› iflli¤i ile ilgili bu-
luntular Klâsik Döneme kadar inmektedir. Klâsik Döneme ait olan millî pres altl›¤› blo-
¤u, duvar tafl› olarak kullan›lm›flt›r. Börükçü’de yap›lan kaz›larda M.Ö. 6. yüzy›la kadar
inen zeytinya¤› pres altl›klar›na rastlanm›flt›r. Burada bu millî sistemin en az›ndan Ro-
ma ‹mparatorluk Dönemi içlerine kadar devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. Buna ba¤l› olarak
erken örnekler bilinmekle birlikte bu iflli¤in duvarlar›nda kullan›lan pres alt›klar›n›n en
az›ndan flimdilik kesin olarak dönemini söylemek zordur. 

Zeytinya¤›n›n s›kma iflleminin yap›ld›¤› yer E ve F odalar›d›r (Resim: 8). F oda-
s› iki bölümden oluflmakta ve küçük bir kap› ile direkt d›flar›ya ba¤lanmaktad›r. Ezme
tafl› ile pres odas› aras›nda zemini muntazam döflemeli ve duvar› s›val› bir bölüm bu-
lunmaktad›r. Buraya zeytin, yap›n›n kuzeyindeki küçük bir kap›dan getirilmekte ve ana
kap›dan d›flar›ya zeytinya¤› ç›kar›lmaktad›r. Kuzeydeki küçük kap›dan giren zeytin, in-
sanlar›n çevirdi¤i ezme tafl›nda ezilmekte ve sonra zemini güzel döflemeli ve duvarla-
r› s›val› olan F odas›nda çuvallarda toplanmakta ve buradan basamakla inilen E bölü-
münde üç ayr› yerde s›k›lmaktad›r. S›kma tafllar›n›n birisi orijinal yerinde di¤er ikisi ise
orijinal yerine yak›n bir noktada durmaktad›r. E odas›ndaki üç s›kma yerinde de, bir ya
da iki kiflinin s›kma yapt›¤› vidal› pres sistemi olmal›d›r. 

Yap› içerisindeki odalar aras›nda toplu gruplar bulunmaktad›r. Bunlar A, B ve C
numaral› odalar ve buna ba¤lanan J odas›; D, E ve F numaral› odalar ve H ve G nu-
maral› odalard›r. I odas›n› ise ortada ana giriflin oldu¤u mekân olarak de¤erlendirmek
mümkündür. I odas› do¤rudan soka¤a aç›lmakta ve bu mekânda güneybat› köflede f›-
r›n (Resim: 9), kuzeyde J odas›na girifli sa¤layan kap›n›n hemen bat›s›nda ise küçük
bir demirci atölyesi bulunmaktad›r. Binan›n kuzeybat›s›nda girifli d›flar›ya aç›lan ve bi-
na duvar›na bitiflik olarak infla edilen K odas› içinde yo¤un bir flekilde siyah dolgu bu-
lunmufltur. Bu nedenle bu oda s›k›lan zeytin posas›n›n biriktirildi¤i yer olmal›d›r. 

Ezme tafl›n›n çevresinde ve alt›nda yap›lan kaz›larda ise Helenistik Döneme ait
sikke ve seramik parçalar›na rastlanm›flt›r. Ayn› Helenistik malzeme ifllik içinde baflka
odalarda da görülmüfltür. Buna ba¤l› olarak F odas›nda bulunan ezme tafl›n›n en az›n-
dan M.Ö. 2. yüzy›ldan itibaren orada kullan›lmakta oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Roma ‹m-
paratorluk Dönemi içerisinde yap›n›n geniflletildi¤i ve yeni bölümlerin eklendi¤i, girifl
önüne döflemelerin eklendi¤i belirlenmifltir. Son kullan›m gördü¤ü dönem ise M.S. 4.
yüzy›l olmal›d›r.
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3 Dokuma Atölyeleri
2003 y›l›nda kaz›s›na bafllan›lan dokuma atölyelerinde (BDA1 ve BDA2) bu y›l

geniflletme çal›flmalar›na devam edildi. Bu y›l ele geçirilen ve ço¤unlu¤unu a¤›rl›klar›n
oluflturdu¤u buluntular ve yap›lan tespitler de ayn› flekilde her iki yap›n›n dokuma atöl-
yesi olabilece¤ini do¤rulam›flt›r. Bunlardan BDA2 numaral› atölye çok tahribat
gördü¤ünden, plan›n›n kesin olarak belirlenmesi zor olmaktad›r. Ancak BDA1 numara-
l› atölyede plan tam olarak anlafl›lmaktad›r (Resim: 10-11). 

3.1 BDA1 Numaral› Dokuma Atölyesi
Geçen sene aç›¤a ç›kar›lan C odas›n›n güneyindeki mimarîyi aç›¤a ç›karabilmek

için atölyedeki çal›flmalara bu yönde devam edildi. Burada C odas›n›n güney duvar›
tespit edilmifl ve bu duvarda bir kap› efli¤i oldu¤u tespit edilmiflti. Bu kap› efli¤i ve C
odas›n›n do¤u ve bat› duvarlar›n›n güney duvar›n›n güneyinde de devam etmesinden
dolay› çal›flmalara bu yönde a¤›rl›k verilmifl ve do¤u duvar›n›n devam›nda büyük tafl
s›ralar›n›n ve ana kayan›n oldu¤u görülmüfltür. Bu da bize yap›n›n ana kayalar kullan›-
larak s›n›rland›r›ld›¤›n› göstermektedir. Ana kayan›n bat›s›nda ise bir ocak bulunmak-
tad›r. Korunan mimarînin flekli, yan yana iki mekân ve iki piflirme kab›na ait parçalar
buras›n›n ocak oldu¤unu kesinlefltirmektedir. Oca¤›n güneyinde ise yine ana kaya bu-
lunmufl ve güneyde de bir düzlem olarak ana kayan›n s›n›r oluflturdu¤u belirlenmifltir.
Do¤al kayalarla s›n›rland›r›lan alan, ocak ve ocak ile yap› aras›ndaki düzlük, buras›n›n
yap›n›n avlu fleklindeki ön bölümü oldu¤unu göstermifltir. 

B odas›n›n do¤usunda açma geniflletilmifl, bu alanda da ana kayaya ulafl›ld›¤›n-
dan do¤u tarafta da çal›flmalar sonland›r›lm›flt›r. Çal›flmalara A odas›n›n kuzeyinde de-
vam edilmifl ve bu mekân›n kuzey duvar› tespit edilmifltir. Fakat bu duvar A odas›n›n
bat›s›nda da devam etmektedir. Bu duvar›n devam etmesi A odas›n›n bat›s›nda baflka
bir mekân›n varl›¤›n› göstermifl ve çal›flmalar bu yönde sürdürülerek, yeni bulunan me-
kâna D odas› ad› verilmifltir. 

A odas›n›n kuzey duvar›n›n hemen kuzeyinde, yap›n›n d›fl›nda, kapak tafl› in si-
tu duran bir pithos aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Yap›n›n en serin yerine toprak alt› seviyesine
yerlefltirilen bu pithos, serinde tutulmas› gereken yiyeceklerin depoland›¤› bir yer olma-
l›d›r. 

Bat› tarafta yürütülen çal›flmalarda ise D odas›n›n güney duvar›n›n B odas› ile
birleflti¤i ve buras›n›n L fleklinde oldu¤u anlafl›ld›. L fleklindeki odan›n içte köfle yapt›-
¤› noktada düzgün tafllardan yap›lm›fl kare, küçük bir alan ortaya ç›kar›ld›. B odas› ile
birleflen güney duvar› ise bat›ya do¤ru devam etmekte ve baflka bir mekân›n varl›¤›n›
daha göstermektedir. D odas›n›n güneyine E odas› ad› verilerek çal›flmalara devam
edildi ve burada yang›n tabakas›n›n varl›¤› tespit edildi. Bu odadan, Roma Dönemine
ait üzerinde çift a¤›zl› balta kabartmas› bulunan küçük bir altar, seramik parçalar›, k›r›k
kaplar ve Maximinus I (235-238) Dönemine ait bir sikkenin de oldu¤u eserler ele geçi-
rildi. 

fiimdilik yap›lan tespitlere göre yap›, Klâsik Dönemden itibaren baz› de¤ifliklik ve
ilâveler yap›larak Roma ‹mparatorluk Dönemi içlerine kadar kullan›lm›flt›r. Klâsik Dö-
nemde küçük bir yap› iken, Helenistik Dönemde geniflletilmifl ve dokuma atölyesi ola-
rak kullan›lm›flt›r. Bu alan›n aflamalar› ve kullan›l›fl amaçlar› yap›n›n tamam›n›n kaz›s›
bitirildikten sonra kesinlik kazanacakt›r. 

4 Kutsal Alan
Börükçü’de 2002 y›l›nda ilk bulunan 02BM01 numaral› mezar›n hemen güneyin-

de, 2003 y›l›nda 03BS09 numaral› sondaj›n kaz›s›na bafllanm›flt›. Kaz›lar sonucunda
sondaj alan›nda do¤u-bat› yönünde uzanan bir duvar›n varl›¤› ve bu duvar›n bat› yön-
de güneye do¤ru dönüfl yapt›¤› belirlenmiflti. Düzensiz tafllardan çift s›ra tafl örgülü
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olan duvar›n iflçili¤i zay›f olmakla birlikte, bu alanda Klâsik Döneme ait bir yap›n›n ilk
buluntular›na rastlanm›fl olmas›, önemli bir yap›n›n yak›n›nda oldu¤umuzu düflündür-
müfltü. 2004 y›l›nda bu alandaki çal›flmalara güneye do¤ru devam edildi ve küçük bir
kutsal alan ortaya ç›kar›ld› (Resim: 12-13). 

Kaz›lar sonucunda 2003 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lan duvar›n önemli bir yap›n›n kuzey
duvar›n› oluflturdu¤u, kuzeybat› köflede bat› yöndeki aç›kl›¤›nda yap›n›n girifli oldu¤u
belirlendi. Kal›nt›lara göre yap›n›n büyük bir k›sm› tafl temel üzerinde kerpiçten yap›l-
m›fl olmal›yd›.  Kuzeydo¤u yönde bat› yöne bakan duvar›n bir bölümü ise, var olan iz-
lere göre do¤rudan toprak zemin üzerinde yükselen kerpiç bir duvard›.

Kesin s›n›rlar›n› bildi¤imiz yap›n›n girifli kuzeybat› köflede yer almaktad›r.  Do¤u
kenarda, güneybat› köflede girifli bat›ya bakan apter bir yap› vard›r. Kutsal alan›n giri-
flinin her iki kenar›ndan bafllayan duvarlar kuzeyde tap›nak yan duvar›na, güneyde ise
anta ucunda birleflmektedir. Kutsal alan dikdörtgen bir flekilde belirlendi¤inde, pronaos
içte kalmakta ve naos d›fl k›sma do¤ru ç›k›nt› yapmaktad›r. Kutsal alan› s›n›rland›ran
peribolostan kutsal alan iç k›sm›na do¤ru ç›k›nt› yapan 50 cm. uzunlu¤unda duvarlar
vard›r. Tap›na¤›n do¤usunda do¤al kayalardan oluflmufl küçük bir set bulunmaktad›r.
Apter yap›n›n do¤usunda ön odan›n girifl bölümünde ve biraz daha do¤usunda içinde
plâka fleklinde 10x15 cm. büyüklü¤ünde tafllar›n dolduruldu¤u pithoslar in situ tespit
edildi (Resim: 14). 

Bu flekli ile bu yap›, bir ev mimarîsiyle de benzerlikler gösteren küçük bir kutsal
alan, do¤u kenardaki yap› da apter bir tap›nak olmal›d›r. D›fl kenarda tespit edilen peri-
bolosun iç k›sm›ndaki ç›k›nt› yapan duvarlar, muhtemelen stoa fleklinde, insanlar›n
k›fl›n ya¤murdan yaz›n güneflten korunduklar› küçük kapal› bir alan›n oluflmas›nda kul-
lan›lm›flt›r. Kutsal alan içinde ve tap›na¤›n önünde bulunan pithos içindeki tafllar da
tap›na¤›n kutsal tafllar›ndan olup büyük bir ihtimalle gerekli oldu¤u durumlarda insan-
lara verilmekteydi. 

Kutsal alan içinde ve tap›na¤›n do¤usunda yo¤un flekilde bulunan kabartmal› ve
kabartmas›z çat› kiremitleri (strater ve kalypter) tap›na¤›n beflik çat›l› ve üzerinin pifl-
mifl toprak çat› kiremitleriyle kapl› oldu¤unu göstermektedir. Yap› içerisindeki farkl› çat›
kiremitleri ve de¤iflik adak eflyalar› da buras›n›n bir tap›nak oldu¤unu do¤rulamaktad›r.
Ayr›ca kareye yak›n naos ve yine derin bir pronaosun olmas›, buras›n›n küçük ama
klâsik bir tap›nak özelliklerinin tamam›n› bulunduran bir yap› oldu¤unu ortaya koymak-
tad›r.  

Börükçü içinde “Kurtar›c› ve Karya’l› Zeus’a” sunulmufl olan kitabeye ilâveten iki
ayr› yerde üzerinde çift a¤›zl› balta kabartmas› olan altar ele geçirildi (Resim: 15). An-
cak bu kutsal alan içinde Zeus ile ilgili herhangi bir buluntuya rastlanmam›flt›r. Bu alan
Zeus’a adanm›fl olsayd› mutlaka bu tanr› ile ilgili bir malzeme bulunurdu. Yeni bulunan
kitabelerden buras›n›n Koliorga olabilece¤i düflünülmektedir. Lagina ve Stratonikeia’da
daha önce bulunan kitabelerde Koliorga’da Artemis kültünün varl›¤› bilinmektedir4.
Bunun d›fl›nda bu bölgedeki di¤er yerleflimlerde de tanr›ça Artemis ile ilgili kült alan-
lar›n›n yayg›n oldu¤u bilinen bir gerçektir. Bu bölgesel ve epigrafik kal›nt›larla kutsal
alanda bulunan pithosun içindeki tafllar bu alan›n tanr›ça Artemis’e adanm›fl ola-
bilece¤ini göstermektedir.

Yap› klâsik yerel tap›nak mimarîsi özellikleri göstermektedir. Kutsal alan›n için-
de ve çevresinde k›r›k olarak bulunan M.Ö. 5. yüzy›l lekythoslar› buraya adak olarak
getirilmifl hediyeler olmal›d›r. Burada bulunan piflmifl toprak kaplar ve sikkeler
buras›n›n Klâsik ve Hellenistik Dönem boyunca kullan›ld›¤›n› göstermektedir. 

4 M.Ç. fiahin, “Lagina’dan (Koranza) ‹ki Yeni Yaz›t”, Anadolu (Anatolia) 17, 1973, 177 vd.

263



5 Lagina Hekate Kutsal Alan›ndaki Çizim ve Restitüsyon Çal›flmalar› 
Börükçü’deki çal›flmalar›n önceli¤i nedeniyle tüm ekip buraya kayd›r›ld›. Bu

nedenle Lagina Hekate Kutsal alan› ve çevresinde temizlik haricinde kaz› ve restoras-
yon çal›flmas› yap›lmad›. Sadece Börükçü’den f›rsat buldukça bir ekip Lagina Hekate
Kutsal Alan› içindeki çizim çal›flmalar›na devam etti. Yap›lan çal›flmalar a¤›rl›kl› olarak
Lagina Hekate Kutsal Alan›’ndaki mimarî bloklar›n restitüsyonuna yönelik çizimlerdi.
Bu çal›flma kapsam›nda öncelik Dorik mimarî elemanlara verildi ve mimarî elemanlar›n
en az üç yönlü çizimleri yap›ld›. Çal›flmalar sonucunda Dorik mimarî elemanlar›n büyük
bir k›sm›n›n katalog ve çizimleri tamamland›. Bu katalog çal›flmalar› sonucunda kutsal
alan›n dört yönünde yer alan stoan›n ve kutsal alan içinde varl›¤› bilinen baz› yap›lar›n
restitüsyonu yap›ld›. 

Lagina Hekate Kutsal Alan› içinde kaz›s› yap›larak, planlar› ve yerleri tespit
edilen yap›lar aras›nda aç› farkl›l›¤›n›n varl›¤› ve kutsal alan›n tam dikdörtgen bir plana
sahip olmad›¤› biliniyordu. Kutsal alan›n tam plan›n›n yap›lmas› ve kutsal alan içindeki
yap›lar›n do¤ru olarak yerlefltirilmesi ile ilgili detayl› çizimlere baflland›. Yüzey kal›n-
t›lar›na göre, daha önceki yay›nlarda s›n›r› kesin olarak belirlenemeyen güney stoan›n
belirlenmesine çal›fl›ld›. Kutsal alan içindeki toplu ve hassas çizimler sayesinde, yap›lar
aras›nda var olan aç› farkl›l›¤› da belirlendi. Ayr›ca tap›na¤›n kutsal alan içindeki kon-
umu ve tap›nak ile altar›n yerleri genel plana ifllendi. 
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Resim 1: Mezar üzerindeki 
teras duvar›

Resim 2: 04BM19, 04BM20 
ve 04BM21 
numaral› mezarlar

Resim 3: 04BM12 numaral› 
mezar ve hediye 
kaplar›
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Resim 5: 03BS03 numaral› sondajdaki sunu yeri

Resim 4: 04BM01 numaral› mezarda 
bulunan iskelet



267

Resim 6: 04BS02 numaral› sondajda 
bulunan zeytinya¤› iflli¤i

Resim 7: 04BS02 numaral› sondajda bulunan 
zeytinya¤› iflli¤inin plan›

Resim 8: 04BS02, zeytinya¤›
ezme yerinin
güneyindeki 
döflemeli alan 
ve pres altl›klar› 
(E ve F odas›)
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Resim 9: 04BS02 numaral› sondajda 
zeytinya¤› iflli¤i giriflindeki 
f›r›n

Resim 11: BDA1 numaral› dokuma 
atölyesi plan›

Resim 10: BDA1 numaral› 
dokuma atölyesi
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Resim 12: Kutsal Alan

Resim 13: Kutsal Alan›n plan›
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Resim 14: Kutsal Alan’da tap›nakta, pronaos önündeki pithoslar

Resim 15: Karyal› ve kurtar›c› Zeus’a
adanm›fl adak tafl›



REPORT ON THE 2004 EXCAVATION AND
RESTORATION CAMPAIGN AT SAGALASSOS

Marc WAELKENS*

1. The Northeast Corner of the Upper Agora 
T. PUTZEYS** 

M. NAG‹fi
M. WAELKENS

Excavations in 1996 and 2001 of the street arriving at the northeast corner of the
Upper Agora, uncovered a gateway and a large building flanking the street to the
south. In 2002, excavations were initiated inside this so-called Northeast Building,
which continued until present. The investigated area was identified as a row of early
Byzantine (work)shops(?), possibly preceded by a colonnaded street. Yet, the original
early Imperial northwest part of the building, as shown by it’s fine ashlar architecture,
indicates a relation with the lay-out of the Augustan Upper Agora. Analysis of the build-
ing phases made it possible to establish that in a later period, its back wall was re-
arranged in order to accommodate a second floor level. Possibly at this stage, the com-
plex was newly conceived with (work)shop facilities. In the aftermath of the 6th c. A.D.
earthquake, the shops and its current north facade were re-arranged as an arcaded
complex behind a continuous corridor. The 2003 campaign has shown that some of the
(work)shops had been transformed into public dumps before the seismic catastrophe.
After the 2004 campaign, the following phases can be tentatively proposed for the
Northeast Building (Fig. 1):

Phase 1: in early Imperial times, a rectangular structure of nicely carved ashlars
with a corner pilaster was erected in the agora’s northeast corner. Of this original struc-
ture, only the northwest corner is still preserved. The location, size, and finishing of the
building suggest a public function.

Phase 2: during the later first/earlier part of the second c. A.D., the internal divi-
sion of the building was changed. Brick piers created an internal arcade along the north
and east sides of a central space (room 3). Of the floor associated with this building
phase, only the substrate was found, while the foundation fill of the wall dating to this
phase (layer 9 in room 7) contained 1st c. A.D. ceramics and pieces of a dismantled
mosaic floor, which might originate from the original floor of the building.

Phase 3: probably in the course of the 4th or 5th c. A.D., the original north and
south walls of the Northeast Building likely collapsed. The current north and south

* Prof. Dr. Marc WAELKENS, Sagalassos Project, Blijde Inkomststraat 21, 3001 Leuven, BELGIUM. 
Research at Sagalassos is made possible thanks to grants from the Interuniversitary Poles of Attraction of the Federal
Gouvernement, a Concerted Action of the K.U.Leuven, the Fund for Scientific Research Flanders and the National
Bank of Belgium.  

** Same adress as in note 1. T. Putzeys is a doctoral research student at the Fund for Scientific Research, Flanders.
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walls, with reused wall blocks from the early Imperial building, were then constructed.
The south wall was rebuilt and composed of mortared rubble with rectangular door
openings (to room 3) as well as a larger arched opening leading to room 6. No floor
level connected with this phase could be identified, but the fill (layer 8) in room 7 (con-
taining material dating to phase 7 of the local Sagalassos Red Slip Ware) might corre-
spond to these rearrangements. The function of the building of phase 2 may have con-
tinued.

Phase 4: possibly as a result of the earthquake ca. 500 A.D., a new north arcade
was built composed of reused limestone columns supporting rectangular stone blocks.
The stones were used as impost capitals carrying an upper structure made of mortared
rubble. It is possible that the floor level corresponding with this construction phase is
represented by foundation layer 7. This layer is the foundation trench of the walls divid-
ing the earlier central space into smaller rooms (5-7), and by the floor substrate. The
subdivision of the north arcade into individual (work) shops (1-2) may go back to the
same period, at that time, the floor consisted of tile and tuff blocks. The subdivision of
both the northern arcade and the previous large or central room southwest of it (Room
3) into smaller units points towards a functional change that could represents an arti-
sanal encroachment. The large arched entrance to room 6 seems to have been par-
tially walled off, considerably reduced in size (Fig. 2).

Phase 5: during the later 6th/early 7th c. A.D., the floor level inside the southern
rooms (at least 5 and 7) was raised and composed of trodden earth. A dolium base
found in situ suggests that the artisanal function was maintained. At the same time, a
cistern was constructed in the street in front.

Phase 6: in the course of the 7th c. A.D., this once-elaborate building located
along the corner of the city's main square was completely abandoned. The opening
between the piers of the arcade separating room 2 at the back from the rest of the
building was partially walled up. The remaining entrance to room 6 was closed off as
well. Room 2, as well as rooms 5 and 7 in the south, were now used as a (public?)
dumping area. During the third quarter of the 7th c. A.D. the whole building collapsed
as the result of an earthquake.

2. The Domestic Area Excavation 
I. JACOBS*

J. VERMEERSCH
M. KERIMITÇI 

M. WAELKENS
The excavations in the Domestic Area (Figs. 3-4), situated east of a yet unex-

plored street that connected the central and the upper part of the town, started in 1995.
During the previous campaigns (1995, 1996, 1998-1999, 2001 and 2003) a large
dwelling, which especially during late antiquity (4th/5th c. A.D.) assumed enormous
dimensions with thus far 44 rooms distributed over three successive or terraced levels,
was identified. During the 6th c. A.D. this palatial mansion could have been subdivid-
ed into smaller units. At least part of the complex remained occupied in the later 6th
and 7th c. A.D., as was confirmed by the pottery material belonging to Phase 9 (550/75
– 640 A.D.). The end of the occupation probably coincides with the earthquake that
destroyed the site completely around the middle of the 7th c. A.D., or shortly after-
wards. Eight rooms (Rooms I-VIII) in the south-west of the excavation area were iden-
tified as the utilitarian zone of the house on the basis of the numerous water supply
systems found here.  During the campaigns of 1998, 1999 and 2000, a private bathing
complex, was identified at the same level in the north of the excavation area. North of
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this bath complex some other rooms were defined. East of this, at a kind of intermedi-
ary floor level, a system of three vaulted corridors, situated under the damaged vault
of the rooms on the first floor, was partially unearthed (Room XX). South of the bath-
rooms a small court with a water basin (room XII) was discovered. Further eastwards
a paved peristyle courtyard (Courtyard XIII), excavated between 1998 and 2003 and
provided with a kind of exedra (Room XI), connected with Room XVI by a staircase.
On its eastern side it was bordered by an arched fountain with a double apse (Room
XIX) and by two smaller rooms (Room XXI and XXXIX) located south of this
nymphaeum. These last two have been recognized as later subdivisions of a central
north-south running arcaded gallery in between the eastern and western courtyards.
Originally, the main part of the southern zone of Domestic Area consisted of a grand
courtyard complex (Rooms XXV, XXXIII, XXXIX, XXI, XLI, XLII and XIII), which proba-
bly formed the centre of the house. This space was later subdivided into smaller units.
A second courtyard (XXV) in the southeast of the Domestic Area possessed a cobbled
floor with an arcaded gallery (XXXIII). From this courtyard a large vaulted chamber,
originally an oecus that may have functioned as a stable during its latest occupation
phase (Room XXVIII), was accessible. East of these spaces two other rooms (Rooms
XXXII and XXXIV) were studied in 2003. Also during the 2003 season, a space with a
staircase leading to the - now collapsed - first floor was discovered (Room XLII) south
of Courtyard XIII, as well as a corridor connecting the courtyard with Room XXXIX to
its west (Room XLI). Even more to the south, two chambers were unearthed (Rooms
XL and XLIII), of which the most eastern one (Room XL) probably functioned as a din-
ing room. In 2001, parts of the units at the floor level - four utilitarian rooms with restrict-
ed dimensions - were identified in the area above Room XXVIII: Rooms XXIII, XXIV
(waste deposition place), XXVI (staircase with cellar) and XXVII (provided with a set-
tling basin and a water channel). On the highest terrace, the residential rooms of the
mansion were located, all heavily damaged by earthquakes. A monumental staircase
in purple schist slabs (Room XXXVI) led to Rooms XXXV and XVII which were both
paved with a mosaic floor. They functioned as vestibula and a waiting lounge for a
large reception room (Room XXII). From Room XVII another residential chamber with
mosaic floor (Room XVIII) could be reached. The rooms with a still unknown function
(Rooms XXVII and XXXVIII) were investigated west of XXXV and XVII (Fig. 5). After
this 9th excavation season, a total of 44 rooms arranged on three levels were identi-
fied in the urban mansion. The continuation of the east wall of room XLIV and of the
west wall of room XXXI, indicate that there are more spaces situated to the north.
However, in the case of the room to the north of XLIV, it is uncertain whether or not it
belonged to the mansion itself. Previously, it was assumed that the windows in the
arched recesses of the corridor XXXVI, that was taking visitors directly from the street
to the vestibule (room XXXV) and waiting lounge (XVII) in front of the reception hall
(XXII) on the upper floor, were opening upon a kind of small street. The wall section to
the northeast of XXXI or to the north of XXXVI, could still be the back wall of such an
alley. The discovery of more rooms to the north does not necessarily mean that the
previous assumption needs to be abandoned, the house does not need to have a rec-
tangular plan. Similar encroachments are already known from the ‘Terrace Houses’ at
Ephesos. 

The building techniques of room XLIV and XXXI and also those of the reception
hall were identical. The dating of the ceramics in the foundation deposit inside room
XLIV led to the conclusion that this  part of the mansion, and the space to the north,
was constructed in the 4th c. A.D. No remains of an older building phase were encoun-
tered.  Otherwise, any earlier remains were cleared very thoroughly. There were not a
lot of indications left to identify the original function of the identical rooms behind the
reception hall. Clearly, both rooms had a function related to that of the reception hall,
the only space from which they were accessible. Their probably luxurious decoration
and their position in the complex points to a representative function. Maybe they
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served as two more private reception halls or more intimate receiving rooms than the
large room XXII. The 6th c. A.D. ceramics in the foundation deposit inside room XXXI,
suggested a complete reorganization of this room, which did not took place in XLIV.
Before this happened, the floor and also the wall decoration were completely removed,
most likely not long after the 500 A.D. earthquake. The wealth of the inhabitants of the
mansion in the 6th c. A.D. must have declined rapidly, perhaps partly due to the plague
that swept Asia Minor from 541 onward. In the 6th c. A.D. the mansion was subdivid-
ed into smaller units, which remained inhabited into the 7th. Several rooms changed
function, like rooms XV and XVI of the bathing complex. How they were used from now
on is not yet clear, but the tile floor found in XV points to a more utilitarian function. The
assumption that during the final occupation phase the lower part of the villa around the
courtyards was “ruralised” was again confirmed this year by the discovery of two ani-
mal troughs under the east arcade of courtyard XXV. This may coincide with the fact
that suburban villas seem to disappear then, possibly suggesting that part of the farm-
ing activities of the land holding elite was transferred to their urban residences.

3. The Roman Baths 
J. CLAEYS

M. CORREMANS
E. ÜNAL
M. ARIK

M. NAG‹fi
M. WAELKENS

The Roman Baths are under excavation since 1995, thanks to a generous grant
made available by the family L.Lamberts Van Assche. The complex was built on a hill
located to the east of the Lower Agora. Early in the 2nd c. A.D., most probably during
the reign of Hadrian (117 –138 A.D.), the top of the hill was levelled and all previous
construction dismantled. At the same time, its surface was enlarged considerably by
the construction of a substantial artificial terrace, composed of at least five ca. 100 m2

large vaulted rooms (Fig. 6). The uncovered, western part of the actual bath complex
at the upper level comprised a caldarium (caldarium 1) and, to the north, a tepidarium.
Inside the caldarium, nearly 40 tons of architectural wall veneer in Docimian marble
was found. Whereas some of the capitals belonged to the 2nd c. A.D. building phase,
others documented a partial repair during the 4th c. A.D. During the 6th c. A.D., after
the earthquake at the beginning of the c. A.D., a new praefurnium was built to the south
of the caldarium, inside a brick and mortared rubble structure, added to the southwest
corner. To the east of caldarium 1, a large, possibly open air shaft was constructed
connecting the  upper bath level with the lower floor of the building. Despite its circu-
latory function, this shaft seems to have been richly covered with white marble slabs,
so that it was more than a service area. In 2002, east of the central shaft, an apody-
terium was identified in the central part of the building complex. Various features indi-
cated that this was a later re-arrangement. In the course of the 4th c. A.D., this room
seems to have been renovated with new marble wall veneer from Dokimeion and with
a beautiful polychrome opus sectile floor. The original function of this room remained
unclear, but in the early 5th c. A.D., benches were arranged against its sidewalls, so
that it became an apodyterium. This re-arrangement could have been connected with
the transformation of the ‘Kaisersaal’ into a second hot water room or caldarium. The
apodyterium remained in use into the last days of occupation at Sagalassos. In the
same line as the apodyterium, further to the east, a richly decorated frigidarium with
piscina was identified in 2003. This part of the building may form part of the oldest still
preserved core, and goes back to the 2nd half of the 2nd c. A.D., when certain walls
composed of brick between ashlar piers became popular. To the southeast of caldari-
um 1, a large hall originally provided with four exits/entrances was exposed. At first, it
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seems to have functioned as the ‘Kaiser-’ or ‘Marmorsaal’, which, according to a frag-
mentary inscription, was inaugurated in 165 A.D. and dedicated to the emperors Lucius
Verus and Marcus Aurelius. Probably during the 4th c. A.D., this richly decorated room
was partially dismantled. The latter were then covered again with some of the original
marble slabs. Along the small sides of the hall, two heated pools were built and four
smaller pools, completely covered with reused marble slabs, were arranged along the
long sides of the room, thus transformed into a second caldarium, provided with a heat-
ing system of its own, located in a small room to the southwest of it. Christian graffiti
on the parapets of the pools indicate that caldarium 2 remained in use until at least the
6th c. A.D. In 2001, a large frigidarium was partially exposed to the east of caldarium
2. Towards the east, the room may extend beyond the second row of ashlar piers as
far as the east wall of the bathing complex. The main result of the 2004 campaign was
the completion of the very large space containing, at least in its last stages, a frigidar-
ium with piscina and an apodyterium (Fig. 7). Originally, this enormous space was
accessible from the north by a door in a recess in its north wall that was eventually
blocked off, and from the 'Kaisersaal' later transformed into caldarium 2 in the south.
Two small doors, located in the southern and eastern curved niches surrounding the
large pool, which due to their dimensions probably were not intended for public use,
gave access to respectively a service corridor located to the south and to the still unex-
cavated hall with six piers of large ashlars located to the east of the frigidarium.
Massive wall brick masonry suggested that most of this space was already part of the
original planning of the bath complex, the whole space seems to have been redeco-
rated and received its current floor and wall revetments only during the 4th c. A.D. (Fig.
8). On the other hand, the division of the western extremity into a small dressing room
in the north and a heated corridor in the south, together with the construction of the cur-
rent benches seems to be dated to the earlier 5th c. A.D. Also at this time the
Kaisersaal became a second hot water bath. Further study should reveal to what peri-
od the construction of the pool has to be dated, but most probably it already was part
of the original layout, as suggested by the date of the statues found inside it. 

4. The Lower Agora and the Hadrianic Nymphaeum 
D. Van DAELE
E. ERGÜRER

M. VERSCHUUR 
M. WAELKENS

The lay-out of the Lower Agora may find its origin in the late Hellenistic period,
but its actual shape was probably conceived in early Imperial times. At least the back
wall of the western portico may go back to these days (Fig. 9). Refurbishment under
the Flavians included the construction of the eastern and western porticoes in the Ionic
order (the western one may already have had an Augustan predecessor), the recon-
struction and repair of the Apollo Klarios temple, the construction of the Odeion on a
terrace to the north of the square and also that of the first nymphaeum on the north
side of the square itself. The building of this nymphaeum may have triggered the re-
arrangement of the semi-circular terrace along the northeast access to the agora. In
this new arrangement, an older rusticated terrace wall was hidden by a raised street
level with adjoining stairway towards the south, and raised itself by means of a smooth
terrace wall, incorporating six relief busts of the local pantheon, placed on either side
of an arched street fountain. In itself, this operation may have formed part of the re-
arrangement of this urban quarter initiated by the construction of the huge Bath com-
plex immediately to the east. In a next stage, possibly in Severan times, a second
nymphaeum was constructed along the north side of the square, immediately in front
of and obscuring its Tranjanic predecessor. In later Roman times, both the western and
eastern porticoes were thoroughly re-arranged in order to facilitate semi-public ameni-
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ties such as eateries and a thermopolium. Upon and within the substantial collapse
caused by the 7th c. A.D. earthquake, a cemetery was laid out over the remains of the
western portico and a water supply system over its eastern counterpart. As such these
features remain difficult to position in time. In general the area of the Lower Agora
offers good potential to study the processes of arranging the monumentality of the clas-
sical urban landscape, the meaning and implications of encroachment in late Roman
Sagalassos, and the possibly varied patterns of abandonment of the general area in
early Byzantine times. The Hadrianic nymphaeum was built on a terrace above and
immediately north of the Trajanic fountain on the Lower Agora’s north side, clearly with
the intention to hide from view the smooth façade of the Odeion and its different ori-
entation, and create a vista in the prolongation of the main north-south oriented street
of the city. The architectural decoration probably executed by a building team coming
from Pamphylia pointed towards a date during the second half of Hadrian’s reign.
During the 2004 campaign, the fountain was completely excavated, including both
wings and its staircase. The nymphaeum was 17.20 m. long and possessed an aedic-
ulated façade over two stories (Fig. 10). It was made of a better quality limestone than
the Trajanic nymphaeum and also had columns in granite from the Troad. The build-
ing stood on a high platform, which could be reached by a flight of 8 steps (the east-
ern section of which was partly removed in antiquity) and was flanked by two 2.35 m.
wide, 2.80 m. projecting side wings. The latter bordered on a 0.90 m. deep paved water
basin (W.: 3.10 m.) surrounded by a parapet on the south and by a podium on all other
sides. The basin measured 12 by 2.75 m. on the inside. The nicely preserved pave-
ment of the water reservoir was made of closely fitting limestone slabs. Superfluous
water was drained through two small holes in the central slabs at the south edge of the
basin and further south by means of a drain towards the Trajanic fountain at the north
edge of the Lower Agora. This drain was about 0.65 m. wide and at least 0.50 m. high.
The back wall of the fountain’s lowest floor still stood to a height of 2.30 m. above the
podium’s upper moulding and was interrupted in between the two side wings by five
0.45 m. to 0.50 m. deep niches located at intervals of 0.40 m. from one another, flanked
by wall sections with small half-pillars. Rectangular niches alternated with curved ones
(from W to E : rectangular, 1.83 m. wide and 0.44 deep; curved, 1.63 wide and 0.55 m.
deep; the rectangular central one 2.57 wide and 0.43 deep; curved, 1.63 m wide and
0.54 m. deep; the most eastern one being rectangular, 2.09 m. wide and 0.40 m. deep).
This brings the total length of the building to ca 17.20 m. The podium at the back of the
basin was also interrupted every 2 m. by slightly protruding pilasters decorated with
reliefs of six Muses. The collapsed fountain produced a large quantity of statuary
pieces (small and bigger ones) belonging to sculptures that once filled the three nich-
es of the fountain. Most of these statues still belonged to the original layout of the build-
ing during Hadrian’s reign. Other statues must have stood in the projecting side wings.
They contained a bit more than life-sized statues representing a satyr, a Poseidon and
an Aphrodite, which due to its Severan date must have been an addition or a replace-
ment of the original statuary decoration. The lower niches of the central part of the
building contained colossal statuary (Fig. 11). The nearly 4 m. high marble statue rep-
resenting the god Apollo Klarios sitting on a throne with lion’s feet and another colos-
sal statue of approximately the same dimensions representing the goddess Demeter
(Fig. 12) formed the main group of the nymphaeum’s statuary outfit. As only the head
of Demeter was found, she may belong to the Odeion. Apart from the clearly identifi-
able sculpture fragments, many other pieces of marble statuary were found among the
earthquake debris, some of which most probably belong to the statues that were dis-
covered in 2003. A number of statue bases for bronze sculptures, displayed in the nich-
es of the upper floor, came to light inside the collapsed part of the building as well, with
almost identical height and mouldings and an identical inscription. It states that the first
Roman knight of Sagalassos, Ti. Claudius Piso, paid through his heirs for the con-
struction of the building. A central statue base, apparently carried a gilded bronze stat-
ue of Hadrian, probably dated to the years 129-132 A.D. 
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5. Sondages near the Temple of Hadrian and Antoninus Pius 
P. TALLOEN*  

J. POBLOME
M. WAELKENS

The remains of the sanctuary on the promontory on the southern fringe of the
city were already studied by count Karl Lanckoroski in the late 19th c. A.D., and again
by Marc Waelkens in 1988. These architectural surveys established a sacred precinct
with east-west orientation, consisting of a courtyard (measuring ca. 68.80 by 46.00 m.)
which was surrounded on all four sides by a portico, and accessible through a propy-
lon in the west temenos wall. In the axis of the courtyard stood a Corinthian peripteros
of 6 by 11 columns, measuring 26.80 by 13.80 m., which faced west and was built on
a krepidoma. A part of the building inscription of the temple unearthed by the test
soundings carried out in 2003 along the northern side of the sanctuary confirmed its
dedication to both Hadrian and Antoninus Pius; a chronology already suggested by its
architectural ornamentation. This building, constructed on top of ophiolitic bedrock and
consisting of two steps carrying rounded columns with an inter columnar distance of
2.40 m., surmounted by an Ionic entablature, measured approximately 7.74 m. in
depth. North of the back wall of the portico, outside the actual temenos, the remains of
an early 2nd c. A.D. fire-place were recorded that can perhaps be related to metal pro-
ducing activities in function of the construction of the temple complex. On top of this a
possible deposit of ritual waste was found, maybe related to the festivities held in the
context of the Imperial cult. In the 2nd half of the 5th c. A.D., structures were arranged
a first time inside the portico and the temple courtyard . The position of these walls and
the fact that they incorporated building elements of the former portico, allowed them to
be ascribed to a first phase of encroachment within the sanctuary. On top of this a sec-
ond encroachment phase was registered in the aftermath of the earthquake in the early
6th c. A.D. The archaeological survey of the promontory carried out during the 2002
campaign also yielded some ceramic material dating from the mid Byzantine period,
suggesting an occupation of the promontory post-dating the abandonment of the city-
centre during the second half of the 7th c. A.D. 

This was confirmed by sherds and structures uncovered in the upper strata of
the test soundings of 2003. In view of its strategic and easily defendable location, and
considering the general plan of the area consisting of long rectangular structures, a
systematic planning effort was suggested, possibly initiated by some type of central -
military - authority during the 9th - 11th c. A.D. In any case, it concerned the last fairly
sized occupation at Sagalassos documented thus far. A fortress of the “kale” type
occupied the top of Alexander’s. The 2004 discovery of a floor substrate on top of the
bedrock of weathered ophiolitic melange outside the sanctuary confirmed the 1st c.
A.D occupation of the promontory already noted in 2003. Yet, its absence within the
temenos and the lack of further structures related to it suggested that this will have
been limited. The scanty finds from this deposit did not allow identifying the nature of
this occupation. The floor substrate associated with the foundation of the temenos wall
confirmed that the construction of the Imperial sanctuary started at some point during
the late 1st - early 2nd c. A.D. Moreover, this material, as well as that from the foun-
dation fill, established the presence of a contemporary room built against the temenos
wall. This indicated that the sanctuary was not a freestanding structure but the core of
an agglutinated complex, possibly comprising shops and/or a service area with facili-
ties for storage and cooking. Unfortunately, no remains could be linked to the function
of the newly uncovered room laid out against the northern boundary wall of the sanc-
tuary. The slabs, and probably also the altar, will have been removed when the sacred

* P. TALLOEN is a postdoctoral fellow of the Fund for Scientific Research Flanders, same address as in note 1.
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precinct went out of use some time during the late 4th or early 5th c. A.D., as can be
told from the intrusive material present in locus 73. The fact that no traces of the
expected main altar of the sanctuary were found, was perhaps not so surprising when
considering the lifting of all the slabs of the temple courtyard and the thoroughness with
which also the portico was dismantled leaving only its steps and foundation wall (see
report 2003). Moreover, the monument will probably have been singled out for dis-
mantling given the importance attributed to the abolishment of animal sacrifice in the
anti-pagan legislation of the Theodosian code. On top of this substrate, a thick fill of
occupational and architectural debris was deposited, thus creating a construction level
for a first encroachment phase. Artefacts retrieved from the floor substrates allowed it
to be dated to the early Byzantine period, more precisely to the late 4th - early 5th c.
A.D. The exact nature of this secular re-use of the sanctuary remains to be determined.
This fill and the walls constructed on it already included several architectural fragments
of the temple and the surrounding structures, indicating that the latter were already
(partly) dismantled at the moment of the first encroachment phase. The early Byzantine
encroachment was apparently restricted to the former temenos area since no contem-
porary structural remains were found outside the northern boundary wall of the com-
plex.

A further occupation phase of the sanctuary consisted of a total of three rooms,
one of which (room 3) appeared to have been a kind of central room or perhaps even
a small courtyard as three other rooms were opening onto it. Unlike the first encroach-
ment, this occupation of the promontory extended beyond the temenos wall, where it
was represented by the wall. Again all walls consisted of dry-laid rubbles stones, as
well as spolia from the sanctuary, both from the temple as from the surrounding porti-
co. The associated floor substrates of these structures mainly consisted of material
dating to the late 5th - early 6th c. A.D. which was reworked in middle Byzantine times.
This was indicated by the presence of artefacts - coins as well as ceramics - ranging
between the 10th and 11th c. AD. Except for a small box or coffin of which the metal
elements were retrieved in room 2 no in situ remains of this middle Byzantine occupa-
tion were found. Consequently, there are as yet no indications as to the function of
these rooms, so the hypothesis of a military settlement suggested in 2003 could not be
confirmed.

6. Sondages near the Theatre 
P. TALLOEN
J. POBLOME 

M. WAELKENS
6.1. In the ‘Artisanal’ Area
The correspondence of the anomalies located by geophysical surveying and the

excavated reality was striking. Differences could be explained by the very strong
echoes caused by the presence of kilns or fired clay materials, obscuring the potential
signals of neighbouring structures or features. The quality of the correspondence of the
results allow us to use the geophysical readings in order to reconstruct a more gener-
al plan and concept of organization of the potters’ quarter (Fig. 13). The first phase of
occupation of the site could be dated to the late Hellenistic - early Imperial period. The
preserved structural remains to be associated with this period were restricted to a sec-
tion of a terracotta water conduit imbedded in an occupational horizon.  The ceramic
content of the foundation fill of the latter clearly pointed to a construction date in the 1st
c. A.D. No parallels are available in the eastern Mediterranean. Associated with the
kilns a fair amount of moulds were found. Judging by the large number and consider-
ing the lack of other misfired material of kitchen and table wares, the workshop was
apparently specialised in the production of the local series of mould-made and deco-
rated items, such as oinophoroi, oil lamps, and figurines. The production at the com-
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plex centre spanned the first half of the 5th c. A.D. into the 6th c. A.D. At the end of the
specialised mould-made production, the kilns seem to have been partly dismantled and
rearranged for the burning of lime. From the fill within the some of these kilns it is clear
that this new function occurred in the second half of the 6th c. A.D. The abandonment
of the complex followed fairly shortly afterwards, during the course of the second half
of the 6th c. A.D. as no 7th c. A.D. material has been identified at the site. Upon aban-
donment, the workshop was thoroughly cleared of its content. The other structural
remains of the complex were  recycled, since only the lower courses of the walls were
retrieved, without any traces of their collapsed upper structures. The last attested pat-
tern of activity within the excavated area consisted of a series of rudimentary built
water channels. From a stratigraphical point of view they were found within the erosion
stratum covering the excavated remains in their entirety. As a result of this their
chronological position was quite unclear. Since only parts of these channels were
recovered we also lack information about their function.

6.2. Excavations at the “Gymnasion”
The excavated area followed on the results of the geophysical survey conduct-

ed by the Slovenian team under direction of B. Music in 2003. This revealed a large
rectangular building immediately east of the theatre, measuring some 65 m. (north-
east) by 53 m. (east-west). It consisted of a large open courtyard in the centre, lined
with a series of large rooms to the north and smaller ones to the south, and preceded
to the south by an elongated structure (length: 50 m.; width: 14 m.) with a semi-apse
on its western extremity. Based on its general shape, lay-out and the orientation of its
rooms, this newly discovered complex was tentatively identified as a gymnasion, a type
of structure which was not yet discovered in the urban fabric of the site. Judging by the
deposits, the foundation walls of the building proved to be constructed in the course of
the late 1st -early 2nd c. A.D., on top of mother soil consisting of weathered tephra
clays. Although, no datable material was available for the foundation wall of the south-
ern boundary wall, its method of construction and presence on top of the bedrock sug-
gested a similar date. This would place the construction of the entire complex c. 100
A.D., the period which saw the start of the most intensive building activity in the histo-
ry of Sagalassos. No traces of the actual floors, nor of the wall veneering or any other
material related to the use of the complex for that matter, were retrieved anywhere
within the northern rooms. The same goes for the space preceding the large central
room – either a portico or the open courtyard - as well as for the excavated room of the
southern row. The floors, probably consisting of stone slabs, were apparently com-
pletely removed upon the abandonment of the complex. Judging by the intrusive mate-
rial found in the floor substrates, this seemed to have taken place in the late 4th c. A.D.
It was part of a larger operation which involved the complete and systematic depletion
of the complex. As only few large and middle sized stones and some tiles were found
within the deposit of architectural debris covering the floor substrate in the northern
trenches, the walls of the northern rooms were largely dismantled and depleted of all
re-usable building material, leaving only the mortar remains and some fragmentary
tuffo blocks. In the southern section of the complex, the walls even appeared to have
been completely removed leaving only the foundation wall and some building debris.
The datable material from the deposits related to these operations also point towards
the late 4th – early 5th c. A.D. Afterwards the area appeared to have been used as a
dumping ground for some time into the first half of the 5th c. A.D. as could be told from
the sequence of dump deposits covering the destruction layers. The layers contained
huge amounts of ceramics, as well as many remains of slaughtered and dead animals,
numerous coins and other elements of the instrumentarium domesticum such as bone
hair pins, sherds of glass vessels and iron knives, all of which allowed them to be iden-
tified as occupational debris. This was mixed with discarded material from the nearby
Potters’ Quarter as could be told from the presence of kiln fragments, kiln spacers, mis-
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fired pottery and the unusually large amounts of ceramics, which were mainly dated in
the late 4th and early 5th centuries A.D. On top of this discarded material, a later occu-
pation phase was present in the form of two badly preserved rubble walls which had a
different orientation than the walls of the complex. Since the associated floor could no
longer be distinguished as a result of centuries of percolation and bioturbation in the
upper stratum, no clear chronological information could be obtained concerning this
last phase of occupation, but the absence of 6th or 7th c. A.D. material suggested a
date not long after the dumping activity. No artefacts could be associated with these
walls, so we remain in the dark concerning the re-destination of the complex after its
abandonment in the late 4th – early 5th c. A.D. and the following infilling operations.
Except for these rudimentary structures, no further activity took place within area.
Against all expectations, the excavations in the area east of the theatre  provided no
direct proof for the identification of the complex revealed by the geophysical survey as
a gymnasion. No furniture related to the use of the building was unearthed, nor were
any epigraphical sources such as victor inscriptions, numerous in other gymnasia in
the region (f.i. at Termessos). Although the nature of the terrain does not exclude it,
traces of an alleged running track to the south of the complex were equally not found.
Consequently, there are no positives indications for a gymnasion in the investigated
area other than the plan established on the basis of the geomagnetic anomalies, which
was corroborated by the test soundings. 

7. Sondages in the Eastern Domestic Quarter 
F. MARTENS*  

M. WAELKENS
Within the framework of the study on the urban development of  Sagalassos, a

programme of test soundings was started in 1998. The purpose of these excavations
was firstly to trace the blueprint of the urban plan by studying the public infrastructure
of streets and water systems of the town. Secondly, these trenches were intended to
open windows upon the chronological and spatial development of the urban area out-
side of the monumental centre. Of the 9 test excavations so far, 4 were carried out in
the eastern residential area of the town on the slope to east of the monumental centre,
which was already covered by the geophysical survey during the 2002 campaign. The
geophysical research revealed the outlines of the urban plan of this urban quarter.
Whereas the central and western part of the area showed a clearly planned north-
south orientation, the eastern part displayed an orientation of the streets and buildings
perpendicular to the slope and therefore at an oblique angle to the western part of the
area. In order to study the chronology of the urban layout of this urban quarter test
soundings are now being carried out at well-selected locations. This test sounding of
2004 supports the hypothesis, which was earlier suggested on the basis of a test
sounding in the same area, that this residential quarter must have been laid out in early
Imperial times. The ashlar masonry wall of the outer facade of the house likely
belonged to this phase of urban layout. In the course of the 1st c. A.D., also the water
infrastructure and the street connecting to the area of the Doric Fountain House must
have been laid out. There is evidence for an interior (re)furnishing or organization of
the adjoining house(s) in the 3th c. A.D. These adjoining buildings to the west and east
of the street may have been abandoned in the course of the 4th c. A.D. and also the
street slabs must have removed at some point. Unless important erosive events
removed part of the evidence, it thus may be concluded that this urban quarter was
already abandoned to some extent when the town still prospered in late antiquity. The
date of the supposed abandonment of the house possibly in the later 4th c. A.D. at
least would comply with the time of the destruction and abandonment of the Neon
Library and its surrouding structures, ca. 70 m. north of the TSW5 trench. The old
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street substrata nevertheless may have remained in use for some time to maintain the
water infrastructure.

8. Restoration Activites
8.1. The Antonine Nymphaeum 

S. ERCAN*
The Antonine nymphaeum, a richly decorated 10 m. high and 30 m. long monu-

mental fountain, was constructed on the Upper Agora between 161-180 A.D., with the
purpose of bringing social and aesthetic aspects to the political center of the ancient
city. The building studies revealed that in one period, most probably after the big earth-
quake around 500 A.D., the fountain was restored extensively, partly re-arranged and
partially rebuilt. Finally, the building collapsed completely by a severe earthquake
around 650, which actually ruined the whole city. Built on a steep slope in a terrace lay
out, the collapsed fountain remains were completely covered by earth debris as a
result of land erosion. The hidden fountain remains came into daylight again by the
excavations executed in 1994-95. The fact that the podium of the building was still in-
situ and most of the building elements still existed, and were very well preserved, made
it possible to restore and re-erect the monument by using anastylosis technique. In
2004 most of the columns as well as a back wall arch, the central concha and one
aedicula gable could be put back into place (Fig. 14).  All this was made possible by
the interventions of the L. Baert – Hofman Fund, the KBC Bank and Insurance and the
company of E. Renier.

8.2. The Northwest Heroon 
E. TORUN** 

The anastylosis of the Northwest Heroon was inaugurated in 2000. During the
previous campaigns, the monument has been raised up to its middle section where it
is surrounded on three sides with a well-known frieze of dancing girls. Last season the
aim of the project was, first, to place the three top rows above the frieze of dancing
girls; then, to complete the rubble core of the middle section to be able to place the sty-
lobate slabs and to start re-building the small temple-like structure (the nasikos) crown-
ing the monument at the top. The whole operation is financed by group ARCO. The
2004 campaign, during which the monument’s middle section was permanently rebuilt,
the massive core was filled, more stones of the nasiksos than planned were put back
into place, and many more were prepared for next season, has been one of the most
efficient seasons of the project (Fig. 15).

* Same address as note 1, Sagalassos Archaeological Research Project.
** Idem.
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Fig. 1: General plan of the NE-building

Fig. 3: Overview of the Domestic Area from the south-west

Fig. 2: The NE-building

Fig. 4: Domestic Area - plan
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Fig. 5: Domestic Area – Rooms XXXV and XVII

Fig. 6: Plan of the Roman Baths
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Fig. 7: Roman Baths - Frigidarium Fig. 8: Opus sectile

Fig. 9: Lower Agora – overview Fig. 10: The Hadrianic nymphaeum
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Fig. 13: The excavations at the Potters' Quarter

Fig. 11: Apollo Klarios Fig. 12: The head of Demeter
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Fig.14: The Antonine nymphaeum

Fig. 15: The NW Heroön



HARRAN 2004 YILI KAZILARI

Nurettin YARDIMCI *

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün iz-
niyle, 18.10.2004 tarihinde, höyük üzeri ve çevresinde yap›lan genel temizlik çal›flma-
lar›ndan sonra,  kaz› çal›flmalar›m›z bafllam›flt›r. 

Kaz› heyetimiz, baflkanl›¤›m alt›nda; Arkeolog Sabri K›z›ltan, Arkeolog Ayfle Öz-
kan, Arkeolog Topograf Sabri Aydal, Arkeolog Sait Y›lmaz ve Bilgisayar Operatörü
Mustafa K›r’dan oluflmaktad›r. 

Söz konusu kaz› çal›flmalar›, topografik planda gösterilen; 35-36 DD-EE plan ka-
relerinde ve Ulu Camii’de; 46 EE-47 EE, 47 EE-47 FF ve 49 ‹‹ plan karelerine tekabül
eden alanlarda bafllam›flt›r (Plan: 1).

HÖYÜK KAZILARI
Höyükte önceki y›llardaki yap›lan kaz›larda, I.tabakada aç›¤a ç›kar›lan ‹slam Dö-

nemine ait bir kentin mimari  kal›nt›lar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Buradaki mimariyi, dar so-
kaklara aç›lan bitiflik nizaml›  ve avluya aç›lan odalar› bulunan dikdörtgen ve kare plan-
l› evler oluflturmaktad›r. Bu evlerin avlular›nda  kuyular, pis sular›n at›lmas› için küçük
tafl kanaletler, tafl kapakl› tuvaletler, foseptik çukurlar› ve yer alt›nda bunlar› birbirine
ba¤layan piflmifl tu¤la borular›n (künk) oluflturdu¤u bir kanalizasyon sistemi halk›n bu¤-
day›n› ö¤üttü¤ü insan gücüyle döndürülen ve zaman›n ö¤ütme sanayini temsil eden
büyük tafl de¤irmenler, kiler, mutfak, oturma odalar› gibi mekanlar aç›¤a ç›kar›lm›fl ve
o dönemin sosyal ve ekonomik yaflam› hakk›nda bilgiler elde edilmifltir. Bu y›l da hö-
yükte ‹slam tabakas›n›n alt›na inmek için yap›lan çal›flmalar devam etmifltir.  

35 DD-35 EE (b) Açmas› (Plan:1, 2,3 a-b, Resim:1a-b)
Kaz› çal›flmalar›na, 389.53 kotunda baflland›. Kaz›n›n ilk günlerinde toprak yap›-

s› çok sert, küllü ve kar›fl›k seramikliydi. Ç›kan seramik parçalar› genel olarak, 1. bin-
y›la ait olmakla birlikte, az say›da Roma ve ‹lk Tunç Ça¤› seramikleri de bulundu.
27.10.2004 tarihinde açman›n do¤usunda, güneydo¤u köflede kireç katk›l› s›k›flt›r›lm›fl
ince beyaz bir tabana rastland›. Bu taban›n açman›n güneydo¤usunda bulunan k›sm›
sa¤lam kalmakla birlikte, açman›n di¤er yerlerinde yer yer tahribata u¤rad›¤› tespit edil-
di. Bu taban›n kotu 389.23 olarak ölçüldü. Taban›n devam›n›, açman›n di¤er kesimle-
rinde bulmak amac›yla kaz›lar sürdürüldü; fakat taban›n devam etmedi¤i görüldü. Bu
seviyeden ç›kan seramikler; ço¤unlukla 1. biny›l seramikleri olmakla birlikte, ‹slâm ve
Roma Dönemine ait olanlara da rastland›. Açman›n güneydo¤usunda k›r›k halde bir
deve kemi¤ine rastland›. Bu kemik parças› taban seviyesinin biraz alt›ndan geldi. Ka-
z›n›n ilerleyen günlerinde 1. biny›l seramikleri yo¤un olarak, az say›da ‹slâm, Roma ve
‹lk Tunç Ça¤› seramiklerine rastland› (Resim: 3a-b). Bu k›sm›n Cumhuriyet Döneminde
ve ‹slâm Döneminde yo¤un olarak kullan›ld›¤› ve tahrip edildi¤i anlafl›lm›flt›r. 

* Dr. Nurettin YARDIMCI,  Baflbakanl›k Müflaviri, Cemal Nadir Sok. No:24/4 Çankaya-Ankara/TÜRK‹YE.
e-mail: yardimci_n@hotmail.com
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Açman›n yüzeyden 1.50 cm. derinli¤inde, ‹slâm Dönemine ait, iki parça halinde,
bronz bir bilezik bulundu (Resim: 4a).

Bu açmada bulunan yuvarlak formlu, çöp çukurunun 140 cm. çap›nda afla¤›
do¤ru devam etti¤i görüldü. Bu çukurun içinin dikkatli bir flekilde boflaltma ifllemine
baflland›. 388.92 kotuna, çukurdan ‹slam Dönemi’ne ait siyah, mavi ve bej renkli, a¤›z
iç k›sm›nda yaz› bulunan bir adet k›r›k seramik ile baz› ‹slam seramikleri ve az miktar-
da 1. biny›l serami¤ine rastlanm›flt›r. Höyükte önceki y›llarda yap›lan kaz›larda bu çöp
çukurlar›n›n benzerine rastlanm›flt›r. (c) açmas›nda da aç›¤a ç›kard›¤›m›z bu çöp çu-
kurlar›na, genellikle 1. biny›lda da rastland›¤› bilinmektedir. 

Açman›n taban› ve çöp çukurunun içi temizlenip, planlar› çizilip foto¤raflar› çeki-
lerek çal›flmalar bu seviyede bitirilmifltir. 

36DD - 36EE (a) Açmas› (Plan 1, 2,3.b, Resim: 1a-2)
Kaz› çal›flmalar›na, 389.46 kotunda baflland›. Bu açmada da, ayn› 35 DD (b) aç-

mas›nda oldu¤u gibi, toprak yap›s›n›n sert ve hafif küllü oldu¤u görüldü. Ç›kan sera-
mikler içinde; yo¤un 1. biny›l serami¤i olmakla birlikte, az say›da afla¤›lardan gelen ‹lk
Tunç Ça¤› seramiklerine de rastland›. Kaz› çal›flmalar›n›n ilerlemesiyle birlikte, k›r›k
hâlde, piflmifl toprak tand›r parçalar›na ve ‹slâm seramiklerine rastland›. 

Açma (b)’de rastlad›¤›m›z kireç katk›l› taban›n devam›na, bu açman›n do¤usun-
da da rastland› (Resim: 2). Kaz› çal›flmalar›n›n ilerlemesiyle birlikte, taban›n do¤udan
bat›ya do¤ru çökerek devam etti¤i, açman›n kuzeybat›s›nda k›r›l›p çöktü¤ü, güneyba-
t›da ise tamamen tahribata u¤rad›¤› gözlendi. 

Açman›n bat›s›nda yo¤un olarak gelen seramikler içinde, 1. biny›l seramikleri yo-
¤un olmakla birlikte, az say›da ‹slâm, Roma ve ‹lk Tunç Ça¤› seramikleri de yer almak-
tad›r(Resim:4.b, 5.a-b). Buradan ç›kan seramiklere bak›ld›¤›nda, 35 DD-35 EE (b) aç-
mas›ndaki gibi kar›fl›k oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Açmada yürütülen kaz› çal›flmalar›, taban seviyesinde, planlar›  çizilip foto¤raf-
lar› çekildikten sonra bitirilmifltir. 

36 DD- (c) Açmas› (Plan :1, 2)
Çal›flmalara 389.37 kotunda baflland›. Açman›n, do¤usunda ve güneyinde ‹slâm

Dönemine ait, iki tu¤la örgülü duvar bulunmaktad›r. 
Kaz› çal›flmalar›n›n ilk gününde, Roma seramikleri yo¤un olmakla birlikte, az sa-

y›da ‹lk Tunç Ça¤› seramikleri gelmeye bafllam›flt›r. Buradaki toprak yap›s›n›n da (a)
ve (b) çukurunda oldu¤u gibi sert ve yer yer hafif küllü oldu¤u görülmüfltür. 

Bu açmada ilerleyen derinleflme çal›flmalar› s›ras›nda, 2003 y›l›nda aç›¤a ç›ka-
r›lan çöp çukurunun  içi boflalt›lmaya ve çevresinde çal›flmalara devam edildi¤inde, ço-
¤unlukla ‹slâm, 1. biny›l ve az miktarda Eski Tunç Ça¤› serami¤ine rastland›. Bunlar›n
afla¤› tabakadan üste geldi¤i anlafl›ld›. 

Kuzey kesitten yaklafl›k 100 cm. derinlikte, kireç tafl›ndan bir yalak tafl›na rast-
land›. Yalak tafl›n›n çevresi hafif küllüydü. 

Kaz›n›n son gününde bu açmadan ç›kan seramiklerin dönemlerinde bir de¤iflik-
lik olmad›. Bu açmadan ç›kan seramikler; Roma, yo¤un olarak 1. biny›l dönemi ve az
say›da ‹lk Tunç Ça¤›na ait seramiklerdir. 

Açmada görülen kar›fl›k seramik, kerpiç döküntüleri ve kül, buran›n sonraki dö-
nemlerde, özellikle Cumhuriyet  Döneminde, yo¤un kullan›mdan dolay› kar›flt›r›ld›¤›n›
göstermektedir. 2003 y›l› kaz›lar›nda (a) çukurunda, jiklet ka¤›tlar›na rastlanmas›, hö-
yü¤ün bu k›sm›nda daha önce bir karakol binas›n›n yer almas› ve kaz›lar›m›za baflla-
madan önce, eski karakol binas›n› kald›rd›¤›m›zda temellerinin afla¤›lara kadar gitti¤i-
nin görülmesi bu düflünceyi do¤rulamaktad›r. 
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Sonuç olarak, bu seneki kaz›larda, (b) ve (c) açmas›nda tamamen ortaya ç›kar›-
lan ve genellikle 1. biny›l Yeni Babil Devrinde de s›kça rastlanan çöp çukurlar›ndan ve
bu açmalarda bulunan 1. biny›l seramikleri ve 2003 y›l› kaz›lar›nda (b) açmas›nda Ba-
bil Kral› Nabonid Dönemine tarihledi¤imiz Sin Mabedine ait üstü çivi yaz›l› adak kitabe-
si parças›n›n da bu seviyede bulunmas›  bu tabakan›n, kar›fl›k olmas›na ra¤men, 1.
biny›l tabakas› oldu¤unu düflündürmüfltür. 

Bütün bunlar göz önüne al›nd›¤›nda, önümüzdeki y›llarda bu alanda höyü¤ün
do¤usuna do¤ru geniflleyerek yap›lacak kaz›lar ile aç›lacak açmalarda tabakalar›n da-
ha net bir flekilde aç›¤a ç›kar›laca¤› düflünülmüfl ve önümüzdeki kaz› program› buna
göre planlanm›flt›r. 

Yap›lan kaz›lar›n yan› s›ra,  ‹slâm Dönemine ait de¤irmen ve çevresinin resto-
rasyonu yap›ld›. 

ULU CAM‹ KAZILARI (Plan:1).
Harran’›n Emevîler Döneminde baflkent oldu¤u s›rada son Halife II. Mervan ta-

raf›ndan (M.S.744-750) y›llar› aras›nda yapt›r›lan 104x107 m. ebad›ndaki Camii daha
sonraki dönemlerde restore edilmifltir. 33.30 m. yüksekli¤indeki minaresinin zeminden
itibaren  26 m.si tafl,  7.30 m.lik üst k›sm› ise tamamen tu¤la örülerek yap›lm›flt›r. Yük-
sek derecede f›r›nlanm›fl tu¤lalar›n tafltan daha hafif olmas› nedeniyle minarenin stati-
¤i bak›m›ndan böyle infla edildi¤i düflünülmektedir. Minarenin ahflap merdivenleri ta-
mamen yok olmufl oldu¤undan 1986 y›l›nda 105 basamaktan  oluflan merdiven asl›na
uygun olarak yap›lm›flt›r. Ulu Cami’nin ayakta kalm›fl olan do¤u duvar›nda restorasyon
çal›flmalar› yap›lm›fl ve sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Yap›lan kaz›lar sonucunda cami tamam›y-
la aç›¤a ç›kar›lm›fl ve güneybat› köflesinde merdivenlerle afla¤›ya inen yeni bir kap›
aç›¤a ç›kar›lm›flt›. Daha sonra caminin kuzey ve bat› girifllerinde yap›lan kaz›lar sonu-
cu kuzey kap›s›n›n d›fl›nda arasta oldu¤u düflünülen mimarî kal›nt›lar aç›¤a ç›kar›lm›fl
bu y›l yap›lan kaz›larda da kuzey ve bat› kap›lar›n›n d›fl›nda ve avlunun  kuzeybat› kö-
flesinde çal›fl›lm›flt›r. 

Ulu Cami’deki kaz› çal›flmalar›na bafllamadan önce, 47 EE ve FF ile 47 EE 49 ‹‹
plan kareleri ile cami içi ve çevresinde temizlik çal›flmalar› yap›ld›. Temizlik s›ras›nda
yüzeyde iki adet niteliksiz, oksitlenmifl ‹slâmî Dönem sikke ve üzeri ifllenmifl iki adet ke-
mik bulundu. 

47 EE Plan Karesindeki Çal›flmalar
Geçen y›l kaz›s› yap›lan 47 EE ve 47 FF ile 49 ‹‹ plan karelerinde kaz›lara de-

vam edildi (Plan:1, 4a-b-c). Ulu Cami’nin bat›s›nda bulunan ve 47 EE plan karesine te-
kabül eden açmadaki kaz›lar 46 EE plan karesine do¤ru geniflletildi. Böylece bu y›l ça-
l›flmalar üç plan karede yap›lm›fl oldu. 

Geçen y›l 47 EE plan karesinin içinde bulunan mimarî kal›nt›lar hakk›nda bilgi
edinmek için yap›lan kaz›lara bu y›l da devam edilerek, 15 x 7 m. ebad›nda olan bu aç-
madaki mimarînin devam› aç›¤a ç›kart›lm›flt›r. (Plan: 4a) Böylece, monolit tafllardan
oluflan bu alanda, 47 EE plan karesi içinde yer alan mimarînin s›n›rlar› belirlenmifltir.
Kaz› çal›flmalar› ilerledi¤inde kaz›s›n› yapt›¤›m›z alandaki mimarînin, 47 EE plan kare-
sinden, 46 EE plan karesine taflt›¤› görüldü. Açman›n s›n›rlar› 46 EE plan karesi içine,
güneye do¤ru iki metre uzat›larak 17x7 m. olarak geniflletildi (Plan: 4a).

Buradaki kaz›lar üç mekânda yap›ld›. Ortada yer alan ve en büyük olan mekân,
5.10 x 3.60 m. ebad›ndad›r. Geçen y›l do¤u, bat› ve güney duvarlar› ortaya ç›kar›lan
mekân›n bu y›l, kuzey duvar› ortaya ç›kar›ld›. Kuzeyde yer alan bu duvar›n ortas›nda,
1.05 m. genifllikte olan ve kuzeydeki mekâna aç›lan bir kap› girifli tespit edildi. Geçen
y›l yap›lan kaz› çal›flmalar›nda, ortadaki mekân ile güneydeki mekâna aç›lan kap› giri-
fli tespit edilmiflti. Böylece, güneydeki ve kuzeydeki mekâna geçifli sa¤layan her iki ka-
p› girifli de aç›¤a ç›kar›lm›fl oldu.

Bu mekân›n kaz›s›nda, ‹slâmî Dönem k›r›k seramik parçalar› ile düflük blok tafl-
lara rastland›. 

289



Güneydeki mekân, 4.40 x 3.80 m. ebad›ndad›r. Bu mekândan, orta mekâna aç›-
lan ve 1.18 m. geniflli¤inde olan girifl içindeki düflmüfl tafllar kald›r›larak, giriflin daha
net görülmesi sa¤land›. Geçen y›l kaz› çal›flmalar›yla ortaya ç›kar›lan bu mekâna do-
¤udan girifli sa¤layan üç kap›n›n, kuzeyden güneye do¤ru birincisi 72 cm., ikincisi ve
en büyü¤ü olan ortadaki 143 cm. üçüncüsü ise 62 cm. geniflli¤indedir.

Yaklafl›k 2 metresi 47 EE’den 46 EE’ye taflan bu mekân›n güney duvar›n›n bir
k›sm› hariç tüm duvarlar› geçen kaz› sezonunda ortaya ç›kar›lm›flt›. Bu y›l bu mekân›n
s›n›rlar›, do¤uya ve güneye do¤ru geniflletildi. Bu geniflleme neticesinde bu mekân›n
güney duvar› tamamen ortaya ç›kar›ld›. Bu duvar›n do¤u bitiminden yaklafl›k 50 cm.
do¤uda ve bu duvar› kesen, güneye do¤ru devam eden bir baflka duvar kal›nt›s›na
rastland›. Bu duvar›n yap›l›fl tarz› ve kullan›lan tafl malzeme ebad› bak›m›ndan daha
önce aç›¤a ç›kar›lan duvarlar›n benzeri oldu¤u görülmüfl ve bu mimarîde yer alan fark-
l› bir mekâna ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

Güneydeki mekâna ait güney duvar›n›n arka k›sm›n›n kaz›s› s›ras›nda, 25 cm.
afla¤›da, yo¤un olarak ‹slâm Dönemine ait seramik parçalar›na rastlanm›flt›r. 

Kuzeydeki mekân, 3.60 x 3.60 m. ebad›nda ve kare formludur. Geçen y›l yap›-
lan kaz› çal›flmalar›nda, bu mekan›n sadece bat› duvar› ortaya ç›kar›lm›flt›. Kaz›n›n
ilerleyen tarihlerinde, mekânlar› bat›dan boydan boya s›n›rlayan, kuzey-güney do¤rul-
tulu duvar ile birleflen do¤u-bat› do¤rultulu yeni bir duvar ortaya ç›kar›ld›. Yine bu du-
var›n do¤usunda bulunan, do¤u-bat› do¤rultulu duvar ile bu duvarla kesiflen kuzey-gü-
ney do¤rultulu duvarlar›n üst s›ra tafllar›nda da ayn› oyuklar›n yer ald›¤› görüldü.

Bu mekâna ait bat› duvar›n›n üstten ikinci s›ra tafllar›n›n iç yan yüzlerinde, 9-10
cm. çaplar›nda befl adet deli¤e rastland›. Bu deliklerin, hat›l delikleri oldu¤u düflünüldü.
(Plan :4a)

Bu mekân›n bat› duvar›n›n kuzeyinde, yüzeyden biraz afla¤›da, bir tafl korkuluk
bafl›na rastland›. Yine bu mekân›n bat› duvar›ndan 110 cm. afla¤›da piflmifl topraktan,
üzeri yaz›l›, mavi ve krem renkli, ‹slâmi Döneme ait bir fincan parças›na rastland›.

47 EE-FF Plan Karesindeki Çal›flmalar
47 EE-FF plan karesinde, bat› giriflinin d›fl›nda olan açmada, geçen y›l yap›lan

kaz› çal›flmalar›na devam edildi. Buradaki açmada bol miktarda ‹slâm Dönemine ait se-
ramik parçalar›na ve düflük monolit tafllara rastland›. Duvarlar aç›¤a ç›kar›larak tabana
inildi. Bu taban, camiinin bat› giriflinden bu açmaya uzanan yolun zemini olarak tespit
edildi. Önümüzdeki y›l bu açmadan caminin bat› girifline uzanan k›sm›n aç›larak bu aç-
mayla kap› giriflinin birlefltirilmesi ve topra¤›n alt›nda  kald›¤› düflünülen yolun aç›¤a ç›-
kar›lmas› planland›. 

49 ‹‹ Plan Karesindeki Çal›flmalar
49 ‹‹ plan karesindeki açmada, Ulu Cami’nin kuzey kap›s›n›n d›flar›ya aç›lan ku-

zey yolunun arasta olarak düflündü¤ümüz alandaki mimarî kal›nt›lar›n devam›n›n orta-
ya ç›kar›lmas› amac›yla yap›lan kaz›lara devam edildi. (Plan :1-4-b) Burada derinlefl-
me çal›flmalar› sonucunda mimarînin kuzey-güney do¤rultusunda devam etti¤i görül-
dü. Caminin d›fl›nda kuzeye do¤ru aç›lan mimarî kal›nt›larla açmam›z aras›nda kalan
bölümün önümüzdeki y›l aç›larak giriflinin devam›n›n ortaya ç›kar›lmas› planland›. Aç-
man›n plan› çizilip foto¤raflar› çekildi. 

Açman›n plan› çizilerek, foto¤raflarla belgelendi. 
2004 y›l› kaz› çal›flmalar›, 14.11.2004 tarihinde sonra ermifltir. 
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na, kaz›lar›m›zda bize yard›mc› olan ve destekleyen

Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne, Döner Sermaye Merkez Müdür-
lü¤ü’ne, fianl›urfa Valili¤i’ne, Harran Kaymakaml›¤›’na ve Belediye  Baflkanl›¤› ile kaz›
ekibimize teflekkür ederiz.
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Plan 1: Harran Höyük ve Ulu Cami’nin topografik çizimi

Plan 2: Harran Höyük  (A) 36 DD-EE (B) 36 DD (C) açmalar›n›n plan›
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Plan 3a: Harran Höyük 3 DD -EE (B) açmas›n›n plan›

Plan 3b: Plan 2’deki Harran Höyük 36 DD -EE (B)  ve 35 DD-EE (B) açmalar›n›n
kesiti
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Plan 4a: Harran Ulu Cami 46 EE-47EE  
açmas›n›n plan›

Plan 4b: Harran, Ulu Cami 47EE-FF  
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Resim 1a: Harran Höyük (a), (b) açmas›ndan görünüm

Plan 4c: Harran, Ulu Cami 49 ‹‹ açmas›
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Resim 1b: Harran Höyük, (b) açmas›ndan görünüm

Resim 2: Harran Höyük (a), açmas›ndan görünüm

Resim 3a: Harran Höyük, (b) seramik buluntular›
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Resim 3b: Harran Höyük, (b)
seramik buluntular›

Resim 4a: Harran Höyük, (b) 
açmas›nda bulunan 
bronz bilezik

Resim 4b: Harran Höyük, (a) 
açmas› seramik 
buluntular›

Resim 5a: Harran Höyük, (a) 
açmas› seramik 
buluntular›



2004 YILI ALL‹ANO‹ KAZISI 

Ahmet YARAfi*

2004 Allianoi kurtarma kaz›s›, 19.08. / 08.10.2004 tarihlerinde yap›labilmifltir1.
Ankara Etnografya Müzesi’nden Nejat Atar, müze kurtarma kaz›s›na Bakanl›k temsilci-
si olarak kat›lm›flt›r. Trakya Üniversitesi baflta olmak üzere de¤iflik üniversitelerden, 15
uzman, 10 ö¤renci ve 47 iflçi2 ile bu y›lki çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir. ‹stanbul, Edir-
ne, ‹zmir ve Bergama'dan çok say›da resmî ve özel kifli,  kurum ve kurulufl, farkl› fle-
killerde kaz›y› desteklemifllerdir3. Allianoi ile ilgili iki y›ldan bu yana gerçeklefltirmeye
çal›fl›lan internet sayfas›, www.allianoi.org. flimdilik iki dilde tamamlanm›flt›r. Allianoi ile
ilgili bilimsel yay›nlara4 ve korunmas› için sanatsal ve kültürel etkinliklere her platform-
da devam edilmifltir.  

Bu sezon a¤›rl›k verilen Kuzey Il›ca’da, daha önceki y›llarda çal›fl›lan K.I. A1 ve
A2 mekânlar›n›n tabanlar›n› ve bu salonlar›n do¤usundaki mekânlar›n duvarlar›n› gö-
rebilmek için derinleflilmifltir. Kuzey Il›ca’n›n bat›s›nda zaman yetersizli¤inden dolay› k›-
sa bir süre çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca güneyde decumanusun üzerinde ve güneyinde kaz› ya-
p›lm›flt›r (Plan: 1 Resim: 1). 

KUZEY ILICA (Plan : 2) 
K.I. A1 mekân›: 1999 y›l›nda bafllanan, ancak ‹l Özel ‹daresi’ne ait binalar›n ol-

mas›  nedeniyle yar›m kalan K.I. A1 mekân›nda, bu y›l 85.18 koduna kadar kaz›lm›fl,
bat›, do¤u ve büyük piscinalar tamamen temizlenerek tespiti yap›lm›flt›r. Mekân, kuzey-
güney do¤rultusunda 14.35 m.dir. Do¤u-bat› do¤rultuda, orta k›s›mda genifllik 7.30 m.
olup güney uçta her iki piscina derinli¤i ile genifllik 12.80 m.ye ulaflmaktad›r. Mekânda
toplam befl adet, çeflitli ölçülerde ve formlarda nifl bulunmufltur. Kuzeyde, sadece or-
tada bulunan 1 No.lu niflte 2000 kaz› sezonunda, Nymphe Heykeli bulunmufltu5. Di¤er
nifllerde ise heykel kaide izleri ve su künklerine rastlanmas›na karfl›n, herhangi bir hey-
kelt›rafll›k eserine rastlanmam›flt›r. K.I A1 mekân›nda, bat›, do¤u ve ortadaki büyük pis-
cina olmak üzere tümüyle ortaya ç›kar›lm›flt›r (Resim: 2).

a) Bat› Piscina: 162 x 340 cm. ölçülerinde 130 cm. derinli¤indedir. 35 cm. genifl-
li¤indeki parapet ve zeminin orta k›sm› hariç tamamen mermer kaplama olan kuzey-

* Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAfi, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü TR 22100 –
Edirne/TÜRK‹YE. web: www.allianoi.org  E-mail : ahmetyaras@allianoi.org

1 Kaz› ruhsat› 16 Haziran, D.S.‹.’den gelen ödenek ise  ne yaz›k ki 19 A¤ustos’ta Bergama’ya gelebilmifltir. Bu süre
zarf›nda kurtarma kaz› heyeti  Allianoi’da beklemifltir. 

2 Kaz›ya geç baflland›¤› için iflçi bulmakta zorluk çekilmifltir. 
3 Bergama Belediye Baflkan› Raflit Ürper, Dikili Belediye Baflkan› Osman Özgüven, Bergama Kaymakam› Hüseyin

Eren, Ç‹MENTAfi A.fi. ve TEK-K‹M A.fi, ANT‹S A.fi. Ayr›ca 2000 y›l›ndan bu yana her konuda yard›m ve deste¤ini
esirgemeyen Bergama Yortanl› Kurtarma Derne¤i Yönetim Kurulu’na teflekkür ederiz. 

4 A.Yarafl, "Die Koca Koru Tepe Nekropole - Nekropole bei Bergama", IstMitt 54, 2004; 227-235; H. Müler, "Allianoi.
Zur Identifizierung eines antiken Kurbades im Hinterland von Pergamon " IstMitt 54, 2004; 215-225; A.Yarafl,
"Barajlardaki Kurtarma Kaz›lar› ve Allianoi ‹kilemi", Arkeoloji ve Sanat Dergisi 119, 2005; 134-137; A Yarafl, "Allianoi:
Cronique des Fouilles de 2004", Anatolia Antiqua XIII, 2005, 365-370.

5 A. Yarafl, "Allianoi Nymphesi", 60. Yafl›nda Fahri Ifl›k’a Arma¤an, Anadolu’da Do¤du, Festschrift für Fahri Ifl›k zum
60. Geburstag, ‹stanbul, 2004; 803-815.
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güney do¤rultulu havuza iki basamakl› 29 cm. geniflli¤inde bir merdivenle girilmektedir.
Do¤usunda, mekân içinden havuza girmek için parapetin önünde 25 cm. geniflli¤inde
bir basamak bulunmaktad›r. Piscinan›n güneyinde iki su gideri bulunmaktad›r6. Para-
pet ve taban›n orta k›sm› hariç tüm kaplamalar› mevcuttur. Taban kaplamalar› kullan›m
aflamas›nda tahribata u¤ram›flt›r. Tabanda 25 cm. derinli¤inde ve 50x70 cm. çap›nda
bir çukur saptanm›flt›r. 

b) Do¤u Piscina : Bat›dakinin simetrisinde, 339 x 198 cm., 140 cm. derinli¤inde-
dir.  Mermer kaplamalar› ve mevcut olmayan 35 cm. geniflli¤inde parapeti vard›r. Pa-
rapetin önünde,  zeminden havuza geçifli sa¤layan bir basamak tespit edilmifltir. ‹çin-
de, ilki 32 cm. ikincisi ise 30 cm. geniflli¤inde  iki basamak bulunmaktad›r. Her iki ba-
samak, bat›daki ile k›yasland›¤›nda kötü durumdad›r. Taban›nda tahribat yoktur. Pisci-
na zemininde kuzeyden güneye do¤ru 3 cm.lik bir e¤im bulunmaktad›r7.  

c) Büyük Piscina: Piscinay› K.I. A1 mekân›n kuzeyindeki apsis ve mekân›n orta-
s›ndaki kemer ç›k›nt›s› s›n›rlamaktad›r. Piscina 7,18 x 8,95 cm. ölçülerindedir. Güney-
de, 35 cm. geniflli¤inde, Antik Dönemde üzeri mermer kapl›, daha sonradan sökülmüfl
ve sadece horasan harc› ve tu¤la parçalar› görülen parapet vard›r. Parapet ve basa-
maklarda farkl›l›k görülmektedir. Parapetin antelerin mermer kaplamalar›n›n üzerine
oturdu¤undan, parapetin daha geç dönemde yap›lm›fl oldu¤u anlafl›l›r. Olas›l›kla K.I.
A1 mekân›n ilk evresinde  apsisli k›sm› yine içine alan daha küçük bir piscina vard›. An-
cak  daha sonra antelere do¤ru geniflletilmifltir. Birinci evredeki piscinay› destekleye-
cek kan›tlar mevcuttur. 1 No.lu nifl içindeki su geliri ve Nymphe heykeli üzerindeki çör-
ten bu kan›tlardan biridir. Çörten mekân duvar›nda orijinal yerinde bulunmakta olup bu-
rada bir havuzun olmas› kaç›n›lmazd›r. ‹kinci tez ise ilk önce mekân›n ve havuzun kap-
lamalar› birlikte yap›lm›fl ve daha sonra parapet ve havuzun güney k›sm› yap›lm›fl ola-
bilir. Ancak antelerin iç k›s›mlar›nda parapetin üzerine yap›ld›¤› mermer kaplamalar›n
üzerinde baklava deseni bulunmaktad›r. E¤er parapetin buraya yap›laca¤› önceden
belli olsayd›, bu desenin yap›lmas›na gerek kalmazd›. Ayr›ca bat› antenin önünde ze-
minde süpürgeli¤in alt›nda mermer bulunmaktad›r. Ancak parapetin iflçili¤inin di¤er pa-
rapetlerden daha özensiz ve bezemeli bir kaplam›n›n üzerine yap›lmas›, burada kesin
iki evrenin oldu¤unu göstermektedir. 

Parapetin 58 cm. alt›nda, bir k›s›m korunmufl, büyük bir bölümü sökülmüfl olan,
32 cm. geniflli¤indeki ilk basamak, 28 cm. alt›nda ise ikinci basamak bulunmaktad›r. 31
cm. geniflli¤indeki ‹kinci basamaktan sonra ise piscina taban›na ulafl›l›r. Taban›ndaki
mermer döflemenin büyük bir k›sm› antik dönemde sökülmüfl olup piscina taban›nda
sadece, bat› duvar›n›n önünde, 6.10 cm. uzunlu¤unda bir flerit ile güneyde parapet
önünde ve kuzey duvar önünde küçük parçalar kalm›flt›r. Orta k›s›mda mermer taban
bulunmamaktad›r. Piscina taban›nda kuzeyden güneydo¤u köflesine do¤ru yaklafl›k 7
cm.lik bir e¤im bulunmaktad›r. Bu nedenle kirli suyun tamamen boflalt›lmas›n› sa¤la-
yan yaklafl›k 10 cm. çap›ndaki gider, güneydo¤u köfledir. Üstteki 7 cm. çap›ndaki gider
ise parapetin bat›s›ndad›r. Bu gider  kapat›lmadan kullan›lacak olursa, havuzdaki su
seviyesi yaklafl›k 90 cm. olacakt›r. Bu yükseklik yüzmek amac›yla yap›lm›fl bir piscina
için uygun de¤ildir. Bu durumda, üst giderin böyle bir ifllevi yoksa havuza dolan suyun
parapet üzerinden dökülmesi gerekir ki,  her iki yanda bulunan kaplamalar›n üzerinde-
ki kalker bunu destekler. Duvar kaplamalar› sadece do¤uda ve apsisin bat› yar›s›nda
korunmufltur. Do¤udaki mermer kaplaman›n üzerinde beyaz mermer bordür bulunur-
ken, bat› duvar›nda, kaplama mermerleri gibi buradaki bordürler de sökülmüfltür. Bat›
duvar›nda sökülmüfl olan mermer kaplamalar› tutturmak için kullan›lm›fl olan bronz
kaplama kancalar› görülmektedir. 
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6 Bunlardan ilki parapet ile ilk basama¤›n birleflti¤i yerde 7 cm. çap›ndad›r. Ancak bu gider do¤rudan A1 mekân›n
girifline aç›ld›¤› için tam ifllevi bilinmemektedir. Çünkü havuzdan taflan fazla su bu durumda do¤rudan mekân›n içine
boflalmaktad›r. ‹kincisi ise basamak ile zemin k›sm›n›n birleflme yerinde bulunan ve havuzun temizli¤i s›ras›nda kirli
suyun ak›t›ld›¤› 10 cm. çap›ndaki giderdir. Havuzun  taban›nda  kuzeyden güneye 3 cm.lik bir e¤im bulunmaktad›r.

7 Havuz taban›n›n güneybat› köflesinde, 7 cm. çap›nda gider saptanm›flt›r. Ayn› do¤rultuda ilk basama¤›n üzerinde,
parapete yaklafl›k 9 cm. çap›nda, bat› havuzdaki do¤rudan A1 mekân›n girifl k›sm›na aç›lan bir gider bulunmaktad›r.  



d) Girifl Bölümü: Güneyde K.I. A2 mekân›ndan girifli sa¤layan 3,75 m. geniflli¤in-
deki kap›n›n kuzeyindeki bölüm, 7.80 x 3.70 m.dir. Taban›n üzerindeki tüm mermer
kaplamalar, Antik Dönemde sökülmüfltür. Bu k›s›mdan geçifl, basamaklar yard›m› ile
olmaktad›r. Bat› havuz basama¤›n›n ön k›sm›nda bulunan serpantinden dolay›, her üç
basama¤›n ve parapetin önünün serpantinden; basamak yüzeylerinin ise ayn› basa-
maktaki kal›nt›dan dolay› beyaz mermer ile kapland›¤› anlafl›lmaktad›r. 3 basama¤›n
da önünde parapet uzunlu¤unda ve yaklafl›k 10 cm. geniflli¤inde 4-5 cm. derinli¤inde
kanallar bulunmaktad›r. Ancak kanallar›n birbirleriyle ba¤lant›s› yoktur. 

K.I A2, A1 geçiflinin bat› (4) ve do¤usunda (5), 2 nifl saptanm›flt›r. Bat›daki nifl
1.16 m. geniflli¤inde, 2.90 m. yüksekli¤indedir. Üzeri apsidal,  zemini ise düzdür. Orta
k›sm›nda ise 48x14 cm. ölçülerinde su geliri bulunmaktad›r. Niflin üst k›sm›nda 1 No.lu
niflte oldu¤u gibi opus sectile kaplama, di¤er k›s›mlarda ise de¤iflik geniflliklerde düz
bant fleklinde mermerler kullan›lm›flt›r. Bu kaplamalar yerlerinde bulunmamakta, sade-
ce harç üzerinde izleri görülmektedir. Bu k›sm›n üzerinde 5 No.lu niflte oldu¤u gibi bir
bordür olmal›d›r. Nifl zemininde, beyaz mermerden bir döfleme kullan›lm›flt›r. 

Do¤usundaki 5 No.lu nifl form olarak 4 No.lu niflin ayn›s›d›r. 1.10 m. geniflli¤in-
de ve 2.91 m. yüksekli¤indeki niflin içinde, 4 No.lu niflte oldu¤u gibi 13 cm. çap›nda  bir
su geliri saptanm›flt›r. Niflin kaplamas›nda ise ayn› malzemeler kullan›lmas›na karfl›n,
burada zeminden 25 cm yükseklikte tüm nifli saran bir bordür ve bunun alt›nda sa¤lam
serpantin kaplama mevcuttur. Zemin mermerdir. Güneydeki nifller ile kap› aras›nda
mermer kaplamalar, k›smen korunmufltur8.  

K.I. A2 MEKÂNI 
K.I. A2 mekân›n›n kuzey-güney do¤rultulu duvarlar›, 16.05 m., do¤u-bat› do¤rul-

tulu duvarlar› 23 m.dir. Ve 369 m2’lik bir alana sahiptir (Resim: 3). Güney duvar› 90 cm.,
bat› duvar› 110 cm., kuzey duvar› 108 cm. geniflli¤indedir. Görülen bat› ve güney du-
varlar›n›n yüzeyi, 10 cm. kal›nl›¤›nda Horasan harc› ile s›vanm›fl olup harc›n üzerinde
yer yer kenet delikleri görülmektedir. Bu durum duvarlar›n mermer kaplama ile kapl› ol-
du¤unu düflündürmektedir. Duvarlar›n tabandan 75 cm. yukar›s›nda bordürün oturtul-
du¤u 10 cm. geniflli¤indeki oyuk görülmektedir. Oyuk, bat› ve güney duvarlar› üzerin-
de görüldü¤ünden olas›l›kla bordür bütün mekân› çevrelemekteydi. Güney duvar›n›n
güneybat› köflesinde zeminden 73 cm. yükseklikte;  5 cm. boyunda, 5 cm. kal›nl›¤›nda
bordüre ait küçük bir parça ile onun alt›nda kaplamaya ait küçük bir mermer parças›
bulunmaktad›r. Bat› duvar›nda zeminden 293 cm., güney duvar›nda 328 cm yüksekli-
¤inde bir hat boyunca görülen oyuktan dolay›  bu k›s›mda da bordür olabilece¤i düflü-
nülmektedir. Duvarlar ve mozaikli taban›n kesiflti¤i yerde 5 cm. kal›nl›¤›nda, mermer
süpürgeli¤in bütün mekân› çevreledi¤i buradaki deliklerden anlafl›lmaktad›r.

Mekân›n taban›n› ortaya ç›karmak ve ana plana yerlefltirmek için çal›flmalara
güneyden baflland›. Bu k›s›mda 453 cm. yüksekli¤inde, 90 cm. geniflli¤indeki  opus vi-
tatum tekni¤inde, üstü tüf, alt k›s›mlar andezit ve kireç harc› kullan›lan güney duvar›
saptand›. 2060 cm.  uzunlu¤undaki güney duvar›nda, 5 kemerli geçifl tespit edildi. 3 ve
4 No.lu kemerli geçifllerin aras›nda Horasan harc›n›n tahribata u¤ray›p döküldü¤ü yer-
lerde, iki pembe andezit tafl kemer oluflturacak flekilde duvar içinde tespit edilmifltir. Bu
kemer bir önceki evreye aittir. 

110 cm. geniflli¤indeki bat› duvar›, andezitten yine opus vitatum tekni¤inde ya-
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8 7 No.lu niflin yan›nda, iki farkl› kaplama, 6 cm. geniflli¤inde serpantin bant ile birbirinden ayr›lm›flt›r. Do¤uda zeminden
25 cm. yükseklikte ve yaklafl›k 30 cm. geniflli¤inde serpantin kaplama ve üzerinde 4 cm. kal›nl›¤›nda iki profilli bir
bordür ve onun üzerinde 4 cm geniflli¤inde yiv ve bu yivlerin içinde 2,5 cm. geniflli¤inde yiv çubuklar› bulunmaktad›r.
‹çteki çubuklar, 75 cm. üstte son bulunmakta ve yiv boflluk olarak devam etmektedir. Bu k›sm›n bat›s›nda ise zeminde
8 cm yüksekli¤indeki mermerin üzerinde yaklafl›k 11 cm. yüksekli¤inde süpürgelik ve devam›nda 5 cm. geniflli¤inde
yiv ve içinde 2,5 cm. yiv çubu¤u bulunan kaplaman›n geniflli¤i 66 cm.dir. Do¤udaki k›s›mdan farkl› olarak buradaki
yivlerin içindeki çubuklar üste do¤ru devam etmektedir. Do¤udaki kaplaman›n ayn›s›, sadece nifl kenar›nda bulunan
k›s›m hariç, bat›da da bulunmaktad›r. Burada kaplama  81 cm. geniflli¤indedir. Form ayn›d›r. 



p›lm›flt›r. Bu duvar›n  güney duvar ile kesiflti¤i yerden kuzeye do¤ru, 695 cm. sonra,
207 cm. geniflli¤inde sekiz merdivenli bir geçifl yer al›r. Geçiflin güney yan duvar› fresk-
lidir. Mekân›n bat›s›nda bulunan peristilli avludan do¤udaki mekânlara geçiflin sa¤lan-
d›¤› düflünülmektedir. 457 cm. uzunlu¤unda ve üstü tonozla örtülü oldu¤u düflünülen
giriflin bafllang›c›nda 78 cm. geniflli¤inde in situ durumdaki kap› efli¤i, 85.31 kodunda-
d›r. Efli¤in kuzey kenar›nda, 25 cm. geniflli¤inde mermer kap› sövesi görülmektedir.
Kap› geniflli¤i 157 cm. olup eflik tafl› üzerindeki mil deliklerinden çift kanatl› oldu¤u an-
lafl›lm›flt›r. Eflikten sonraki andezit basamaklar, 19-21 cm. yüksekli¤inde, 34–38 cm.
derinli¤inde, 207 cm. geniflli¤indedir. 6. 7. ve  8. basamaklar üzerinde 83.84 kodunda
ortaya ç›kar›lan logar, 50 x 45 cm. ölçülerinde, 26 cm. derinli¤inde, 9 cm. kal›nl›¤›nda
andezitten yap›lm›fl üzeri kireç tafl› ile kapat›lm›flt›r. Bu k›s›mda merdivenlerin alt›ndan
gelerek logara aç›lan  10 cm. çap›nda künk vard›r. Bat› duvar›n›n dibinden devam
eden, daha geç dönemde yap›lan  üzerinde düzensiz bir flekilde çay tafllar› konmufl bir
künk hatt› görülmüfltür9. Bu alanda olas›l›kla inflaattan k›sa bir süre sonra tadilât söz
konusu olmufltur.

K.I A2 mekân›n›n do¤u-bat› do¤rultulu, kuzey duvar›nda ise, kuzey-güney do¤-
rultulu bat› duvar›ndan 9.45 m. do¤uda, do¤u duvar›ndan ise 9.80 cm. bat›da, 375 cm.
geniflli¤inde bir geçifl yer almaktad›r. Bu geçifl K.I A2 mekân›ndan K.I.A1 mekân›na gi-
rifli sa¤lamaktayd›. Giriflin her iki yan›nda ante mevcuttur. Bat›daki bafll›k tahribata u¤-
ram›fl, do¤udaki ise in situ olarak bulunmufltur10. Anteler yivli mermerle kaplanm›flt›r.
Bat›daki ante üzerinde 86.28 kodundan itibaren büyük k›sm› tahribata u¤ram›fl olan
yivli mermer kaplamalara rastlanm›flt›r.

K.I A2 mekân›n›n do¤u-bat› do¤rultulu  kuzey duvar›, A1 ve A2 mekân›n› birbiri-
ne ba¤layan geçiflin do¤u ve bat›s›ndaki antelerden 390 cm. uzakl›kta, duvardan 15
cm. ç›k›nt› yapacak flekilde, 90 cm. uzunlu¤unda ve 30 cm. yüksekli¤inde mermer an-
te bafll›klar› vard›r. K.I A2 mekân›ndaki sütunlar›n aks›nda kalan bu bafll›klar, çapraz
tonozda tafl›y›c› eleman olarak kullan›lm›flt›r. Kuzey duvar›n›n do¤u duvar› ile kesiflti¤i
köflede, kuzey do¤u duvarlar›nda olmak üzere 30 cm. yüksekli¤inde, ana duvarlardan
15 cm. d›flar› ç›k›nt› yapacak flekilde, yerlefltirilmifl birer adet ç›k›nt› mevcuttur. Mekâ-
n›n kuzeybat› köflesinde de tonozun aya¤›n› oluflturacak flekilde benzer ç›k›nt›lar oldu-
¤u düflünülmektedir. 

K.I A2 mekân›n›n do¤u duvar›n›n sadece 400 cm. uzunlu¤undaki k›sm› aç›labil-
mifltir. Do¤u duvar› köfledeki bafll›ktan güneye do¤ru 70 cm., do¤uya do¤ru 25 cm. gi-
rinti yap›p güneye do¤ru devam etmektedir. Ancak bu girinti k›sm› sonradan tu¤lalar ile
kapat›lm›flt›r. Duvar›n tamam› aç›lamad›¤›ndan neden kapat›ld›¤› tam olarak anlafl›la-
mam›flt›r. 

K.I A2 mekân›nda,  kuzey ve güneyde dörder tane olmak üzere toplam sekiz
monolit sütun  (Resim: 4) bulunmaktad›r11. Kozak granitinden yap›lm›fl sütunlardan, 4
no’lu sütunun üstten 247 cm. uzunlu¤undaki  k›sm›, k›r›k olarak bulunmufltur12. Bunun
d›fl›ndaki bütün sütunlar, in situ durumdad›r. 88.44 kodunda ve 58-59 cm. üst çap›, 67
cm. alt çap› olan sütunlar›n yüksekli¤i 472 cm.dir13. 

Kuzeydeki sütun s›ras›nda yer alan 7 ve 8 No.lu sütunlar, üzerinde beyaz mer-
merden yap›lm›fl in situ hâlde kompozit sütun bafll›klar› bulunmaktad›r14. Bafll›klar›n
acanthus yapraklar›n›n alt k›s›mlar›nda yer alan yumurta betimi çok nadir betimleme-
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9 Bu kal›nt› ile birlikte bu alan›nda en az üç evreli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
10 Do¤udaki ante bafll›¤› 89.25 kodunda, ebad› 90 x 130 cm, yüksekli¤i ise 35 cm.dir.
11 Sütunlar güneydekiler do¤udan itibaren 1-4, kuzey s›radakiler, bat›dan do¤uya 5–8 olarak numaraland›r›lm›flt›r.
12 Sütunun, 1992 y›l›nda Il›cada ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan yap›lan restorasyon s›ras›nda, a¤›r ifl makinelerinin kepçesine

tak›l›p k›r›ld›¤› ayn› müteahhit (‹brahim Gedik) taraf›ndan aktar›lm›flt›r. Çelik çubuk  ve araldit ile yap›flt›r›lan sütun,
taraf›m›zca aya¤a kald›r›ld›.

13 Sütun üst çap›n›n yüksekli¤e oran› 1/8 iken, alt çap›n›n yüksekli¤e oran› 1/7 olarak hesaplanm›flt›r. 
14 7  No.lu sütunda 89.09, 8 No.lu sütun üzerinde 89.07 kodunda olan bafll›klardan 7 No.lu sütun üzerinde bulunan

di¤erine göre daha iyi korunmufl durumdad›r.  61 cm. yüksekli¤e  sahip bafll›klar›n 11 cm. yüksekli¤indeki abakusunun
geniflli¤i, 77 cm.dir. Abakusun alt›ndaki volütlerin oldu¤u kalathos k›sm›nda acanthus yapra¤› bezemesi
bulunmaktad›r. Acanthus yapraklar›n›n ortas›nda palmet motifi, motifin alt›nda bir adet yumurta bezemesi yer
almaktad›r. Kalathos k›sm› 48 cm. yüksekli¤inde geniflli¤i 50 cm.dir.



lerden birini oluflturmaktad›r. K.I. A11 No.lu mekân›n antea bafll›klar›ndaki betimleme-
lerle ayn›d›r. Sütun bafll›klar›n›n, kuzeydeki do¤u-bat› do¤rultulu duvarda her biri ken-
di aks›nda yer alan bafll›klarla aras›ndaki mesafe 460 cm.dir. Attik–‹on sütun kaidele-
rinin15 alt›nda monolit  beyaz mermer postamentler mevcuttur.  

Taban›n›n kuzey-güney, do¤u-bat› yönlerden, ayr›ca ortadan, güney sütun s›ra-
s›ndaki 2 ve 3, kuzey sütun s›ras›ndaki 6 ve 7 No.lu sütun postamentlerinin önüne do¤-
ru e¤imli olmas›, 2 ve 3 No.lu sütunlar›n hemen kuzeyinde yer alan ve olas›l›kla 6 ve 7
No.lu sütun postamentlerinin önünde de bulunan logarlardand›r. Mekân›n taban›nda
temizlik vb. ifllerden dolay› birikebilecek suyu atmak amac›yla yap›lm›fl olan logarlar›n
ölçüleri 34 x 32 cm. olup çevrelerinde 5 cm. geniflli¤inde mermer çerçeve bulunmakta-
d›r. 2 ve 3 No.lu sütunlar›n postamentlerinin hemen kuzeyinde bulunan her iki logar›n-
da kodu, 83.16, derinlikleri 50 cm. olup kuzeye do¤ru gidenleri vard›r. 2 No.lu posta-
ment önünde yer alan logar›n kapa¤› 5 cm. kal›nl›¤›nda olup üzerinde 6 cm.çap›nda bir
delik yer almaktad›r. Kapa¤›n ortas› 20 cm. çap›nda çukurdur. 3 No.lu postament önün-
de yer alan logar kapa¤› 5 cm. kal›nl›¤›ndad›r. Ancak ortas›nda delik yoktur. Güney ke-
nar›nda yar›m daire fleklinde bir delik mevcuttur. ‹lk kapak, k›r›lm›fl veya baflka bir ne-
denden dolay› ikinci kapak oraya uydurulmufl olmal›d›r.  Bu iki logar›n kuzeye do¤ru gi-
derlerinin ba¤land›¤› kanal mekân›n tam ortas›ndan geçmektedir. Bu kanal›n biri 1
No.lu postamentin 250 cm. kuzeyinde, di¤eri ise birincisinin 1040 cm. bat›s›nda iki ka-
nal kapa¤› vard›r. Do¤udaki 46 x 59 cm. ölçülerinde, etraf›nda 7.5 cm. geniflli¤inde
mermer çerçeve yer almaktad›r. Derinli¤i 91 cm. olup  üzeri özensiz biçimde k›yg›n tafl-
la kapat›lm›flt›r. Bat›daki kanal kapa¤› ise 35 x 40 cm. ölçülerinde, etraf›nda 7.5 cm. ge-
niflli¤inde mermer çerçeve yer almakta olup derinli¤i 81 cm.dir.  

Mekân›n ortas›ndan geçen kanal, K.I A2 mekân›n›n bat›s›ndaki peristilli avlunun
kuzeyinde yer alan kanal›n devam› olup derinli¤i do¤uya do¤ru artmaktad›r. Böylece
at›k sular bu kanalda toplanarak ›l›can›n d›fl›na sevk ediliyordu. Bu kanal›n K.I A2 me-
kân›n›n içinde yer alan kapaklar› ise olas›l›kla bu kanal›n temizli¤inde kullan›l›yordu. 

K.I A2 mekân›nda taban seviyesine 83.16 kodunda ulafl›lm›flt›r. Ancak taban se-
viyesi mekân›n her yerinde ayn› de¤ildir. Taban kotlar› güneybat› köflede 83.27, güney-
do¤u köflede 83.26, kuzeybat› köflede 83.27, kuzeydo¤u köflede 83.21, mekân›n orta-
s›nda 83.23,  2 ve 3 No.lu sütun kaidelerinin hemen kuzeyinde 83.16, 6 ve 7 No.lu sü-
tunlar›n güneyinde 83.19 olarak ölçülmüfltür.

K.I A2 mekân›n›n postamentlerinin d›fl›nda kalan tüm taban› ortalama 2 x 2 cm.
ölçülerinde olan tafl tesseralar kullan›larak yap›lm›fl, çok renkli ve geometrik bezemeli
mozaik ile döflenmifltir (Resim: 5). Güneydeki kemerli geçifllerinin iç ve ön k›s›mlar› ile
bat› duvar›n›n  dibindeki mozaikte çok küçük k›s›mlar›nda eksikler görülmektedir. Ayr›-
ca mekân›n güneybat› köflesinde, yaklafl›k 1 x 1 m.lik alanda ve 1 No.lu kemerli geçi-
flin önünde kütle hâlinde harç kal›nt›s› görülmüfltür. 1 No.lu kemerli geçifl yap›s›n›n için-
de kalacak flekilde 30 cm. yüksekli¤inde daha geç döneme ait bir harç saptanm›flt›r.
Mekân›n güney duvar› önünde mozaik üzerinde k›smen siyahlaflmalar ve teserralarda
bozulmalar görülmektedir. Bunlar›n d›fl›nda yang›na dair herhangi bir iz yoktur. Mekâ-
n›n bat›s›ndaki giriflin bulundu¤u yerdeki mozaiklerin tesseralar›n›n daha canl› renkli ol-
du¤u gözlemlenebilmektedir. 

Mozaik tabanda sar›, siyah ve beyaz olmak üzere üç farkl› renkte tafl tessera
kullan›lm›flt›r. Her alanda ayn› renkte görülmeyen tesseralarda, renk tonu farkl›l›klar›
gözlemlenmifltir. Baz› yerlerde ayn› bezeme içinde farkl› renkler kullan›ld›¤› da anlafl›l-
m›flt›r. 

Geometrik motiflerin kullan›ld›¤› taban, 3 ana k›sma ayr›lm›flt›r. Duvarlar ve sü-
tunlar aras›nda kalan k›s›mda,  bat› duvar›nda 79 cm., güney duvar›nda 80 cm. bant
b›rak›ld›ktan sonra  60 cm. çap›ndaki dairelerin iç içe geçmesiyle oluflturulmufl, zemini
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15 Üst torus çap› 73 cm., yüksekli¤i 5 cm.; alt torus çap› 85 cm., yüksekli¤i 7 cm.dir.  Trokhilos çap› 69 cm., yüksekli¤i
8 cm. olup kaidenin toplam yüksekli¤i 20 cm.dir.  



bej renkli, daire konturlar› siyah renkli, dairelerin içinde kalan k›s›m, sar› renkle yap›l-
m›fl mozaik bezeme bulunmaktad›r. Tamamen aç›lmas› sebebiyle kesin ölçüler verile-
bilen mekân›n bat› k›sm›ndaki mozaik tabanda, dairelerin iç içe geçmesi  ile oluflturu-
lan bezeme kuzey-güney  do¤rultusunda 15.17 m. uzunlu¤unda 240 cm. geniflli¤inde-
dir. Do¤u-bat› do¤rultusunda, do¤u k›sm› tamamen aç›lmad›¤›ndan kesin olmamakla
birlikte, olas›l›kla bezeme 2134 cm. uzunlu¤unda, 298 cm. geniflli¤indedir. Mekânda
sütunlar›n etraf›n› tamamen çevreledi¤i düflünülen motifler, 188 cm2’lik bir alan› kaps›-
yordu. Bu tip bezeme, G.I. 1, 4 ve 6 No.lu mekânlar›nda da önceki y›llarda da tespit
edilmiflti16.

Kuzey-güney sütun s›ras›nda sütunlar›n aras›nda etraf› bordürlerle çevreli dik-
dörtgen alan içinde, her sütunun aras›nda 3 adet olmak üzere 9 adet  y›ld›z,  ana mo-
tifi oluflturmaktad›r. Y›ld›z motifinin içinde kareler yer almaktad›r. Her y›ld›z betiminin
aras›nda ise 6 adet prizma fleklinde betimler yer almaktad›r. 

Güney ile kuzeydeki dörder sütun s›ras›n›n aras›nda 135.5 m2’lik alanda, 75 cm.
aral›kl›, 110 x 110 cm. ölçülerinde kare kaset içinde 6 adet dörtlü yaprak motifi vard›r.
Bunlar›n aras›nda ise merkezden yanlara aç›lan alt›genin üçe bölünmesiyle oluflturul-
mufl geometrik betimlemeler yer al›r. Bu tip bezeme, flimdiye kadar aç›lan mozaik ta-
banlar›nda Allianoi’da ilk kez görülmektedir. Bu betimlerin aras›nda, her dörtlü yaprak
betimli kasetin bir taraf›na gelecek flekilde ise toplam 23 adet kaset içinde kelch örgü
bant deseni bulunmaktad›r. Bu motifler bu alandaki bezemenin köflelerinde de bulun-
maktad›r. Bu k›sm›n kenarlar›nda 17 adet dikdörtgen kaset içinde kalkan motifi vard›r.
Kalkanlar simetrik olup uzun kenarlarda sekizer adet, k›sa bat› kenarda da bir adet aç›k
k›sm› yan bordüre gelecek flekilde yerlefltirilmifltir. Bütün bezemelerin d›fl konturlar› çift
s›ra siyah renkli tessera ile yap›lm›flt›r. Bu tip bezemeye önceki y›llarda G.I. 10 No.lu
mekânda da rastlanm›flt›r. 

Mekân›n içindeki bu üç ana bezeme d›fl›nda kemerli geçifllerin içlerinde  90 x
170 cm. ölçülerindeki alanda merkezde siyah renk tesseralar ile yap›lm›fl dört yaprak-
l› motif  bulunmaktad›r. Bu bezemenin etraf›nda 57 cm. çap›nda iki s›ra siyah tessera
ile oluflturulmufl daire bulunmaktad›r. Dairenin d›fl taraf›nda konturlar› siyah tessera ile
yap›lm›fl dörtgen  kaset bulunmaktad›r. Kasetin en d›fl konturu ve dörtgen aras›ndaki
k›s›mda sar› renk tesseralar ile yap›lm›flt›r. 

K.I. A2 mekân›n do¤u kanal kapa¤›n›n hemen do¤usunda kanal›n etraf›ndaki
çerçeveye bitiflik olarak yap›lm›fl 50 x 100 cm.lik kaset içinde a¤›z k›sm› güneye sap
k›sm› kuzeye gelecek flekilde bir Labrys motifi bulunmaktad›r. Labrysin 40 cm. uzunlu-
¤unda, iki a¤z› aras›ndaki mesafe 26 cm. geniflli¤indedir. Labrysin  sap k›sm› 2 x 2
cm.lik tek s›ra tesseradan oluflturulmufltur.  

Mekân›n kuzey k›sm› bütünüyle aç›lmad›¤›ndan burada bulunan mozaik tam
olarak görülmemektedir. Ancak bu k›s›mda sütunlar ve duvarlar aras›nda kalan beze-
menin devam edece¤i düflünülmektedir. Sütunlar›n aras›nda yer alan motiflerin do¤u
ve bat›da devam etmedi¤i anlafl›lm›flt›r. Olas›l›kla bat›daki avluya aç›lan merdivenli yol-
dan do¤udaki A3 mekân›na aç›lan kap› aras›nda, bu alan bir koridor gibi düflünüldü-
¤ünden mozaikler bu flekilde planlanm›fl olmal›d›r. Ortada bat›dan do¤uya do¤ru ikin-
ci s›rada olmas› gereken yaprakl› kaset, ile sekizinci kaset yerine logar›n yap›lmas›, he-
men yan›na da labrysin konulmas›, tasar›mda sonradan eklemelerin oldu¤unu düflün-
dürmektedir.   

K.I. A2 mekân›ndaki çal›flmalar orta k›s›mda, 85.55 kodunda bafllam›fl, 84.44
koduna kadar s›ras›yla k›z›l renkli kum, demiroksitli kil, kal›n kum; 84.44’ten 83.84 ko-
duna kadar demiroksitli kum, demiroksitli killi kum, demiroksitli kil, kil, ve kal›n kum ta-

302

16 D. Salzmann, "Mosaiken und Pavimente in Pergamon, Vorbericht der Kampagnen 1991 und 1992", AA 1993; 389-
400; Abb.3-4 Pergamon’da Bau Z mekan›n Hellenistik Ça¤a ait kuzey ve bat› avlusunun mozaikleri de ayn› motifler
yer almaktad›r. D. Salzmann, "Mosaiken und Pavimente in Pergamon, Vorbericht der Kampagnen 1989 und 1990",
AA 1991; 433-456;  Afla¤› Agora’da 1. Odadakilerle ayn› motif vard›r.   



bakalar›nda, 83.84 kodundan taban seviyesine kadar balç›k tabakas›nda çal›fl›lm›flt›r.
Sel dolgusu içinde çal›fl›ld›¤›ndan envanterlik de¤erde hiçbir buluntu ele geçirileme-
mifltir. Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›lda daha az olmakla birlikte yine çok say›da fresk ve
stucco parçalar› bulunmufltur. Bunun d›fl›nda az say›da kum ve balç›k dolgu içinde ke-
ramik parças› ve ahflap d›fl›nda herhangi bir buluntu yoktur17. 

Postament, sütun kaideleri, sütun ve sütun bafll›klar› yükseklikleri göz önüne
al›nd›¤›nda, mekân olas›l›kla tonoz bafllang›c›na kadar yaklafl›k 600 cm. yüksekli¤inde
olmal›yd›. Mekân›n üst örtüsünü ise opus cemantatum tekni¤inde, 15 çapraz tonoz
oluflturmaktayd›. Aç›¤a ç›kar›lan fresk ve stucco parçalar›n›n üst örtüyü süsledi¤i dü-
flünülmektedir. Fresk ve stucco parçalar›, tonozun kaburga k›s›mlar›nda yaprak dizisi
fleklindeki kabartman›n kullan›lm›fl oldu¤unu göstermektedir. Stuccolar›n yaprak flek-
linde olmas›n›n nedeni, bafll›klarda bulunan acanthus yapraklar› ile bütünlük oluflturul-
mak istenmesinden olabilir. Bunun d›fl›nda mavi, k›rm›z›, yeflil renklerde fresk ve stuc-
co parçalar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Tonoz mekân›n tamam›yla sel dolgusu ile dolmas›ndan sonra y›k›lm›fl olmas› to-
nozlar›n bu flekilde çökmesine sebep olmufltur. Kuzey duvar› önündeki alanda 87.75
kodunda rastlanan kül tabakas› tonoz çökmeden önce, sedimantasyon üzerinde belki
bir süre buras›n›n kullan›ld›¤›na iflaret eder. Olas›l›kla Bizans ya da Geç Roma Döne-
minde bir yang›n ç›km›flt›r. Kül tabakas› içerisinde herhangi bir küçük buluntuya rast-
lanmam›flt›r. Çal›flma s›ras›nda, çok miktarda ifllenmifl andezit ve dere tafl› ele geçiril-
mifltir. Andezitler duvardan düflmüfl, dere tafllar› ise sel ile birlikte mekâna gelmifl ol-
mal›d›r. 

K.I A2, kuzey ›l›ca mekânlar› aras›nda geçifli sa¤lamaktad›r. Mekân›n bat›s›nda
bulunan peristilin kuzeyinden geçerek ulafl›lan 207 cm. geniflli¤indeki merdivenli geçifl
ve güney duvar›nda bulunan kemerli geçifller bu düflünceyi destekler. Olas›l›kla güney
duvar›nda yer alan 1 No.lu kemerli geçifl yap›s›n›n aks›nda kuzey duvar›nda, kriptopor-
tikosa aç›lan bir girifl, 2 No.lu kemerli geçifl yap›s›n›n aks›nda bir nifl (3 No.lu kuzey ge-
çifl yap›s›n›n aks›nda K.I. A1 mekân›na aç›lan girifl mevcuttur) 4 No.lu kemerli geçifl ya-
p›s›n›n karfl›s›nda yine bir nifl ve 5 No.lu kuzey geçifl yap›s›n›n aks›nda ise tepidariuma
aç›lan bir geçifl yer almaktad›r. Do¤u duvar›nda ise, bat›daki merdivenli giriflin aks›n-
da, K.I. A3 mekân›na geçifli sa¤layan bir kap› mevcuttur.  2005 kaz› sezonunda mekâ-
n›n tamam› ortaya ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. 

K.I. A 8 a MEKANI
Mekâna girifl, flimdilik bat›daki lentonun üstünden yap›lmaktad›r. A7 mekân›n›n

kaz›s› tam olarak bitirilemedi¤i için bunun bir kap›dan çok havaland›rma ve ›fl›k için ya-
p›lm›fl bir penceredir. A7 A8 ve Kriptoportikusun tabanlar›n›n ayn› seviyede olmas› ge-
rekti¤inden bu aç›kl›k pencere olarak de¤erlendirilmelidir. Dikdörtgen plana sahip bu
mekân›n üstü beflik tonozlu olup Antik Ça¤daki flekliyle günümüze ulaflm›flt›r. ‹çi alüv-
yonla yar›ya kadar dolmufltur (Resim: 6). Mekân içinde kuzey ve güney duvar›nda to-
nozun yap›m›nda kullan›lan karfl›l›kl› befler adet hat›l deli¤i vard›r. Tonozda görülen
dört künk sayesinde havaland›rma sa¤lan›yordu. Mekân›n güneyinde, bat› duvar›na
yaslanan üstü kal›n tu¤ladan örülmüfl nifl saptanm›flt›r18. Mekân içindeki çal›flmalar
2004 kaz› sezonunda tamamlanamam›flt›r.

17 Bulunan keramikler k›rm›z›, devetüyü renginde, siyah ve kahverengi renklerde; a¤›z, dip, kulp ve gövde parçalar›d›r.
Roma Dönemine ait oldu¤u düflünülen keramiklerin tamam› sel dolgusu içinde ele geçirilmifltir. Ayr›ca az miktarda
mermer, ahflap ve  cam parçalar› ile kanal temizli¤i s›ras›nda 9 adet zeytin çekirde¤i ele geçirilmifltir. Kuzey duvar›
önünde ve K.I. A1 ile A2 mekân›n› birbirine ba¤layan geçiflin önünde özellikle 89.52 ile 87.75 kotlar› aras›nda mermer
parçalar bulunmufltur. Bunlar›n bir k›sm› sütun bafll›k parçalar›d›r. Baz›lar› K.I A2 mekân›ndaki sütunlar›n üzerinde yer
alan bafll›klar›n parçalar›d›r. Baz›lar› ise yine bu alanda 88.40 kotunda ele geçirilen iki taraf› oval mermer sütun
parças›n›n bafll›k ve gövdeleridir. Di¤erleri ise küçük parçalar hâlinde k›r›lm›fl, profilli mermerlerdir. 

18 Bat› duvar›n›n kuzey k›sm›nda N1, güney duvar›n›n do¤u ucunda ise bal›k k›lc›¤› fleklinde ifllenmifl iki adet taflç›
iflaretine rastlanm›flt›r. 
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KUZEY ILICA’NIN BATISI 
Bu alanda yap›lan çal›flmalarda ise, geçen y›l ortaya ç›kar›lan duvarlar›n korun-

mas› için baz› duvarlara destek ve dolgu yap›lm›flt›r. Ancak zaman›nda ödenek gelme-
di¤inden bu alandaki çal›flmalar tamamlanamam›flt›r. Gelecek y›l JXI b2 açmas›nda;  1
adet sikke , 1 adet bronz erkekler için katater, 2 adet kilit aynas›, 2 adet kumbala, 1
bronz spatül, 2 tüm topuz i¤nesi çok say›da topuz i¤ne parças›, 1 adet b›çak sap›, çok
say›da afl›k kemi¤i, tek kulplu kaplar ile aç›k a¤›zl› kâseler, kandiller, 1 adet polykan-
delon,  ve çok say›da kemik dikifl i¤neleri ele geçirilmifltir19. 

DECUMANUS SEKTÖRÜNDEK‹ ÇALIfiMALAR 
Il›ca’n›n güneyinde decumanus üzerinde, kuzey stoa ve güney iflliklerde çal›fl›l-

m›flt›r (Resim: 7). EX e3, e4, e5 ve EXI e1 açmalar›nda, decumanus ve güneyindeki
stoan›n ortaya ç›kar›lmas› için çal›fl›lm›fl, 91.38-91.54  kodundan itibaren mekân taban-
lar›na kadar güneydeki iflliklerin iri tafllar›ndan oluflan döküntü, alt›nda ise çat› kiremit-
lerinin varl›¤› gözlemlenmifltir. 620 cm. geniflli¤e sahip decumanus taban›n›n üzerinde
çok say›da mermer sütün parças›na rastlanm›flt›r. Caddenin taban› ise geç dönem tah-
ribat›ndan dolay› oldukça kötü durumdad›r. Decumanusun s›n›rlar›n› oluflturan pembe
andezit bloklar›n baz›lar›n›n üzerinde kenet izleri de görülmektedir. Kuzeydeki s›ran›n
üzerinde 8 cm. geniflli¤inde araba tekerlek izine rastlanm›flt›r. Bu izlerin bulundu¤u yer-
de güneye caddenin taban›na do¤ru küçük rampa eklendi¤i görülmüfltür. Bu do¤rul-
tuda daha güneyde,  EXI c1 ve EXI  c2 açmalar›nda 300 cm. geniflli¤inde ortaya
ç›kar›lan Roma Ça¤› aç›kl›¤›n›n  EXI e1 açmas›nda decumanusla birleflti¤i ortaya ç›k-
m›flt›r. 

FXI b4 açmas›nda, 91.35 kodunda andezitten bir tekne ve bu teknenin güneyin-
de kuzey stoay› kuzeyden s›n›rlayan do¤u-bat› do¤rultulu duvar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu
duvar, stoada aç›lan yerler boyunca takip edilebilmekte olup k›yg›n andezit ve dere tafl-
lar›ndan oluflturulmufltur. Duvar›n kuzeyinde bulunan iflli¤e girifli sa¤layan, k›yg›n blok
tafllar›ndan eflik tafl› bulunmufltur. Kuzey stoay› s›n›rlayan duvar›n kuzeyinde  FXI b3,
b4 açmalar›nda tabanda künk ve ocaklar ç›km›flt›r. Bu da stoan›n kuzeyindeki Roma
dükkânlar›n›n geç dönemlerde ifllik ya da mutfak olarak kullan›ld›¤›n› göstermektedir. 

EXI c1 ve c2 açmalar›20 ise decumanusun güneyindeki güney iflliklerinde yer al-
maktad›r. EXI b2 açmalar›nda geçen y›llarda ortaya ç›kar›lan iki ayr› dönemi kapsayan
iki kanal ortaya ç›kar›lm›flt›r. Allianoi’u güneyden s›n›rlayan 70-73 cm. kal›nl›¤›ndaki
duvar›n bu alanda devam etti¤i ancak, 296 cm. geniflli¤inde bir geçifli s›n›rlayan opus
vitatum tekni¤inde yap›lm›fl duvarlar saptanm›flt›r. EXI c2 açmas›nda ortaya ç›kan
kuzey-güney do¤rultulu duvar cephesinin andezit tafllardan yap›lm›fl olmas›, erken
döneme ait at›k su kanallar›n›n21 bulunmas› ve decumanusa  do¤ru her 4 m.de bir 15
cm. e¤imle cadde ortas›ndaki ana kanala do¤ru uzanmas›, decumanusun blok tafllar›n-
da tekerlek izinin bulunmas› ve decumanus taban›na do¤ru bir rampan›n bulunmas› bu
sondaj›n en önemli buluntular› aras›ndad›r. Bu geçiflin, do¤u ve bat›s›nda ifllik oldu¤u
düflünülen mekânlar›n devam› ortaya ç›km›flt›r. EXI c1 açmas›nda mekân içinde bir pit-
hos kal›nt›s›na ve etraf›nda çok say›da keramik parças›na rastlanm›flt›r. Bu alanda
keramik ile ilgili bir ifllik saptanm›flt›r. 

2004 kaz› sezonunda, tafl›nabilir buluntular aras›nda, ço¤unlu¤u Roma ve Geç
Roma Ça¤›na ait olmak üzere,  Hellenistik Ça¤dan Bizans’a kadar ; 6 adet tafl eser, 64

304

19 Do¤udaki mekânlar›n içindeki dolgu malzemesinin ç›kar›lmas› için bu alandaki çal›flmalara bu y›l a¤›rl›k verilmemifltir. 
20 E XI c2 açmas›n›n kuzeybat› mekân›nda yo¤un bir yang›n tabakas› bulunmufltur. Yan›k tabaka, Roma Ça¤› taban›n›n

alt›nda da devam etmektedir. Dolay›s›yla mekânlarda yo¤un bir Bizans tahribat› oldu¤u aç›kt›r. 
21 Sokaktaki kanal, 75 cm. derinli¤e, 37 cm. geniflli¤e sahiptir. Kanal duvarlar›n›n cephe ve taban› harç ve k›yg›n

tafllardan oluflturulmufltur. Bu kanal›n kod olarak üzerinde ve do¤usunda  geç dönemlere ait bir baflka kanal daha
saptanm›flt›r. Geç dönem bu kanallar›n›n da do¤usunda iki ayr› su küngüne rastlanm›flt›r. Kanal, güneyden kuzeydeki
decumanusun ana kanal›na at›k su tafl›yor olmal›d›r.     



adet tüm keramik eser (Resim: 8) , 64 adet kemik eser, 48 adet metal eser (Resim: 9),
6 adet cam eser ele geçirilmifltir22. 

NÜM‹ZMAT‹K BULUNTULAR (Grafik: I)
2004 kaz› sezonunda k›sa bir dönem, özellikle dolgu topra¤›n›n oldu¤u Il›ca’n›n

kuzeyinde çal›fl›lmas› nedeniyle, bu y›l sadece 393 sikke ele geçirilmifltir. En erken sik-
ke, ‹.Ö. 350-300 y›llar›na tarihlenen Gambrion sikkesidir23. ‹.Ö. 300-250 y›llar›na tarih-
lenen 2 Pergamon, 1 Perperene sikkesi ile birlikte, toplam 7 Hellenistik Ça¤  sikkesi ele
geçirilmifltir.  47 Roma Ça¤› sikkesi aras›nda  15’i kent sikkesidir. Bunlardan da 4’ü
hariç tümü Pergamon’da bas›lm›flt›r. Di¤erleri; Kyme, Aleksandria Troas, Attaia ve
Germe kent sikkeleridir. Geç Roma Dönemi 142 adet sikke ile her y›l oldu¤u gibi top-
lamda en yo¤un sikke dönemini oluflturmaktad›r. Constantinus I ve sülâlesinin   döne-
mi ile Arcadius ve Honarius dönemlerine tarihlenen sikkeler bu grubun ço¤unlu¤unu
oluflturmaktad›r. Bizans sikkeleri ise;  76’s› Erken Bizans, 12’si Geç Bizans olmak
üzere toplam 88 adettir. Bunlar›n büyük bir k›sm› follis ve alt grubunu oluflturur. Geç
Bizans döneminde ise Heraclus ad›na bas›lm›flt›r. Kondisyonlar›n›n kötü olmas›ndan
dolay› teflhis edilemeyen ve tan›ms›z 108 sikke saptanm›flt›r. 

Allianoi 2004 y›l› kaz› ödene¤inin  büyük bir k›sm› ne yaz›k ki tenkis edilmifltir.
Ancak y›llardan bu yana  aktar›ld›¤› gibi Allianoi’un, baflta Pergamon olmak üzere, ar-
keoloji, mimarl›k, t›p ve hidroloji tarihi aç›s›ndan önemi çok büyüktür. Kuzey Il›ca’n›n
son derece iyi korunmufl mimarîsi, ›l›can›n d›fl›nda daha çok ele geçirilen küçük bulun-
tular› ve güneyde geç dönemde ifllik olarak kullan›lan mekânlar, ‹S  II. yüzy›l  ile ‹S XI.
yüzy›l aras›ndaki dönemlere ait  önemli sonuçlar vermektedir. 

1998 y›l›na kadar hiç bilinmeyen Allianoi’a art›k her gün onlarca yerli ve yaban-
c› turist gelmektedir. Su alt›nda kalmamas› için de¤iflik etkinlikler düzenlenmekte, im-
za kampanyalar› yap›lmaktad›r.  

Allianoi mutlaka gelecek nesillere kazand›r›lmal›d›r. Çünkü ele geçirilen mimarî
kal›nt›lar hiç de göz ard› edilemeyecek boyuttad›r. Evrensel de¤erdeki bu eserleri,
korumak ve gelece¤e tafl›mak ise bizlerin görevidir. Bu tarihsel sorumluluktan kaçmak
mümkün de¤ildir. 
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22 Bu eserlerle birlikte 1998-2004 y›llar›nda kaz› envanterlik de¤erde;  263 adet tafl, 1552 adet  piflmifl toprak,  959 adet
metal,   463 adet kemik, 130 adet cam  eser ele geçirilmifltir. 

23 Benzer bir sikke 2002 y›l›nda Çeltikçi sektöründe de bulunmufltur  (S.02, 1202).
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Plan 1: Allianoi, 2004 genel plan

Plan 2: Allianoi, 2004 Kuzey Il›ca plan›
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Grafik 1: Allianoi, 2004 sikke grafi¤i

Resim 2: K.I. A1 mekân›n›n bat›dan görünümü

Resim 1: Allianoi’un güneydo¤udan genel görünümü
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Resim 3: K.I. A 2 mekân›

Resim 4: K.I. A 2 mekân›n›n kuzeybat›dan görünümü
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Resim 6: K.I. A 8 a mekân›

Resim 5: K.I. A 2 mekân› mozaikleri
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Resim 7: Decumanus’un güneyindeki açmalar

Resim 8: Piflmifl toprak buluntular

Resim 9: Metal buluntular



2004 YILI HARMANÖREN - GÖNDÜRLE HÖYÜK - 
MEZARLIK KAZISI

Mehmet ÖZSA‹T*

1993 y›l›ndan beri sürdürdü¤ümüz Harmanören (Göndürle Höyük) Tunç Ça¤› me-
zarl›k kaz›s›na, 2004 y›l›nda, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Ge-
nel Müdürlü¤ü’nün izni ile, Isparta Müzesi ad›na, ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Bilim-
sel Araflt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i’nin deste¤i1, Suna-‹nan K›raç Akdeniz Me-
deniyetleri Araflt›rma Enstitüsü (AKMED) ve Türk Tarih Kurumu Baflkanl›¤›’n›n katk›la-
r›yla devam edilmifltir. Her üç kurumun yöneticilerine ve Isparta Valisi Say›n ‹sa Par-
lak’a, Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Say›n Durmufl Erkorkmaz ile Atabey Kaymakam-
l›¤›’na candan teflekkür ederim. 

Alan yöneticili¤ini Arkeolog Nesrin Özsait’in yapt›¤› kaz›ya, ‹.Ü. Edebiyat Fakülte-
si Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›’ndan Arafl. Gör. Dr. Erkan Konyar, Tafl›nabilir Kültür Var-
l›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü’nden Mimar Restoratör Ok. H. Ifl›l Kocabafl, Mühen-
dis Pelin Ercan, doktora ve yüksek lisans ö¤rencilerimizden Arkeolog Derya Ç›¤›r, Öz-
den Özdemir, Baflak Güvel, Harun Oy, ‹smail Baytak, Salih Kaymakç›, Burhanettin De-
mirtop, Gökhan A¤ao¤lu, Beyil Öner ile, Arkeoloji, Tarih ve Tafl›nabilir Kültür Varl›klar›-
n› Koruma ve Onar›m Bölümleri lisans ö¤rencilerimizden,  F. Nilüer ‹nce, Çi¤dem Tu-
ran, Gülçin Atmaca, Ebru Durmaz, Fatih fiahin, Nurver Ferendeci, Tu¤ba Aykut; Konya
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›’ndan Yard.
Doç. Dr. Özdemir Koçak ve Doktorant Arkeolog Mustafa Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›’ndan Ö¤r. Gör. Dr. Adem
Ifl›k ve Isparta Müzesi’nden Uzman Do¤an Demirci kat›lm›fllard›r2 (Resim: 13).

18.8.2004-27.9.2004 tarihlerinde sürdürülen kaz›da tek açmada çal›fl›ld› (Topog-
rafik Plan: ‹-9). Açma U’nun kuzeyinde 3 x 5 boyutlar›nda bafllanan açma V (Çizim: 1),
mezar küplerinin gelifline göre aç›lan cephe bat›ya do¤ru 2 m. geniflletildi  (Çizim: 2, Re-
sim: 1).

Bu y›l da küp mezarlardan baflka gömü tipine rastlanmad›. Do¤u-bat› do¤rultusun-
da yerlefltirilen küplerin do¤uya bakan a¤›z aç›kl›klar› düz, büyük bir taflla örtülmüfltür.
Yaln›z bir mezar küpünün (HÖM04V4) a¤z› çömlekle kapat›lm›flt›r. Her iki tipte de ka-
pak tafl› veya çömle¤in etraf› ve arkas› büyük tarla tafllar›yla desteklenerek, üstleri da-
ha ufak toplama tafllarla korunmaya al›nm›flt›r. Mezar V1 ve V2 hariç, tümü el de¤me-
mifl, fakat do¤an›n tahribibat›na u¤ram›fl çatlak-k›r›k olarak ele geçmifltir. Mezar V1 ve
V2 define aramak gayesiyle tahrip edilmifltir. Açma V’de gömünün yo¤un oldu¤u ve me-
zarl›k alan›nda arazi durumundan, yamaç meylinden kaynaklanan bir tabakalaflman›n
oldu¤u gözlenmifltir (Resim: 3).

* Prof. Dr. Mehmet ÖZSA‹T, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal›, 34459  Vezneciler-
‹stanbul / TÜRK‹YE.

1 Proje No: 210/29042004. 
2 Uyum ve özveriyle çal›flan tüm ekip üyelerimize, Harmanören Köyü’nde ekibimize yard›mc› olan Say›n Talat Tosun’a

ve sayg›de¤er Harmanörenliler’e candan teflekkür ederim.
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Mezar V1: A¤›z aç›kl›¤› düz bir taflla örtülmüfl, hafif d›fla çekik dudakl›, simetrik
dört tutamak kulplu, dibe do¤ru daralan gövdeli, düz dipli, büyük bir küptür.  Buluntu
vermedi. Burada bulunan çanak çömlek k›r›klar›, ya içindeki arma¤anlara ya da koru-
ma amaçl› kullan›lan  çanak çömlek parçalar›na ait olabilir. 

Mezar V2: Çok da¤›t›ld›¤› için örtüm flekli belirlenememifltir. Y›¤›nt› aras›nda bu-
lunan çanak çömlek parçalar›ndan, dikey tutamakl›, kaideli ve ak›tacakl› orta boy bir
küp oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Küpün alt omuz parças› yan›nda, üst yar›s› k›r›k bir çöm-
lekçik bulundu (HÖM04V2-1). 

Mezar V3 (Resim: 2): A¤›z aç›kl›¤›n›n önünde bulunan, yerinden oynam›fl çok iri
bir tarla tafl›, kapak tafl› olmal›. Boyun üzeri çok büyük, yass› toplama tafllarla örtülmüfl-
tür. ‹lk bak›flta, küpün çok k›r›k, yer yer çökmüfl gövdesi ve a¤›z içine giren tafllar›n gö-
rünümü, makineli tar›m sonucu olageldi¤i izlenimini veriyorsa da, küp aç›ld›¤› zaman,
küp içine dolmufl tafllar ile kemiklerin buluntu durumu, bu tahribat›n zaman›m›zda ol-
mad›¤›n› göstermektedir. Belki de zaman›nda bir yer sars›nt›s› sonucu tafllar içine kay-
m›fl veya gömü s›ras›nda içi taflla doldurulmufl olabilir. V3 d›fla çekik dudakl›, hafif iç-
bükey k›sa boyunlu, omuzda simetrik dört tutamak kulplu, dibe do¤ru daralan gövdeli,
düz dipli büyük bir küptür. Buluntu yok. ‹skeletten birkaç uzun kemik parças› kalm›flt›r. 

Mezar V4 (Resim: 3, 4): A¤›z aç›kl›¤›, içe çekik a¤›zl›, yuvarlak gövdeli bir çöm-
lekle örtülmüfltür. Dar a¤›zl›, simetrik dört dikey kulplu, yumurta gövdeli, düz dipli, kü-
çük bir küptür. Kapak çömle¤inin arkas›, küpün yanlar› ve omuza kadar olan üst k›sm›
iri, yass› tafllarla korunmaya al›nm›flt›r. Bir çocu¤a ait oldu¤u anlafl›lan iskelet kal›nt›s›
ile flevron bezemeli bir testicik (HÖM04V4-1) ele geçirilmifltir. 

Mezar V5 (Resim: 2): El de¤memifl, d›fla çekik a¤›zl›, dört dikey kulplu, genifl, di-
be do¤ru daralan gövdeli, düz dipli büyük bir küptür. Do¤uya bakan a¤›z aç›kl›¤› çok
büyük ve enli (120 x 70 x 19 cm.), düz bir taflla  kapat›lm›flt›r. Kapak tafl›n›n üzeri, kü-
pün boyun üstü ve çevresi düzenli bir flekilde büyük küp parçalar› ile örtülmüfltür. Bu
keramik parçalar› dikkatle toplan›p üzerinde çal›fl›ld›¤›nda ve tümlendi¤inde, genifl
a¤›zl›, genifl düzlenmifl dudakl›, genifl gövdeli, dar dipli, çan biçimli bir küpün k›r›larak
kullan›ld›¤› görüldü. 

HÖM04V5 mezar küpünün karn›ndan k›r›larak tekrar kullan›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu
k›r›lan yer, tafl, toprak ve küp k›r›klar› ile kapat›lm›flt›r. Bu mezarda gaga a¤›zl› iki tes-
ti (HÖM04V5-1, HÖM04V5-2), bir çömlek parças› ile cranium parçalar›na göre üç bire-
ye ait iskelet kal›nt›s› ele geçirildi (Resim: 5).

Mezar V6, V7, V8 (Resim: 2): Yüzeye yak›n olduklar›ndan üst koruma tafllar› kay-
bolmufltur. Fakat, ilk ikisinin a¤›z aç›kl›¤›n› örten kapak tafllar› yerindedir. Gömü ve bu-
luntu vermeyen her üç mezar›n küpleri de farkl› tiptedir. HÖM04V6 hafif içe çekik düz
a¤›zl›, dibe do¤ru daralan gövdeli, düz dipli, iki yandan ç›kma tutamakl›, uzun orta boy-
da, bir küptür. HÖM04V7 içe çekik dar a¤›zl›, genifl omuzlu, dibe do¤ru daralan gövde-
li, dar düz dipli, simetrik dört dikey kulplu, orta boy bir küptür. HÖM’de bu tip, dar a¤›z-
l› küplere yeni bir örnektir. HÖM04V8 ise at nal› tutamakl›, düz dipli, küçük küplerden-
dir.

Mezar V9 (Resim: 7): Mezar V8 ve Mezar V12’nin alt tabakas›nda ele geçirilmifl-
tir. Harmanören’de ünik olan küplerden biridir. Çok dik yerlefltirilmifltir. A¤›z aç›kl›¤› bü-
yük, düz bir taflla örtüldükten sonra gene yass›, büyük tafllarla desteklenmifltir. Boyun
ise k›r›lm›fl bir çana¤›n  parçalar›n›n yan yana konmas›yla korunmaya al›nm›flt›r. D›fla
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çekik dudakl›, dik boyunlu, genifl omuzlu, simetrik dört tutamak kulplu, dibe do¤ru da-
ralan gövdeli ve dar düz dipli, orta boy bir küptür. Kulplar aras›nda paralel yivlerden olu-
flan bir flevron motifinin içine efl  merkezli çemberlerden oluflan bir motif yerlefltirilmifl-
tir. Bu motife daha önce de d›fla çekik dudakl› çan biçimli küplerin a¤z›nda, genifl du-
dak yüzeyi üzerinde rastlam›flt›k (HÖM93A-2, HÖM00R20-destek, HÖM03Ü9-A). Bu
motif flimdi, mezarl›¤›m›zda ilk olarak bir küpün omzunda karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹ske-
let kal›nt›s›nda kemikler ve difller bize bireyin bir çocuk oldu¤unu göstermektedir. 

Mezar V10: Genifl düz a¤›zl›, dibe do¤ru daralan konik gövdeli, düz dipli orta boy
bir küptür. Tutamak veya kulp yoktur. Bu küpün de HÖM04V13 mezar küpünün ve
onun üzerinde yerlefltirilen HÖM04V11 mezar arma¤anlar›n›n tam üstüne geldi¤i göz-
lenmifltir. ‹n situ ele geçirilen HÖM04V10 mezar küpünün koruma tafllar›, a¤›z aç›kl›¤›-
n› örten kapak tafl›n›n yanlar›ndan bafllayarak a¤›z ve gövdeyi daire fleklinde örtmek-
tedir (Resim: 8). Buluntu vermedi.

Mezar V11 (Resim: 8): Her fleyiyle el de¤memifl olarak ele geçirilen bu mezar da
bize Harmanören’deki mezar yap›lar› hakk›nda güzel fikir vermektedir. Mezar küpü ka-
z›lan yere yerlefltirildikten  sonra küp a¤›z aç›kl›¤› büyük, kal›n bir taflla (130 x 60 x 22
cm.) kapat›lm›flt›r. Kapak tafl›n›n önü ve küpün boynu, keramik parçalar›, toprak ve iri
toplama tarla tafllar›yla desteklenmifltir. Bu mezar› da daha önce gün ›fl›¤›na ç›kard›¤›-
m›z, HÖM98N4, HÖM99P10, HÖM00R2, HÖM00R13, HÖM03Ü3 gibi, kapak tafl›
önünde an›tsal y›¤›nt› yap›lan mezarlar›n aras›nda sayabiliriz. V11 kapak tafllar›n›n
önünde düzenlenmifl olan yar›m daire tafl kütlelerinin aras› aç›ld›¤›nda, yaln›z toprak
y›¤›nt›s› ile karfl›lafl›lm›fl, hiçbir buluntu görülmemifltir. 

D›fla çekik a¤›zl›, k›sa dik boyunlu, dikey dört tutamak kulplu, dibe do¤ru daralan,
genifl gövdeli, düz dipli bir küptür. Dikey kulp alt›, üst üste paralel, iki yatay yalanc› tu-
tamak kabart›lar› aras›ndan bafllayan ve tüm omuzu ve üst gövdeyi dolanan parmak
bask› bezemeleri görülmektedir. Bu tip tutamak ve parmak bask›l› küpler bölgeye öz-
gü bir karakterdir diyebiliriz.

Küp üstten k›r›larak tekrar gömü için kullan›lm›fl. Bu k›r›lm›fl alan muntazam fle-
kilde toplama tafllar ve keramik k›r›klar›yla örtülmüfltür. Küpün önündeki y›¤›n ile uyum
içinde düzenlenmifltir. HÖM04V11’in yan›nda ve HÖM04V10’un ön tafllar›n›n alt›na ge-
len k›s›mda, toplama tafllar› aras›nda özenle yerlefltirilmifl gaga a¤›zl› iki testi görül-
müfltür (HÖM04V11-1, HÖM04V11-3). Bunlar›n üzerlerini örten tafl kütlesi,
HÖM04V11 mezar küpünü örten destek tafllar› ile birliktelik göstermesinden, arma¤an-
lar›n Mezar V11’e ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r.  Gaga a¤›zl› testiler, burada bulunan bafl-
ka bir küp (HÖM04V13) tahrip edilerek yap›lan dolgu üstüne yerlefltirilmifllerdir (Resim:
8). Gaga a¤›zl› testilerden birincisinin (HÖM04V11-1) a¤z› zaman›nda k›r›lm›fl, çok k›-
r›k oldu¤u görülen gaga a¤›zl› ikinci testinin (HÖM04V11-3) alt yar›s›n›n olmad›¤› ve bir
tarla tafl›n›n sivrisi üzerine oturtuldu¤u görülmüfltür. ‹lk bak›flta çok büyük üçüncü bir
gaga a¤›zl› testi fikrini veren ve tafllar aras›nda yatay konmufl gaga a¤›zl› bir testi bo-
yun parças›, destekten çok, belki de üçüncü bir hediye niyetiyle konmufl olabilir (Re-
sim: 9).

Küp içinde dört bireye ait kemikler görülmektedir. ‹lk iki bireyin kemikleri ve crani-
umlar› küp dibinde kar›fl›k bir flekilde, üçüncü bireyin craniumu küpün gövdesinde, dör-
düncü bireyin craniumu küpün omuz k›sm›nda bulunmufltur. Kal›nt›lar aras›nda dör-
düncü bireyin kemik s›ras› izlenebilmektedir. Hafif sa¤a dönük, hocker durumunda ya-
t›r›lm›flt›r. Küp içinde bulunan bir çömlekçik (HÖM04V2) ilk gömülere, küp d›fl›nda, kü-
pün sol yan›nda bulunan hediye gurubu da son gömüye ait olmal›d›r.

Mezar V13: Mezar V11’in arma¤anlar› yerlefltirilirken da¤›t›lan HÖM04 V13, düz
a¤›zl›, ç›kma düz tutamakl›, düz dipli, küçük bir küptür. A¤›z aç›kl›¤›n› örten kapak ta-
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fl›n›n durumundan ve düzenlenmesinden anlafl›ld›¤›na göre, V11 mezar küpü ile eflza-
manl›d›r ve Mezar V11’in son bireyi yerlefltirilirken tahrip edilmifl olmal›d›r. 

Açma güneydo¤u köflesinde derinlik sondaj› yap›lm›fl, Açma yüzeyinin 212 cm.
alt›ndaki  ana kayaya kadar inilmifltir.  HÖM04V1 mezar küpünün dibinin ana kaya 10
cm. kadar oyularak yerlefltirildi¤i,  HÖM04V3 mezar küpünün dibinin ana kayan›n 8 cm.
yukar›s›nda toprak üstüne yerlefltirildi¤i ve HÖM04V4 mezar küpünün ana kayan›n 76
cm. üzerinde düzenlendi¤i gözlemlenmifltir. Açma do¤u duvar›nda HÖM04V11 mezar
küpü alt›nda yap›lan sondajda, mezar küpünün dibinin oturdu¤u topra¤›n ana kayadan
6 cm. yüksekte oldu¤u görülmüfltür. 

Kaz› evimizde bu y›l da restorasyon çal›flmas›na devam edilmifltir (Resim: 11,
12). Daha önceki y›llarda çok parçal› olarak kald›r›lan küplerden HÖM93A7,
HÖM93B3, HÖM97M1-A, HÖM97M3, HÖM99P7 ve HÖM00R6 ile bu y›l ç›kar›lan ga-
ga a¤›zl› dört testi (HÖM04V4-1, HÖM04V5-1, HÖM04V5-2, HÖM04V11-1), iki çöm-
lekçik (HÖM04V2-1, HÖM04V11-2) gerekli restorasyon ve konservasyonlar› yap›ld›k-
tan sonra tutanakla Isparta Müze Müdürlü¤ü’ne teslim edilmifltir. 

Kaz›da ç›kar›lan iskelet kal›nt›lar› Paleoantropolog Dr. Songül Alparslan Rooden-
berg taraf›ndan incelenmektedir. 

Bu y›lki kaz›lar›m›zda da Harmanören küp envanterimize yeni formlar eklenmifl-
tir. 

Önceki y›llarda yapt›¤›m›z kaz›larda mezarl›¤›m›zda ‹TÇ 2’den OTÇ bafllar›na ka-
dar gelen zaman dilimine ait buluntular elde etmifltik. Bu sezon ‹TÇ 2 ve ‹TÇ 3’ten bafl-
ka bize OTÇ bafllar›n› veren yeni bir gömü elde edemedik. OTÇ gömüleri belki de me-
zarl›¤›n baflka alan›nda yo¤unlaflmaktayd›. Mezarl›¤›m›z›n ait oldu¤u Göndürle Höyük
yüzeyinde, Son Kalkolitik Ça¤dan Roma Ça¤› sonuna kadar olan zaman dilimine tarih-
leyebilece¤imiz buluntular görülmektedir. Genifl bir alan› kapsad›¤›n› düflündü¤ümüz
mezarl›¤›n, farkl› kesimlerinde yap›lacak kaz›larla höyükte yaflanm›fl di¤er ça¤lar›n
mezarl›klar›n›n da bulunaca¤› muhakkakt›r.  
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Çizim 1: Harmanören mezarl›k kaz›s› topografik plan› ve  y›llara göre açma   
düzeni

Çizim 2: Harmanören mezarl›k kaz›s› V açmas› genel plan›
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Resim 1  : Açma V, U ve Ü, arka planda Göndürle Höyük

Resim 2  :  Açma V, kuzeyden görünüm, mezar 1 – 8
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Resim 3  : Açma V, güneyden görünüm

Resim 4  : Mezar V4
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Resim 6  : Açma V güneydo¤u köflesinde 
çal›flma

Resim 5  : HÖM04V5 mezar küpü içi

Resim 7  : Mezar V9, V12
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Resim 8  : Mezar V9, V10, 
V11, V13

Resim 9  : Mezar V11 d›fl arma¤aralar›

Resim 10: Açma V’te çal›flmalar
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Resim 11:  Restore edilen küplerden
bir grup

Resim 12:Restorasyon çal›flmalar›

Resim 13:  Kaz› ekibi



‹ZN‹K Ç‹N‹ FIRINLARI KAZISI 2004 YILI
ÇALIfiMALARI

Ara ALTUN*
V.Belgin DEM‹RSAR ARLI

02.08.2004 - 03.09.2004 tarihlerinde Bursa ‹li, ‹znik ‹lçe merkezinde gerçeklefl-
tirilen “‹znik Çini F›r›nlar› Kaz›s›”n›n 2004 mevsimi çal›flmalar› ‹stanbul Üniversitesi
a¤›rl›kl› bir ekiple, Bakanl›k temsilcisi olarak görevlendirilen Ankara Rölöve ve An›tlar
Müdürlü¤ü eleman› ‹sa Y›lmaz’›n kat›l›m› ile BHD kodlu kamulaflt›r›lm›fl kaz› alan›nda
sürdürülmüfltür.

2004 y›l› çal›flmalar› öncelikle alan temizli¤i ve düzenleme çal›flmalar›yla baflla-
m›fl, a¤›rl›kl› olarak F12, G12, H11, H12 plan karelerinde yürütülmüfltür. Bu plan kare-
lerden G12, H11, H12 plan kareleri çal›flmalar›n yo¤unlaflt›¤› ve alan›n genel eksi ko-
tuna kadar inilen bölgeler olmufltur. 

2003 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda H10 plan karesi s›n›rlar› içinde kalan bölümünün
s›n›rlar›n› tespit etti¤imiz “BHD güney açmas›” kodlu 1983 y›l› sondaj›n›n H11 plan
karesinin güney-bat› çeyre¤inde kalan k›sm› bu y›l öncelikle aç›larak sondaj›n tamam›-
n›n tespiti yeniden yap›lm›flt›r. H11 plan karesinin güneydo¤u k›sm›nda ise -1.70 ko-
tunda plan karenin tam ortas›nda kesiflerek köfle yapan, H11 ve H12 plan kareleri yö-
nünde devam eden tek s›ra ancak düzenli bir kuru duvar izi tespit edilmifltir. H12 plan
karesinin güneybat› bölümü aç›ld›¤›nda bu duvar izinin kuzey güney yönünde ilerleyen
ayn› kottaki bir duvar taraf›ndan kesildi¤i görülmüfltür. 2003 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda
aç›lan G11 plan karesinde ortaya ç›kan killi kar›fl›k yap›n›n H11 plan karesinde kesildi-
¤i ancak G12 plan karesinde gerçek bir seramik çöplü¤ü olarak adland›rabilece¤imiz
yo¤unlukta buluntu vererek devam etti¤i görülmüfltür.

G12 plan karesinin güneyinde -2.70  kotunda H12 plan karesinde ortaya ç›kan
duvar kal›nt›s›n›n kuzey ucunun alt›ndan bafllayarak G12 plan karesinde kuzeydo¤u
yönünde devam eden tütek (?) ya da su yolu (?) oldu¤unu tahmin etti¤imiz bir yap› dik-
kat çekmifltir. G13 ve H13 plan karelerinde önümüzdeki y›l yap›lacak çal›flmalar, bu se-
zon çal›fl›lan plan karelerdeki soru iflaretleri hakk›nda daha net sonuçlara var›lmas› ko-
nusunda yard›mc› olacakt›r. 

H12 ve G12 plan karelerinin do¤u yönünde birleflti¤i noktada -1.50 kotunda bir
kuyu a¤z› tespit edilmifltir.

Yine ayn› plan karelerin tamam›n› kapsayacak flekilde mevcut inilmifl kotta ze-
min yoklamas› ve temizli¤i yap›lm›flt›r. H11 ve H12 plan karelerinin güney-do¤u çey-
reklerindeki oluflumlar›n ayr›nt›l› çal›flmas› 2005 mevsimi çal›flmalar›nda devam ede-
cektir.

2004 mevsimi çal›flmalar›nda, öteden beri kald›r›lmas› planlanm›fl olan ve kamu-

* Prof.Dr.Ara ALTUN, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli, ‹stanbul / TÜRK‹YE.  
Yrd.Doç.Dr.V.Belgin DEM‹RSAR ARLI, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli,
‹stanbul / TÜRK‹YE.  
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laflt›rma öncesi yap›m› belediyece durdurulmufl bulunan ça¤dafl bir konut altyap›s›
olan tafl ve beton temellerin sökümü olana¤› do¤mufl, I, J – 7, 8, 9 plan karelerimize
rastlayan bu kal›nt› uzun ve zahmetli bir çal›flma sonucu kald›r›larak bu bölge gelecek
mevsimlerde çal›fl›labilecek duruma getirilmifltir.

Her y›l oldu¤u gibi, bu y›l da Trakya Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Ak›l-
l› alan genelindeki konsolidasyon kontrollerini sürdürmüfl, kendi do¤al malzemesi ile
birlikte Paraloid B 44 ve %15 Paraloid B 72 ilâveli selülozik tiner eriyikli sertlefltirme uy-
gulamalar›n› kontrolleri ile birlikte gerçeklefltirmifltir. Özellikle f›r›n ateflhaneleri üzerin-
de yo¤unlafl›lm›flt›r. C13 plan karesindeki kare planl› ateflhanenin kuzey duvar›nda olu-
flan ayr›lma haz›rlanan killi toprak eriyi¤iyle dolgu yap›larak sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Dökül-
mekte olan bölümleri %15 Paraloid B 72 ilâve edilmifl selülozik tinerli eriyikle sertleflti-
rilmifltir. C10 plan karesindeki dikdörtgen planl› ateflhanenin dökülmüfl olan k›s›mlar›
samanl› killi toprak harc›yla tamamlanm›flt›r. C9 plan karesindeki oval planl› ateflhane-
nin güneye bakan ön k›sm›ndaki dökülmeler sar›mtrak killi toprak harc› ile güçlendiril-
mifltir. D9 plan karesinde yer alan tütek ve güneyindeki oval bölümde zaman içinde ha-
va flartlar› ve bitkiler nedeniyle oluflan bozulmalar kendi do¤al malzemeleri kullan›larak
düzeltilmifltir.

Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda çal›fl›lan plan karelerden elde edilen buluntular, ilk ön-
ce kaz› alan›nda kurulan y›kama istasyonunda ön de¤erlendirmeleri yap›larak etiketli
pofletlerle birlikte kaz› kamp›na  götürülmüfltür. Kaz› kamp›nda daha ayr›nt›l› biçimde
tasnif edilen   ve  de¤erlendirilen kaz› buluntular› aras›nda desen, form ve teknik aç›-
dan ilginç örneklerin envanter fiflleri haz›rlanm›flt›r. 2004 kaz› sezonunda, 183 envan-
terli etütlük eser ile birlikte 118 torba etütlük buluntu ‹znik Müzesi’ne teslim edilmifltir.
183 etütlük envanterli eserin içinden 18 adedi envanterli eser olarak seçilmifltir. Bun-
lardan 14 tanesinin alç› ile tümlemeleri gerçeklefltirilmifltir. 

Bu sezonun en çok  buluntu veren plan karesi, geçen seneki çal›flmalar›m›z s›-
ras›nda yo¤unluklu olarak buluntu veren G11 plan karesinin do¤u yönünde devam›
olan G12 plan karesi olmufltur. 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› sonunda envanterli eser ola-
rak ayr›lan 18 eserden 15’i G12’ye aittir.  Müzeye teslim edilen 118 torba etütlük bulun-
tudan 13 küçük, 10 orta ve 14 büyük torba etütlük buluntu G12 plan karesine aittir. G12
plan karesine ait toplam etütlük envanterli buluntu say›s› 93’tür. Bu eserlerden,  teknik
aç›dan yo¤unlu¤u, k›rm›z› hamurlu seramiklerde sgraffito (toplam 18 adet) tekni¤i ile
dekorlu buluntular, beyaz hamurlu seramiklerden ise mavi-beyaz (toplam 24 adet) ve
Rodos ifli (toplam 20 adet) olarak tan›nan gruba ait buluntular meydana getirmektedir. 

Sgraffito tekni¤indeki etütlük envanterli buluntular aras›nda figürlü seramik ör-
nekleri de bulunmaktad›r. ‹ZN/04 BHD G12 Sg11 envanter numaral› Bizans Dönemine
ait, sar› s›rl› gövde parças› üzerinde dallar›n aras›nda bafl›n› arkaya çevirmifl bir kufl
motifi yer almaktad›r. ‹ZN/04 BHD G12 Sg15 envanter numaral›, Bizans Dönemine ait
olabilece¤i düflünülen yeflil s›rl› dip parças› da s›r rengi ve dekorda çeflitli büyüklükler-
de nar (?) motiflerinin kullan›lmas› aç›s›ndan ilginçtir.

G12 plan karesinin k›rm›z› hamurlu etütlük envanterli buluntular›ndan 7 tanesini
Milet ifli olarak tan›nan gruba ait buluntular oluflturur. 

Beyaz hamurlu, mavi-beyaz dekorlu etütlük envanterli buluntulardan ‹ZN/04
BHD G12 Mb19 envanter numaral› tabak parçalar› desen ve form aç›s›ndan ayn› plan
karenin envanterli eserlerinden ‹ZN/04 BHD G12 Mb15 envanter numaral› taba¤a ben-
zemektedir. G12 plan karesinin beyaz hamurlu etütlük envanterli buluntular› aras›nda
iki adet yaz›l› parça mevcuttur. ‹ZN/04 BHD G12 Mb20 envanter numaral› boyun for-
mu veren gövde parças›n›n üzerinde firuze zemin üzerine beyaz renkli Osmanl›ca ya-
z› vard›r. Bu yaz› okunabildi¤i kadar›yla “…. (hü)nelkari….” fleklindedir. Üzeri yaz›l› bir
di¤er parça ‹ZN/04 BHD G12 Mb25 envanter numaral› kenar parças›d›r. Bu parçan›n
üzerindeki yaz› “….ekpilin gör-kör veya … içilen gör- kör” fleklinde okunabilmifltir.

Rodos ifli olarak tan›nan beyaz hamurlu çok renkli dekorlu tekni¤e ait etütlük en-

322



vanterli buluntulardan ‹ZN/04 BHD G12 R5 envanter numaral› selvi, karanfil ve süm-
büllerden oluflan bitkisel kompozisyonla dekorlu kupa parçalar›, dekor aç›s›ndan ayn›
plan karenin envanterli eserlerinden ‹ZN/04 BHD G12 R11 envanter numaral› esere
benzerli¤i ile dikkati çekmektedir. ‹ZN/04 BHD G12 R13 envanter numaral› tabak ke-
nar parçalar›, müze deposunun elveriflsizli¤i ve müzedeki teslimat sorunlar› nedeni ile
ancak  eldeki mevcut envanter fiflleri ve foto¤raflardan tespit edilebildi¤i kadar›yla
‹ZN/84 BHD Kb B R8 envanter numaral› taba¤a aittir. ‹ZN/04 BHD G12 R9 envanter
numaral› gövde parças›n›n da yine önceki  sezon buluntular›ndan ‹ZN/97 BHD F8 R14
envanter numaral› vazo parças›n›n parças› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Bu sezonun yo¤un çal›fl›lan di¤er plan karesi olan H11 plan karesinden hiç en-
vanterli eser seçilmemifltir. Müzeye teslim edilen 118 torba etütlük buluntudan 13 kü-
çük, 12 orta ve 10 büyük torba etütlük buluntu H11 plan karesine aittir. H11 plan kare-
sine ait toplam etütlük envanterli buluntu say›s› 51’dir. Bu eserlerden teknik aç›dan yo-
¤unlu¤u Rodos ifli olarak tan›nan tekni¤e ait buluntular oluflturmaktad›r (toplam 13
adet). Bunu sgraffito ve mavi-beyaz dekorlu seramikler izlemektedir (her ikisi de 11
adet).

H11 plan karesinin k›rm›z› hamurlu sgraffito teknikli etütlük envanterli buluntula-
r›ndan ‹ZN/04 BHD H11 Sg4 envanter numaral› tabak parçalar›n›n,  önceki sezon bu-
luntular›ndan ‹ZN/02 BHD H10 Sg3 ve ‹ZN/03 BHD H10 Sg3 envanter numaral› parça-
larla ayn› taba¤a ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r. H11 plan karesinin mavi-beyaz dekorlu etüt-
lük envanterli buluntular›ndan ‹ZN/04 BHD H11 Mb6 envanter numaral› dibin  içinde or-
ta k›s›mda bitkilerle zenginlefltirilmifl bir  tavflan dikkati çekmektedir. ‹ZN/04 BHD H11
Mb7 envanter numaral› mavi-beyaz dekora sahip  gövde parças›n›n da iç k›sm›n›n bor-
domsu kahverengi s›rl› oluflu ilgi çekicidir. 

Rodos ifli olarak tan›nan gruba ait buluntulardan  ‹ZN/04 BHD H11 R4 envanter
numaral› çini  parçalar› hafif kavisli örgülü bezemesi ve hataî tarz› bitkisel dekoruyla
1983 kaz› sezonunda BHD Kb sondaj›nda bulunan çini parças› ile benzerlik göster-
mektedir1. ‹ZN/04 BHD H11 R5 envanter numaral›  bal›k pulu dekorlu, küçük gövde
parças›n›n da yine önceki sezona ait ‹ZN/97 BHD F8 R8  numaral› envanterli esere ait
bir parça oldu¤u düflünülmektedir.

Bu sezon çal›fl›lan H12 plan karesinden 1 adet envanterli eser seçilmifltir. Müze-
ye teslim edilen 118 torba etütlük buluntunun   16 küçük, 7 orta ve 1 büyük torbas› bu
plan kareye aittir. H12 plan karesinin toplam etütlük envanterli buluntu say›s› 11’dir. Bu
plan karenin ilgi çekici parçalar›ndan biri ‹ZN/04 BHD H12 R3 envanter numaral› bir sü-
rahiye ait birbirleriyle birleflmeyen parçalard›r. Objenin  bezemesinde kullan›lan bal›k
pullar› al›fl›lagelmifl örneklerden farkl› olarak içleri  beyaz ve kabar›k k›rm›z› ile renklen-
dirilmifltir.

Envanterli eser olarak ayr›lan buluntulardan 17.si, yukar›da sözü edilen ça¤dafl
temellerin sökümü s›ras›nda tafl olarak kullan›lm›fl ve harca bulanm›fl olarak bulunan
mermer Hekate heykeli parças›d›r. 

Envanterli eserlerin sonuncusu ise sezon bafl›nda alanda yap›lan  temizlik çal›fl-
malar› s›ras›nda  bulunan,  Bizans Dönemine tarihlenen bak›r sikkedir.

Müzeye teslim edilen buluntular›n yan› s›ra H11 plan karesine 12 büyük , G12
plan karesine 18 büyük torba  ham ve s›rs›z k›rm›z› hamurlu seramik fragmanlar›
geçen y›llardaki uygulamalar›n devam› olarak teflhir amaçl› kümelendirilmifltir. 

‹znik Müzesi’nin depo ve özellikle etütlük deposunun acil olarak ›slah› ve genifl-
letilmesi gerekti¤i bu y›l da yinelenmelidir. Müze depolar›n›n, özellikle de etütlük depo-
sunun çal›flmaya imkân vermemesi, ekibin çal›flma flevkini k›rmakla kalmay›p farkl›
sezonlarda ele geçirilen tümlenebilecek eserlerin çal›fl›lmas›n› da engellemektedir.
Müze arkas›ndaki evlerin kamulaflt›rma ve projelendirme ifllemleri henüz bitirilememifl-
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tir. Yeni müdür atamas› ile birlikte müzenin eleman ve fiziki yap› gereksiniminin 2005
bütçesinde ve planlamas›nda dikkate al›nmas› dile¤imiz burada tekrarlanmaktad›r.
Etiket ve sand›klar› ile etütlük malzemenin çal›fl›labilir tasnifleri için sorunun çözümü
talebimiz, di¤er sondaj alanlar›nda çal›flmalar›n planlanabilmesi amac› ile önceki
kamulaflt›rma taleplerimizle birlikte devam etmektedir. 

Marmara Bölgesi’nde kültür miras› bak›m›ndan bir arkeoloji ve sanat tarihi labo-
ratuvar› niteli¤indeki ‹znik’te müzenin personel takviyesi koruma amaçl› imar plan› uy-
gulamalar›ndaki önemli aksakl›klar› da bir ölçüde engelleyebilecek ve ‹znik’teki
yap›laflma sorunlar› plan çerçevesine çekilebilecektir2. 
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2 Bakanl›k ödene¤inin 01.3 ve 02.3 ekonomik kodundan Genel Müdürlük taraf›ndan ‹znik Mal Müdürlü¤ü’ne gönderilen
d›fl›nda ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Araflt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i’nin (Fon) iflçi ödene¤i ile
k›rtasiye/malzeme, film deste¤i sa¤lanm›fl, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da katk›da bulun-
mufltur. ‹znik Kaymakam› Hüseyin Avc›, kaz› mutfa¤› aksakl›¤›n› göz önüne alarak ekibin yemek giderlerini Özel ‹dare
arac›l›¤› ile çözmüfltür. ‹znik Belediye Baflkanl›¤› özellikle hafriyat topra¤›n›n nakli ve kaz› alan›na su sa¤lanmas›
konusunda yard›mc› olmufltur. 
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Resim 1: ‹ÇFK BHD Kaz› alan› 2004 y›l› plan› (Tanman, Sipahio¤lu, Arl›, Parlak)

Resim 2: ‹ÇFK BHD alan› kuzey-bat›dan genel görünüfl (H.Arl›)
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Resim 3: ‹ÇFK BHD alan› G11, G12, H11, H12 plankareleri (H.Arl›)

Resim 4: ‹ÇFK BHD alan› I7, I8, I9, J7, J8, J9 plankareleri üzerinde 
yer alan ça¤dafl altyap›n›n kald›r›lmadan önceki durumu 
(H.Arl›)
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Resim 5: ‹ÇFK BHD alan› I7, I8, I9, J7, J8, J9 plankarelerinin üzerinde yer alan 
ça¤dafl altyap› kald›r›ld›ktan sonraki durumu (H.Arl›)

Resim 6: ‹ZN 04 BHD G12 Sg8 numaral› envanterli eser (H.Arl›)
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Resim 7: ‹ZN 04 BHD G12 Ak3  numaral› envanterli
eser (H.Arl›)

Resim 8: ‹ZN 04 BHD G12 Mb13 
numaral› envanterli eser 
(H.Arl›)

Resim 9: ‹ZN 04 BHD G12 Mb15 
numaral› envanterli 
eser (H.Arl›) 
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Resim 10: ‹ZN 04 BHD G12 H1 
numaral› envanterli 
eser (H.Arl›)

Resim 11: ‹ZN 04 BHD G12 R6 
numaral› envanterli 

Resim 12: ‹ZN 04 BHD G12 R10 numaral› 
envanterli eser (H.Arl›)
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Resim 13: ‹ZN 04 BHD G12 R11 
numaral› envanterli 
eser (H.Arl›)

Resim 14: ‹ZN 04 BHD G12 R19 numaral› 
envanterli eser (H.Arl›)

Resim 15: ‹ZN 04 BHD ÇAY Me1 numaral› 
envanterli eser (H.Arl›)



BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE 
IN LIMYRA 2004

Thomas MARKSTEINER*
A. KONECNY und Mitarbeiter

Im Jahr 2004 wurde das 2002 begonnene Grabungsprojekt in der Weststadt von
Limyra weitergeführt1. Dabei wurde in den hangseitig der klassischen Stadtmauer von
Limyra angelegten Sondagen SO9, SO9W1, SO9O1, SO31 und SO35 tiefer gegraben,
um die hier zu erwartende stratigraphische Abfolge aus dem 5. und 6. Jh. v. Chr. zu
dokumentieren2 (Abb. 1). Fünf überlagerte, flächig anzutreffende Schütt- und
Laufhorizonte (IX-XIII) konnten definiert werden. Auch wurde ein noch anstehender
Steg mit jüngeren Straten abgetragen. Die Flächengrabung von SO30 wurde erweitert,
um die Situation vor der Westfront des hier in den voran gegangenen Kampagnen
freigelegten, mehrräumigen Gebäudes frühbyzantinischer Zeitstellung abzuklären
(SO37). Zwischen der frühbyzantinischen Weststadtmauer und der mittelalterlichen
Stadtbefestigung von Limyra3 wurde ein weiterer Schnitt (SO40) angelegt, welcher der
Abklärung der stratigraphischen Abfolge im Bereich zwischen den beiden Bollwerken
dienen sollte. Die Ergebnisse der Arbeiten sollen im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den. 

Die Grabungen an der klassischen Stadtmauer 
A. KONECNY

T. MARKSTEINER
Im Westbereich von SO9W1 ergab die Abtragung des Profilstegs die schon

bekannte Abfolge von Siedlungshorizonten des Hellenismus und der späten Klassik
(Stratum I bis VII). Im darunterliegenden Stratum VIII, das ausweislich der aus ihm
geborgenen Keramik in das frühe 4. Jh. v. Chr. datiert4, wurde die Zwischenmauer des

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

1 Das Projekt wird aus Mitteln des FWF und des BMWF finanziert. An den Arbeiten in den Sondagen und in den Depots
waren M. Gessl; K. Handan; I. Meisl, U. Schuh, D. Svoboda, H. Schwaiger und A. Vacek beteiligt. Die Leitung der
Feldarbeit lag in den Händen von A. Konecny. Herr Dr. J. Gehbauer hat die Bearbeitung des keramischen
Fundmaterials vorrömischer Zeitstellung übernommen. Spätere Keramikfunde werden durch Banu Marksteiner, die
Münzfunde durch J. Gorecky bearbeitet. Die Glasfunde wurden durch Frau S. Baldo veröffentlicht. Dazu s. S. Baldo,
Adalya 8, 2005. Die photographische Dokumentation lag in den Händen von M. Güngör. Die Restaurierungsarbeiten
wurden durch K. Türk und I. Sinan durchgeführt. Ihnen allen sie für ihre wertvolle Mitarbeit gedankt. Besonderer Dank
gilt den türkischen Behörden für die Erteilung der Grabungsbewilligung und dem Regierungsvertreter Mehmed Katkat
für seine freundliche und tatkräftige Unterstützung.
Zu den Grabungskampagnen 2002 und 2003 in der Weststadt vgl. Th. Marksteiner, Anadolu Akdeniz Arkeoloji
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Bearbeitung und Veröffentlichung des Materials übernommen hat, vgl. J. Gebauer, 26 KST 2004 (2005) 171 ff.; dazu
auch B. Rückert in 25. KST 2003 (2004) 60. 
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in der vergangenen Kampagne großteils ergrabenen, zweiräumigen Hauses hinter der
Stadtmauer von Limyra freigelegt. Der Durchgang vom westlichen in den östlichen
Raum des Gebäudes war aufgrund einer späteren Störung verloren. Im östlichen
Raum waren erneut zwei überlagerte Lehmschläge festzustellen, die in den beiden
aufeinander folgenden Nutzungsperioden des Gebäudes als Laufhorizonte gedient
hatten. Im oberen, späteren Boden war eine aus Stein gefertigte Pfostenbasis einge-
bettet. Vergleichsstücke haben sich im Grabungsareal, knapp an die Innenschale der
Stadtmauer angeschoben, gefunden5. Sie sind als Aufsetzpunkte für die Stützen einer
hölzernen Konstruktion zu interpretieren, die zur Erweiterung des Wehrgangs auf der
Kurtine diente. Die im Haus freigelegte Basis wird wohl aus ihrer ursprünglichen Lage
an der Mauer entfernt und am Fundort sekundär eingebracht worden sein, um einer
Deckenstütze als Fußpunkt zu dienen. Vom rückwärtigen Raum führte eine Türe nach
Süden in den Bereich an der Stadtmauer. Eine sekundär eingefügte Bruchsteinmauer
trennte diese Fläche während der zweiten Nutzungsperiode des Hauses vom östlich
anschließenden Platz hinter der Stadtmauer ab. 

Im östlichen Abschnitt der Grabungsfläche (Abb.2) waren in Stratum IX (letztes
Viertel des 5. Jhs. v. Chr.) die Grundmauern zweier kleiner, rechteckiger Bauwerke mit
nach Süden vorgezogenen Seitenwänden freigelegt worden (Bau A und Bau B). Eine
kleinräumige Erweiterung der Grabung führte zur Aufdeckung der östlichen
Abschlussmauer von Bau B und der Westmauer eines dritten, nach Osten zu
anschließenden, wohl ähnlich strukturierten Gebäudes (Bau C) (Abb. 3). Es war
festzustellen, dass Horizont IX(a), welcher Bau A zuzuordnen ist, den originalen Boden
IX(b) von Bau B und teilweise auch dessen Mauern überlagerte. Bau B stellt offen-
sichtlich den Vorgänger von Bau A dar. Er ist im Zuge von dessen Errichtung in einer
Art umgestaltet worden, die seinen teilweisen Abbruch mit sich brachte.
Möglicherweise diente er in sekundärer Nutzung als Wirtschaftsbereich für den
daneben gelegenen, neuen Wohnbau. In seiner originalen Ausgestaltung besaß Bau
B eine in antis vorgezogene Westwand. Seine Türe lag in der Ostmauer und führte auf
die kaum 0,70 m. breite Gasse, die ihn von Bau C trennte. In der westlichen SO31 war
in Stratum IX die durch spätere Störungen stark in Mitleidenschaft gezogene
Fundamentlage einer von West nach Ost streichenden Mauer festzustellen. Eine kre-
isförmige Steinsetzung nördlich von ihr konnte nur zur Hälfte ergraben werden. Der
schlechte Erhaltungszustand macht es unmöglich, den Befund zu einer verständlichen
Struktur zu ergänzen. 

Stratum X (Abb. 4), das ins 5. Jh. v. Chr. datiert, bildete einen im gesamten
gegrabenen Bereich vorhandenen Lehmhorizont aus. Im westlichen
Grabungsabschnitt, in SO9W1 und in SO31, lagen in ihm die nur teilweise erhaltenen
Fundamente von zwei in annähernd rechtem Winkel zueinander laufenden Mauern.
Gestalt und Nutzung der von ihnen begrenzten Gebäude war aufgrund massiver
späterer Störungen nicht festzustellen. Einige seichte Pfostenlöcher in der Nähe ließen
sich zu keiner verständlichen Struktur ergänzen.

Stratum XI ist nach dem Zeugnis der aus ihm stammenden Fundkeramik im 5.
Jh. v. Chr., wohl eher an dessen Beginn, entstanden. Es bildete einen mit Lehm
geschütteten Laufhorizont, der nach der Abtragung von Stratum X flächig dokumentiert
werden konnte. Im Südosten des ergrabenen Abschnitts war in ihm der nördliche
Abschluss eines kleinen, rechteckigen Gebäudes zu orten (Abb. 4, 5). Seine Mauern
waren aus einigermaßen sorgfältig zu annähernder Rechteckform zugehauenen
Bruchsteinen errichtet. Die südliche Fortsetzung des Baus war im frühen 4. Jh. v. Chr.
beim Bau der klassischen Stadtmauer von Limyra zerstört worden. 

Stratum XII bildete im ergrabenen Bereich einen gegen Süden abfallenden,
geschotterten Horizont aus. Fundkeramik datiert seine Einbringung in die zweite Hälfte
des 6. Jhs. v. Chr. Ein kurzer Abschnitt einer von Nord nach Süd streichenden
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Bruchsteinmauer am östlichen Rand der Grabungsfläche bildete den einzigen Hinweis
auf eine Bebauung des Areals. 

Stratum XIII, der tiefste bislang angesprochene Kulturhorizont am Südhang des
Stadtbergs von Limyra, datiert möglicherweise ins 7. Jh. v. Chr.6. Lokaler
Erosionsschotter war zu einer annähernd waagrechten Fläche angeschüttet. In ihr
lagen zwei diagonal zueinander laufende Setzungen aus großen, roh belassenen
Bruchsteinen. Der kleine ergrabene Ausschnitt macht eine strukturale und funktionelle
Interpretation dieses Befundes unmöglich. 

Das spätantik-frühbyzantinische Gebäude in SO30, 36 und 37
In SO37 wurde vor der Eingangsfront des spätantik-frühbyzantinischen

Gebäudes in SO 30 und SO367 ein annähernd dreieckiger, kleiner Platz aufgedeckt
(Abb. 6). Er war im Westen durch eine schwache Bruchsteinmauer begrenzt, die von
der frühbyzantinischen Stadtmauer der Weststadt nach Südwesten strich. Die Fläche
war im Bereich an der Treppe, die zur Pforte in der frühbyzantinischen Stadtmauer
führte, mit Steinplatten gepflastert. Im Süden lehnte sich eine auf schrägviereckigem
Grundriss stehende Erweiterung des Gebäudes an die Innenschale der klassischen
Stadtmauer. An sie und an die Eingangsfront liefen zwei sekundär eingefügte,
schwache Spolienmauern an. Sie begrenzten einen kleinen Vorbereich vor der Türe. 

Der Schnitt auf der Terrasse zwischen früher und später Weststadtmauer 
(SO40)
Hangseitig von SO30 und SO37 erfolgte die Anlage einer Sondage zum Zweck,

die Situation zwischen der früheren Weststadtmauer und der Pforte in ihr und der
späteren Weststadtmauer abzuklären. Im Zuge der Kampagne konnte festgestellt wer-
den, dass das Gelände zwischen den beiden Bollwerken mit mehreren überlagerten
Füllstraten eingeebnet worden war. Die Pforte im talseitigen, früheren Festungsgürtel
war vor der Einbringung der Schüttung zugemauert worden. Zwei Mauerzüge an der
hangseitigen, späteren Stadtmauer entziehen sich derzeit noch der Interpretation.

SO 41 
U. SCHUH

Im südlichen Teil der Weststadt von Limyra, ca. 60m östlich des Kenotaph, fie-
len schon vor der Grabung an der Oberfläche eine annähernd quadratische Struktur
aus großen Quadern sowie mehrere einzelne Quader auf. Aufgrund dieser
Beobachtungen wurde im August 2004 eine Sondage in diesem Bereich angelegt, mit
der Zielsetzung die jüngere und jüngste Bebauung der Weststadt zu dokumentieren.

Bereits nach dem Roden der Fläche und Entfernen des losen Steinmaterials
wurden an der Oberfläche Mauerzüge erkennbar (OW 1, OW 2, NS 1). Die im Gelände
sichtbare annähernd quadratische Struktur an der Nordseite der Sondage besteht aus
sechs teilweise fragmentierten Kalksteinquadern und ist im Zentrum mit losen
Bruchsteinen verfüllt. Über Funktion oder Datierung dieses Objektes lassen sich keine
Aussagen machen.

Schon beim Abtragen der obersten, rezent umgelagerten Schicht aus humoser
Erde und kleinen Steinen wurde der Grundwasserspiegel erreicht, sodaß detaillierte
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stratigraphische Beobachtungen unmöglich waren. Zur Entwässerung der zu unter-
suchenden Fläche mußte an der Ostseite ein Abfluß angelegt werden.

Im Süden wird er von der Mauer OW 1 begrenzt. Sie besteht aus mittelgroßen
Bruchsteinen und ist noch bis zu drei Lagen hoch erhalten.

Südlich davon liegt Mauerzug OW 2, der den südlichen Abschluß der Sondage
bildet. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Trockenmauer aus Bruchsteinen, die
allerdings zweischalig ausgeführt wurde und auf der gesamten Länge der untersucht-
en Fläche beobachtet werden konnte.

Eine viertelkreisförmige Steinsetzung, die nur noch als einfache Steinlage erhal-
ten ist, stellt oberflächig eine nachträgliche Verbindung dieser beiden Mauern her.

In einer Tiefe von ca. 50cm (bereits unter der Wasseroberfläche) wurde im Zuge
der Grabung eine weitere ost-west-verlaufende Mauer (OW 3) erkennbar. Sie besteht
aus einer Steinsetzung aus Bruchsteinen und ist nur noch als einzelne Steinlage auf
einer Länge von rund 3m erhalten. Es dürfte sich dabei um die Begrenzung eines
Entwässerungskanales handeln, als dessen nördliche Begrenzung die Südseite der
quadratischen Struktur anzunehmen ist. Eine ähnliche Funktion ist auch für OW 1
wahrscheinlich.

Drei große Kalksteinquader, die das östliche Ende von OW 3 teilweise über-
lagern, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit vom Kenotaph und dienten in
sekundärer Verwendung möglicherweise zur Überbrückung des
Entwässerungskanals. Am mittleren Bauquader sind neben Bearbeitungsspuren auch
noch deutlich Klammerlöcher zu erkennen.

Die schon an der Oberfläche sichtbare Mauer NS 1 ist zweischalig und ca. 0,5m
breit. Sie konnte noch in ihren beiden untersten Lagen festgehalten werden und über-
lagert den Kanal. Darüber hinaus nimmt sie Bezug auf die quadratische Struktur – ist
also sekundär zu ihr. Das Verhältnis zu OW 2 konnte ohne Erweiterung der
Grabungsfläche nach Süden nicht eindeutig geklärt werden. Neben Bruchsteinen wur-
den zum Bau von NS 1 auch Fragmente größerer Bauquader sowie das Fragment
einer Türschwelle verwendet. 

Das vorwiegend keramische Fundmaterial muss rezent umgelagerten Schichten
zugeordnet werden. Dennoch liefert es wichtige Hinweise auf die Nutzung des Areals.
Neben einer großen Anzahl spätantiker Scherben konnten auch Stücke aus dem 9.-
10. Jh. n. Chr., importierte Glasurware und  marmorierte Glasurware des 16. Jhs.,
welche teils aus Italien importiert, teils in Kleinasien hergestellt worden sein dürfte,
sowie neuzeitliche Objekte geborgen werden8.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass diese kleinflächige Untersuchung
in der südlichen Weststadt auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag zur
Besiedelungsgeschichte der  Weststadt liefert, auch wenn größere strukturelle oder
stratigraphische Zusammenhänge aufgrund der begrenzten Fläche nicht erschlossen
werden konnten.

SO 42 
Ulrike SCHUH

Bereits bei den Untersuchungen am Kenotaph unter J. Borchardt wurde ober-
flächennahe Bebauung beobachtet. Um diese zeitlich einzugrenzen wurde eine
Sondage nordwestlich der früheren Kenotaph-Grabung angelegt (Abb. 7).

Auf einer Fläche von 3x9m wurde begonnen, das durch rezente land-
wirtschaftliche Nutzung umgelagerte Material abzutragen. Bereits ca. 20cm unterhalb
der aktuellen Oberfläche wurde die Oberkante einer annähernd Ost-West verlaufend-
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en Mauer (A) erreicht. Sie erstreckt sich über die gesamte Länge der Sondage. Um
stratigraphische Beobachtungen beiderseits der Mauer zu ermöglichen, wurde die
Sondage im Süden um eine Fläche von 2x6m erweitert. 

Mauer A ist aus mittelgroßen Bruchsteinen und Spolien mit Mörtel aufgebaut.
Ca. 1m von der westlichen Grabungskante entfernt befand sich eine Tür, die allerdings
nachträglich mit trocken verlegten Bruchsteinen zugesetzt war. Nach dem Abtragen
dieser Vermauerung wurde ein Schwellstein sichtbar, der partiell von Bodenplatten
überlagert wurde. Im Süden an diese Platten anschließend konnte eine Bodenstickung
aus kleinen Bruchsteinen und Mörtel (Boden I) festgestellt werden, die in der Südost-
Ecke rezent gestört war. Ca. 20cm unter Boden I kam der zur primären Türschwelle
gehörende Mörtelboden (Boden II) zum Vorschein. Somit konnten für diesen Raum
zumindest zwei Gehhorizonte nachgewiesen werden.

An Mauer A angesetzt ist eine Quermauer (B). Sie ist in Trockentechnik aus
mittelgroßen Bruchsteinen errichtet und überlagert Boden II. Boden I ist in diesem
Bereich gestört, was mit der Errichtung von Mauer B zusammenhängen könnte. Mit
großer Wahrscheinlichkeit ist sie daher der letzten Nutzungsphase zuzurechnen.

Nahe der östlichen Grabungsgrenze setzt eine weitere Quermauer (C) an Mauer
A an. Sie ist wie Mauer A in Bruchsteintechnik ausgeführt, ist aber deutlich durch eine
Baufuge von ihr getrennt und somit zeitlich später anzusetzen. Sie könnte möglicher-
weise einer Umbauphase angehören, in der auch Boden I angelegt wurde, da dieser
an Mauer B anläuft, westlich davon aber nicht weiterverfolgt werden konnte.

Der Bereich nördlich von Mauer A kann als Außenbereich des Gebäudes ange-
sprochen werden. Auch hier ließen sich zwei Laufhorizonte unterscheiden, von deren
ursprünglicher Oberflächengestaltung allerdings keine Reste mehr beobachtet werden
konnten.

Der Südwestbereich der Sondage ist weitgehend rezent gestört – möglicher-
weise durch eine später verfüllte Untersuchung im Zuge der Kenotaph-Grabungen –
und liefert daher keine aussagekräftigen Befunde.

Das Fundmaterial erstreckt sich von Architekturfragmenten über Keramik und
Kleinfunden bis hin zu Münzen. Besondere Bedeutung kommt einer Münze zu, die
unterhalb der Bodenplatten geborgen wurde. Sie setzt einen terminus post quem für
die Errichtung von Boden I ins 6. Jh. n. Chr.

Die archaische und klassische Keramik aus den Grabungen des Jahres 2004
J. GEBAUER

Mit gutem Erfolg konnten die Arbeiten des Vorjahres auch in der
Fundbearbeitung fortgesetzt werden. Ein Teil des letztjährigen Materials wurde
abschließend aufgenommen und restauriert. Auch in diesem Jahr konnte eine Reihe
von Einzelstücken das Bild des Keramikimportes nach Limyra erweitern. Dies trifft vor
allem auf Stücke des 6. Jhs. zu, die allerdings erst aus Straten des folgenden
Jahrhunderts stammen. Mehrere Fragmente von Kleinmeisterschalen (991/1242;
1022/1310) (Abb. 8, 9) sind zu erwähnen, wie auch Teile von Krateren aus der Mitte
des 6. Jhs. Einer davon stammt aus dem Umfeld des Lydos (1053/1421+1422) (Abb.
10) und ist vielleicht mit einer aus der Nachbarsondage 9 stammenden Henkelplatte
eines Kolonettenkraters zu verbinden, die schon 1989 geborgen werden konnte und
sich heute in der Ausstellung des Museums in Antalya befindet. Neben dem über-
wiegend attischen Importmaterial fanden sich aber auch in geringeren Mengen ost-
griechische bzw. karische Stücke, westanatolische Waren und einzelne korinthische
Fragmente. 

Erweitert werden konnte aber auch das Spektrum der lokalen, bzw. im lykischen
Umfeld produzierten Keramik, insbesondere der Streifen- und Wellenbandwaren. Ein
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Krater (973/951) (Abb. 11) und ein Skyphos (975/1218) (Abb. 12) können als repräsen-
tative Beispiele dienen. Beide stammen aus Schichten vom Ende des 5. bzw. dem
Anfang des 4. Jahrhunderts und verweisen auf die lange Laufzeit dieser Waren in
Lykien.

Insgesamt betrachtet nähert sich das Fundspektrum der Keramik von Limyra
immer mehr dem von Xanthos an, wobei allerdings noch große Unterschiede in den
Materialmengen bestehen. Diese resultieren aber natürlich vor allem aus den unter-
schiedlichen Grabungsarealen, denn in Xanthos stammt die Keramik direkt von der
Akropolis, während das limyräische Material in einem Randbereich der Siedlung
geborgen wurde.

Die aus der Keramikbearbeitung resultierende Datierung des Materials
ermöglichte schon vor Ort in der Regel die grobe Einordnung der Fundstraten, die
natürlich noch der abschließenden Feinbearbeitung bedarf. Die ältesten bislang erre-
ichten Schichten stammen aus dem 6. Jahrhundert. Die zum Teil stark abgeriebenen
Scherben sprechen für eine längere Liegezeit an der Oberfläche, woraus man auf
einen Müllplatz am Siedlungsrand schließen kann. 

Restaurierungsarbeiten
Die Restaurierung der Keramikfunde der Kampagnen 2003 und 2004 erlaubte

es, zahlreiche keramische Ganzformen des 5. und 4. Jhs zu rekonstruieren. Auch
Fragmente eines figural bemalten Gefäßes des späten 5. Jhs., welches wohl als lokale
Produktion anzusprechen ist, wurden zusammengesetzt, sodaß Erkenntnisse
bezüglich der Anordnung des Dekors dieses außergewöhnlichen Stückes gewonnen
werden konnten.  

Die Restaurierung des Fundmateriales aus der Kirche am Ptolemaion wurde
weitergeführt, mehrere Schrankenplatten zusammengesetzt und geklebt sowie
Anpassungen an Kapitellen durchgeführt.
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Abb.1: Gesamtplan der Sondagen hangseitig der klassischen Befestigung

Abb.2: Sondagen im Ostbereich, Stratum IX
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Abb.3: Antenhäuser B, C

Abb.4: Architekturreste, Straten  X-XIII
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Abb.5: Stratum XI, Gebäude

Abb.6: Plan der Sondagen 30/36/3
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Abb.7: Sondage 42, Plan
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Abb.9: Fragment einer Kleinmeisterschale

Abb.10: Fragment eines archaischen Kraters 

Abb.8: Fragment einer Kleinmeisterschale
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Abb.11: Krater

Abb.12: Skyphos



GÖBEKL‹ TEPE EXCAVATIONS 2004

Klaus SCHMIDT*

Since 1995, excavations at the site of Göbekli Tepe have been carried out by
the Museum of fianl›urfa and the German Archaeological Institute (first report Schmidt
1995; recently Schmidt 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; Schmidt and Hauptmann 2003).
After ten campaigns, many ambiguities and unanswered questions about the site
remain. Nonetheless, it indisputably opens a new conceptual territory in the study of
the Neolithisation of the Near East. The majority of the 10th and 9th millennium B.C.
structures discovered at Göbekli Tepe cannot be classified as residential. The raised
topographical situation of the site, which clearly created a landmark visible from great
distances, and the monumentality of the architecture indicate that this place served
other functions than those of a village settlement.

The archaeological work done between 1995-2004 is indicated on a topograph-
ical map of Göbekli Tepe, including the surrounding limestone plateau (Fig. 1). Though
only excavated partly, it becomes increasingly obvious that the findings from Göbekli
Tepe and the related Pre-Pottery Neolithic (PPN) sites in Urfa itself and the region
around (Bucak and Schmidt 2003; Çelik 2000a-b, 2003; Hauptmann 2003, Kürkçüo¤lu
and Karahan Kara 2003, 2005) may contribute significantly to our understanding of the
transition from a subsistence pattern based exclusively upon hunting and foraging at
the end of the Pleistocene to the appearance of agriculture and animal husbandry in
the course of the Early Holocene. As we know now, the transformation from a semi-
mobile hunter-forager way of life into the highly productive and successful system of
crop-livestock farming was a lengthy and complex process, triggered, among other
things, by the establishment of sedentary communities, a move that reflects the degree
of control exerted by a human group over a particular territory and its resources. 

The youngest excavated building layer is layer II, dating to Middle PPNB (Fig.
2). The post-Neolithic Layer I consists of accumulations resulting from natural erosion
and sedimentation processes due to agricultural practises in medieval and modern
times. The circular or oval enclosures of the so far oldest Layer III are dated to the
PPNA and Early PPNB. Virgin soil or, more probably, the bedrock of the limestone
plateau is not reached inside the mound until now and it seems probable, that there
are older layers as layer III at the site. 

In Layer III, the megalithic pillars stand 3 to 5 m. high, weight up to 10 tons and
have been positioned in a symmetrical arrangement. Until 2004, four enclosures with
39 pillars have been discovered in situ. They have been arranged purposefully to delin-
eate round or oval structures. In each of these enclosures the ritual space is delineat-
ed by up to twelve pillars, which are interconnected by walls and stone benches. The
central part of each enclosure is dominated by two freestanding pillars. As a rule these
pillars are larger than the surrounding pillars and of a superior quality, e.g., their sur-
face is extremely well prepared and they are always decorated with figurations.

* Doç. Dr. Klaus SCHMITH, Deutsches Archäologisches Institut/ALMANYA.
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In the subsequent Layer II the pillars are significantly smaller in size, with an
average height of 1.5 m. 18 pillars have hitherto been found, but only two of them
exhibit animal figurations (lions or leopards), while one is of Neval› Çori type with
human arms and hands in low-relief. Pillars of this type have first been discovered at
Early-Middle PPNB Neval› Çori (Hauptmann 1993), a site near the Euphrates about 50
km. northwest of Göbekli Tepe. While at Neval› Çori, the outline of some pillars resem-
bles the Greek letter G, typical G-shaped pillars have not been found at Göbekli Tepe,
though occasionally the horizontal part of a pillar may show a strong asymmetry. The
pillars itself clearly have an anthropomorphic meaning. The horizontal and vertical
parts respectively being the head and body. On the same pillars, the presence of par-
allel lines can be noted, a pattern probably referring to human clothing.

Due to statical problems of the 4 to 5 m. high profiles in most of the trenches the
campaign of 2004 was concentrated on the enlargement of the excavation area in
order to remove the high balks (Fig. 3). In the new trenches east of the previous exca-
vations several structures with curvolinear walls have been found. As the excavations
uncovered only the uppermost part of the walls, their character as part of round hous-
es, probably of PPNA date, has to be investigated in the following seasons. 

There was only very limited work in the previous trenches itself, restricted to
removal of balks and detailed analysis of the decoration of pillars of layer III, esspe-
cially pillar 33 and 38, belonging to the southwestern part of enclosure D (Fig. 4). At
the right face of pillar 38, which is excavated in a depth of about 3m, there are sever-
al animals (Fig. 7). In 2004 at the partially destroyed upper, horizontal part of the pillar
the relief of a bull, unknown so far, could be recognized (Fig. 8, compare the bull of pil-
lar 2, Peters and Schmidt 2004 Fig. 19). Below the bull there are a fox and a wild boar,
very similar to the boar of pillar 12. Below the boar a succession of three birds is visi-
ble. A duck-like bird is following two long-legged birds with long and pointed peaks,
probably cranes or storks. At the inner face of the pillar there is a bukranium, similar to
the known bukrania from pillar 2 and 31. At the left face of the pillar is nearly completely
covered by the enclosure wall. In the uppermost part of the shaft a head of a long-
necked bird is visible. 

Pillar 33 was found and excavated in 2002, but the reliefs had not been fully
understood due to their preservation and some additions could be made in 2004. On
the eastern face of the pillar's shaft two large birds with long necks and long legs, iden-
tified as cranes, were found (Schmidt 2004 Fig. 4). They are placed in front of a series
of horizontally ordered snakes. Between the cranes several H-shaped pictographs in
upright position with two small foxes between can be observed. At the left face of the
pillar there is a large fox, nearly in upright position (Schmidt 2004 Fig. 5). Again snakes
could be observed in front of it. It is the first example of a depiction of a mammal at
Göbekli Tepe without the indication of male sex. At the frontal side there is a vertical
sequence of symbols. H-shaped pictographs, groups of 3 or 4 snakes, insects or spi-
ders and a quadruped, probably a ram (Fig. 6). The observation of a further H-shaped
symbol in upright position could be recognized below the snakes. In the case of the
insect or spider, it is difficult to decide, if they are two different kind of animals or if one
is depicted with the wrong number of legs. One example has six, the other eight legs,
but the general shape of both animals is similar. 

The reliefs of pillar 33 especially demonstrate, that it seems quite obvious that
there was a background different from a simple totemic context. There is a complex
system of symbols, which corresponds with iconographical objects from other early
neolithic sites in Upper Mesopotamia. Venomous animals like snakes, spiders, scorpi-
ons and centipedes are often included (Schmidt 2004). Possible interpretations of the
signs could be that they transmit an apotropaic message, or a mythic narration.
However, in view of our limited knowledge of the role animals and abstract signs
played in the symbolic world of the Neolithic, the question how to read the symbols will
take much more time to be answered in-depth, if ever.
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Up to now, decorations in form of low-reliefs have been found on 23 pillars, but
their number certainly will increase as archaeological work is in progresses. The distri-
bution of the reliefs within the enclosures may include some regularities, but it is to
early to give some results, as no enclosure is excavated completely until now. At the
moment ten vertebrate taxa could be recognised, the majority of which could be evi-
denced also in the archaeofaunal record of the site (Peters – Schmidt 2004).
Discussion focussed on the question whether the space demarcated by the pillars has
been used to perform hunting rituals, initiation and passage rites, spiritual encounters
or funeral practises. However, in view of our limited knowledge of the role animals
played in the symbolic world of the PPN, in particular of the logics and metaphysics
governing the choice of species, the issue what purpose the enclosures served will
take much more time to be answered in-depth.

The T-shaped pillars at Göbekli Tepe are given pronounced importance through
numerous elements that make them recognizable as stylized, humanoid creatures.
Whether these anthropomorphic pillars embody gods, ancestors, or even malevolent
spirits, it seems clear that their presence played an important role in the life of the peo-
ple who built Göbekli Tepe.  The geomagnetic survey confirmed what the archaeolog-
ical evidence suggested: in addition to the four monumental enclosures discovered in
situ, there are at least fifteen others. Since each of these enclosures contains on aver-
age 12 pillars in the walls of the enclosure and 2 in the center, it can be assumed that
more than 200 megalithic pillars were erected at Göbekli Tepe in all (at present, 39 of
them have been excavated; most of these only partially unearthed).

Sedimentological analysis was done at one square meter in the east baulk of
area L9-68 in a 4 m. deep column from the topsoil down to the bench of enclosure D,
in order to find out the origin of the filling debris. It is not sterile soil; it includes a lot of
EPPNB and PPNA artefacts, animal bones and other finds typical for settlement debris,
but it is not clear where the enormous ammount of debris had been taken from from.
A minimum of about 300 m3 (more likely 500 m3) had been estimated for the filling of
one enclosure (Schmidt 2002). The analysis of animal bones and of sediments had
been finished in 2004. A preliminary result is very high content of phosphate in the sed-
iments of layer III, clearly in connection with the enormous amount of animal bones
(about 30000) from the samples. 

The analysis of carbonate coatings and fossile soils had been continued by
Konstantin Pustovoytov (comp. Pustovoytov 2002, 2003), osteological investigations
by Joris Peters (see Von den Driesch and Peters 1999, Peters and Schmidt 2004).
Preliminary results of the botanical studies had been published by Reinder Neef
(2003). 

Conclusion
In the northern Fertile Crescent, sedentary communities appear during the 11th

millennium cal. B.C. (Mureybet, Hallan Çemi). Based on the work by Jacques Cauvin
and other scholars, it could be demonstrated that over time the area witnessed not only
considerable demographic growth but also an increase in socio-cultural complexity, as
reflected by settlement size and architecture. Sites dating to the (second half of the)
10th and the 9th millennium cal. B.C., sites like Jerf el Ahmar, Dja’de, Tell Cheikh
Hassan, Akarcay or Neval› Çori (Fig. 5), are characterised by spatial division of resi-
dential and specialised workshop areas as well as by the growing importance given to
open courtyards as communal space. 

At Göbekli Tepe another, very specific type of sites is visible. It is not a settle-
ment, but a site mainly for ritual purposes. The anthropomorphic megalithic pillars of
Göbekli Tepe may have been gods, or ancestores, or devils, we don’t know it, but the
erection of such pillars seems to play an important roll in the life of the PPN-people
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gathering at Göbekli Tepe. Göbekli Tepe was not a centre in the sense that from that
site the process of the neolithisation of the Near East started. Göbekli Tepe was a site,
where sometimes we could find members of many of the groups settling around, peo-
ple coming from Çayönü, Neval› Çori, Mureybet, Jerf el-Ahmar, Tell Qaramel and so
on, as these sites clearly share the same symbolic language as it is visible at Göbekli
Tepe. 

No doubt, the amount of time, energy, craftsmanship and man-power necessary
for the construction and maintenance of the megalithic structures is indicative of a com-
plex, hierarchical social organisation and a division of labour involving large numbers
of people. Seen from this perspective, the emergence of agro-pastoralism in the course
of the PPNB may represent the outcome of a series of innovations and adjustments to
the subsistence patterns to meet and secure the energy demands of these large
sedentary communities, though a major driving force behind the process of plant and
animal domestication may have been provided by the spiritual concepts of these PPN
peoples, in particular the investment of effort by generations of PPNA groups in the
materialization of their complex immaterial world. 
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Fig. 1: Topographical map of Göbekli Tepe and the surrounding limestone plateau 
with 
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Fig. 2: Göbekli Tepe, schematical map of the main excavation area on the southern 
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Fig. 4: Göbekli Tepe, enclosure D from north (2004)

Fig. 3: Göbekli Tepe 2004, the excavation area 
from northwest
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Fig. 6: Göbekli Tepe, pillar 33, view from 
the north, details

Fig. 5: Important PPN sites in Upper Mesopotamia
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Fig. 7: Göbekli Tepe, pillar 38

Fig. 8: Göbekli Tepe, detail of pillar 38 with bull and fox



2004 YILI TAY‹NAT HÖYÜK KAZILARI

Timothy P. HARRISON*
Stephen BATIUK

Heather SNOW

G‹R‹fi
Tayinat Arkeolojik Projesi (TAP), Eski Ça¤da Orta Do¤u’daki kentsel kurumlar›n

tarihî geliflimini ve kent toplumunun yükseliflini incelemeyi amaçlayan bölgesel bir
araflt›rman›n bir parças›d›r. TAP, 1995’ten beri Türkiye’nin güneyindeki Amik Ova-
s›’ndaki arkeolojik incelemelerin sistematik olarak belgelenmesini sa¤layan Amuk Va-
disi Bölgesel Projesi (AVRP) çerçevesinde tasarlanm›flt›. ‹lk olarak 1930’larda fiikago
Üniversitesi heyetinin araflt›rmalar› sayesinde de anlafl›ld›¤› gibi Tayinat’ta Neo-Hi-
tit/Luwia baflkenti Kunulua’n›n genifl kal›nt›lar› bulunmaktad›r.

TAP’›n bulundu¤umuz aflamadaki hedefleri, (1) bilgisayarda (GIS yaz›l›m tekno-
lojisini kullanarak) mevkinin yerleflim alan› parametrelerini ve topografyas›n› aç›kça ta-
n›mlayan ana haritan›n ç›kar›lmas›, (2) mevkideki  görünür tüm arkeolojik kal›nt›lar›n
belgelenmesi, (3) çok say›da ölçülebilir yüzey kal›nt›lar›n›n toplanarak mevkinin yerle-
flim tarihçesinin belgelenmesi, (4) uzaktan alg›lamal› teknoloji (hem uydu görüntüleri
hem de zeminalt› araflt›rma (GP) teknikleri) kullan›larak yüzey alt›ndaki kal›nt›lar›n›n
belgelenmesi, (5) alt höyükte kapsaml› bir örnekleme çal›flmas›n›n bafllat›lmas›, (6) he-
deflenen kaz›lara bafllanmas›, (7) kaz› alan›nda de¤iflik yerleflim dönemlerine ait pale-
obotanik, faunal, seramik ve di¤er yüzey kal›nt›lar›n›n toplan›p birlefltirilmesi (8) yuka-
r›da ad› geçen projenin daha genifl kapsaml› amaçlar›n› gerçeklefltirmek için gerekli
olan ayr›nt›l› bölgesel k›yaslamalar› mümkün k›lacak mimarî ve eski eser kay›tlar›n›
kapsaml› bir veri taban›nda birlefltirmek olarak say›labilir.

‹lk üç hedef, AVRP araflt›rmas›n›n bir parças› olarak yürütülen kaz› mevsimleri-
nin odak noktas›yd›. Yüzey artefaktlar› (3) ve mimarî araflt›rmalar (2) 1999’da tamam-
land› ve topografya araflt›rmas› (1) da 2001’de bitirildi. 2002 ve 2003 mevsimleri özel-
likle uzaktan alg›lamal› tetkiklerle yap›lan araflt›rmalara ayr›lm›flt›r (4. Proje) (bu arafl-
t›rma mevsimlerinin ayr›nt›lar› için lütfen bkz. Harrison and Batiuk 2000; Harrison et al.
2003 and 2004). Ayr›ca, bu dönem boyunca, Antakya Müzesinde koruma alt›nda olan
koleksiyon ve topografik ve mimarî kay›tlarla, Tell Tayinat’ta geçmiflte ve süregelen sa-
ha çal›flmalar›ndan elde edilen eser kay›tlar›n› birlefltirecek kapsaml› bir veri taban›
oluflturmak üzere çal›flmalara bafllanm›flt›r (8. proje).

2004 mevsimi, öncelikle alt höyükteki örnekleme program›n›n bafllat›lmas›na
(5.proje) ve üst höyükteki kaz› çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›na (6.proje) ayr›lm›flt›r. Kaz›
mevsimi 14 Temmuz ve 31 Temmuz aras›nda gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma ekibi  Dr.
Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. David Lipovitch (Zooarkeolog), Dr. Hatice Pa-
mir (Mustafa Kemal Üniversitesi), Fiona Haughey (Nesne Ressam›), Stephen Batiuk,
Alper Bas›ran, Annlee Dolan, Brian Janeway, Tate Paulette, Heather Snow, ve Lynn

* Timothy P. HARRISON, Department of Near&Middle Eastern Civilizations, University  of Toronto, 4 Bancroft Avenue,
Toronto, ON, M5S 1C1/CANADA. Tel: (416) 978-6600, Fax:  (416) 9783305, email: tim.harrison@utoronto.ca
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Welton ‘den oluflmufltur. Ayr›ca projeye, Mustafa Kemal Üniversitesinden yedi arkeolo-
ji ö¤rencisi; Burçak Altunay, Suna Arkaz, Volkan Gül, Hüseyin Toprak, Yeliz Tan, ‹nanç
Yamaç ve Erhan Ya¤›z kat›lm›flt›r. Hükümet temsilcili¤ini Konya Müzesinden Say›n Ka-
z›m Mertek yapm›flt›r.

MERKEZ BATI ARAfiTIRMALARI
Tell Tayinat, Asi Nehri üzerindeki Demirköprü’nün 1.5 km. do¤usunda, nehrin

bat›ya dönerek Amik Ovas›’n›n güney yakas›n› çevreledi¤i yerde bulunan (Resim: 1-2),
deniz seviyesine yak›n, büyük bir höyüktür. Mevki, bir üst ve bir de alt höyükten olufl-
maktad›r ve alt höyük art›k Amuk’ta Asi Nehri’nin taflk›n ovas›nda tipik olarak görülen
kal›n bir mil tabakas› alt›nda kalm›flt›r. Bölge, Antakya-Reyhanl› karayolunun hemen
kuzeyinde yer almaktad›r ve takriben 500 m. (Do¤u-Bat›) ve 700 m. (Kuzey-Güney) bo-
yutlar›ndad›r.

Tayinat’ta Daha Önce Yap›lan Araflt›rmalar
Tayinat, fiikago Üniversitesi’nin Siro-Hitit kaz›lar›n›n bir parças› olan ve 1930’lar-

da büyük ölçekli kaz›lar›n yap›ld›¤› bir sahad›r (bu araflt›rmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi-
ler için Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s› ad› alt›nda daha önceden yay›nlanm›fl raporla-
ra bkz. Haines 1971; Harrison et al. 2005). fiikago Kaz›lar›, merkez bat›daki üst höyü-
¤ün ‹lk Tunç (‹.Ö. 3000-2000) ile Demir Ça¤›’n› (‹.Ö. 1200-550) içeren uzun bir yerle-
flim tarihini bar›nd›rmakta oldu¤unu göstermifltir. Bunun d›fl›nda, fiikago kaz›lar›n›n or-
taya ç›kard›¤› epigrafik bulgular (hem Luvian/Neo Hitit hem Aramaik) sahay›, Neo-Hi-
tit/Aramaik Dönemi Patina/Unki Krall›¤›’n›n baflkenti, Kunulua olarak belirlemifltir. Ka-
z›lar›n sonuçlar› büyük oranda yay›nlanmam›fl oldu¤undan Tayinat Arkeoloji Projesi
k›smen, bu önemli sahada bulunmakta olan genifl arkeolojik bulgular›n daha ayr›nt›l›
olarak belgelenmesi ve yeni araflt›rma sonuçlar› ile fiikago kaz› çal›flmalar›n› birlefltire-
cek nihaî bir rapor haz›rlanmas› amac›yla bafllat›lm›flt›r.

Tell Tayinat’›n büyüklü¤ü, karmafl›k yerleflim tarihi ve mevkide daha önce yap›-
lan kaz›lar›n çoklu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bölgenin de¤iflik k›s›mlar›n›n arkeolojik
potansiyelinin de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek en verimli ve ihtiyatl› yöntemin,
uzaktan alg›lamal› ölçüm âletlerinin kullan›m› olaca¤› düflünüldü. Topografya ve yüzey
inceleme sonuçlar› bir araya getirildi¤inde (GIS formatl› ve ilintili veri taban› ile bütün-
lefltirilmifl verilerle birlikte) araflt›rmalar›n, bu mevkinin merkez bat› bölgesi gibi, arke-
olojik aç›dan  çok yüksek potansiyele sahip k›s›mlar üzerinde yo¤unlaflmas› gerekti¤i
belirlendi.

Buna ba¤l› olarak 2002 y›l›nda, detayl› uzaktan alg›lama çal›flmalar›, proton
manyetometresi kullan›larak alt höyükte gerçeklefltirilmifl ve araflt›rmalar 2003 y›l›nda
üst höyü¤ü de içine alacak flekilde geniflletilmifltir. (detaylar için bkz. Harrison et al.
2003 and 2004). Manyetik alg›lama çal›flmalar›  beklenenin üzerinde sonuçlar vermifl
ve önemli ön gözlemler ç›karma olana¤›n› sa¤lam›flt›r. Bunlardan bafll›cas›, yeralt›nda
tabii olmayan, sunî flekilleri gösteren çok say›da manyetik bozukluklar›n saptanmas›-
d›r. Bu manyetik veriler noktasal olarak çizildi¤inde alt höyük bulgular› ile üst höyükte-
ki fiikago kaz›lar›n›n  verileri aras›nda bölgesel referanslama kullan›ld›¤›nda belirli bir
uyumunun varl›¤›ndan sözedilebilir.

2004 Y›l› Kaz›lar›
Sonuç olarak 2004 y›l›nda merkez bat› bölgesinin güney k›sm›nda uzaktan alg›-

lama yöntemleri ve  topografik incelemelerle ortaya ç›kan bilgileri araflt›rmak için tetkik
kaz›lar› yap›lm›flt›r (Resim: 3). Bu kaz›lar 3 x 20 metre büyüklü¤ündeki bir hendek ve
10 x 10 m.lik parsellerle (G4.55 ve G4.56) s›n›rl› olmas›na karfl›n, uzaktan alg›lama ve-
rilerini do¤rulayan ilginç sonuçlar elde edilmifl ve fiikago kaz›lar› s›ras›nda bulunan De-
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mir Ça¤›na (Resim: 4-7), ait tap›na¤›n örttü¤ü çok iyi korunmufl ‹lk Tunç ve Demir Ça-
¤› I’e (Resim: 8-9) ait kal›nt›larla birlikte Ege kültürü ile ilintili zengin materyalin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bütünüyle (Resim: 10-12) 2004 kaz›lar›nda yedi ayr› mimarî ve
yerleflim tabakas› tespit edilmifltir.

Yedinci katman olarak da adland›r›lan en eski katmana, G4.55 parselinin bat›
k›sm›ndak› s›n›rl› bir bölgede eriflilmifltir.Parselin bat› kenar›nda uzanan befl s›ra yük-
sekli¤indeki balç›kla s›vanarak örülmüfl tu¤la duvar (G4.55:31) kireç s›va ile s›vanm›fl-
t›r (G4.55.30). Burada bulunan basit ve boyal› seramik parçalar› Erken Bronz IVB ve-
ya Amuq J Dönemi olarak tarihlendirilebilir.

Bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflim tabakas› üzerinde, Demir Ça¤› I’e (Amuq N Dönemi)
ait dört ayr› tabakan›n var oldu¤u  belirlenmifltir. Bunlardan ilki olan alt›nc› katmana
araflt›rman›n yap›ld›¤› her iki parselde de rastland›, ancak k›smen kaz›ld›.Tu¤la duva-
r›n üstü (G4.55:29=G4.56:33) tek s›ra tu¤la ile örülmüfl ve iki s›ra yüksekli¤e kadar ko-
runmufl olarak kaz› alan›n›n kuzey kenar›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu duvar, G4.55 par-
selinin ortas›ndan kuzeydo¤u istikametinde devam ederek G4.56 parselinin kuzey
ucunda kaz› alan›n›n d›fl›na do¤ru devam etmektedir.

Beflinci katmana yo¤unlukla G4.56 parselinde rastland›. Bu parselin bat› taraf›n-
da yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan kuzey, bat› ve do¤u duvarlar› (G4.56.23; Resim:
8-9), alt›nc› fazda k›smen kaz›lan G4.56.33 duvar›n› tamamen örtmekteydi. Bu duvar-
lar 1 x 2 m. boyutlar›nda küçük bir oda oluflturmaktad›r. Bu yap›n›n duvarlar›, güney is-
tikametine do¤ru devam etmekte olup yap›n›n sondaj alan›n›n d›fl›na do¤ru devam et-
mekte oldu¤unu düflündürtmektedir. G4.55 parselindeki bir duvar parças› (G4.55.27)
bu döneme ait oldu¤u duygusunu verse de stratigrafik olarak incelenmedi. Bu tabaka-
da Ege Bölgesi’nden gelme olas›l›¤› yüksek olan boyal› seramik parçalar›n yan› s›ra
çok miktarda yöresel Miken IIIC:1 (Resim: 10-11) tarz›n› yans›tan tek renkli parçalar,
silindir fleklinde deliksiz dokuma tezgâh› a¤›rl›klar› (Resim: 12), ve Anadolu’nun yüksek
platolar›nda üretilen renkli seramik gereçlere rastlanm›flt›r.

Beflinci katman, dördüncü katmana ait çeflitli büyüklükteki duvar parçalar›ndan
oluflan bir tabaka ile (özellikle G4.55:15 – G.4.56:36/38) örtülmüfltür. Her ne kadar iyi
korunmufl olsa da dördüncü katman›n kal›nt›lar› daha sonra ikinci katmana ait Demir
Ça¤› tap›na¤›n›n ana bina ve yan binalar›n›n (Bina II) yap›m› s›ras›nda ve üçüncü kat-
mana ait açmalardan büyük zarar görmüfltür. Dördüncü katmana ait duvarlar kuru örül-
müfl olup yer yer befl ilâ yedi s›ra yüksekli¤e kadar eriflmektedir. Stratigrafik ba¤lant›-
s› belirgin olmamas›na ra¤men bu döneme ait oldu¤u düflünülen birtak›m yap›lara rast-
lanm›flt›r. Bunlar›n aras›nda, büyük b›r olas›l›kla silo olarak kullan›lan kil ve kireçle s›-
vanm›fl çukur (G455:23; Resim: 13), daha büyük ve kilden yap›lm›fl çukurun
(G4.56:34/37) yan›ndaki döfleme tafllar› ya da platform (G4.56:20; Resim: 8-9) vard›r.
Yüzey ve buna ba¤l› toprak katmanlar›, özellikle silo benzeri çukurda bulunan kül ka-
l›nt›lar› bunlar›n dördüncü katmana ait oldu¤unu belirleyen hayvan ve bitki örtüsünü
do¤rular niteliktedir. Çömlek ve di¤er bulunan kal›nt›lar ise beflinci ve alt›nc› katmanla-
ra ait özellikleri korumaktad›r.

Üçüncü katman, ikinci ve dördüncü katmanlar›n aras›na s›k›flm›fl kar›fl›k bir dö-
nemi gösterir. En belirgin özellik, kaz›lan çukurlard›r. G4.55 parselinin bat› bölümünde
bulunan (G4.55:19) a¤z› k›smen konkav flekilli s›vanm›fl bir parça ile kapat›lm›fl bulu-
nan (G4.55:16) içi kül dolu büyük çukur, bunun en iyi örne¤idir. Demir Ça¤› I’e özellik-
leri gösteren baz› seramik buluntular d›fl›nda bu döneme ait hiçbir duvar ya da ayakta
kalan yap›ya rastlanmam›flt›r.

Sondaj alan›n›n kuzey ucunda, 1930’larda fiikago Üniversitesi kaz›lar›nda orta-
ya ç›kar›lan ve megaron tarz›nda bir tap›nak olarak tan›mlanan geç dokuzuncu yüzy›l
BCE veya Demir IIB (Amuq Oc faz›) olarak tarihlendirilen Bina II’nin kuzey duvar›
(G4.55:9=G4.56:2; Resim: 4-7) oldu¤u saptanan büyük tu¤la bir yap›n›n kal›nt›lar› or-
taya ç›kart›lm›flt›r. Bir zamanlar aslan figürlü kaideleri olan bir çift sütunu olan bu yap›
y›llar içinde korunamam›flt›r (Resim: 7). Kaz›lar›m›z, bu tap›na¤›n (G4.55:2/3/4; Resim:
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4-6) zemini kesme tafl döfleli merkez odan›n bir k›sm›n›, bu oday› ana giriflten ay›ran
kirifli (G4.55:5/13; Resim: 5) ve binan›n basamakl› giriflini oluflturan iki düz tafltan ya-
p›lma (G.4.56:3; Resim: 6) döflemeyi ortaya ç›karmay› baflarm›flt›r (Resim: 7). II. De-
mir Dönemine ait oldu¤u belirlenen seramik bulgular ve fiikago Üniversitesi’nin Amuq
Ob ve Oc dönemleri olarak belirledi¤i döneme ait çok miktarda piflmifl kil parçalar›na
rastlanm›flt›r.

Birinci katman ise Son Demir Ça¤›na ba¤lanmakla beraber tar›m alan› olmas›
nedeniyle birikintiler, kaz› bölgesindeki üst tabaka (G4.55:1/6/7=G4.56:1) ile kar›flm›fl-
t›r.

ÖRNEKLEME ÇALIfiMALARI
2004 y›l›nda, büyük ço¤unlu¤u Asi Nehri’nin tafl›mlar›ndan kaynaklanan alüv-

yonlar›n alt›nda kalan, alt höyük ve civar›n›n maruz kald›¤› etkileri araflt›rma ve bölge-
nin çöküntü profilini saptama  çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Bu çal›flmalar ayr›ca nehrin
eski devirlerde ve günümüzdeki yata¤›nda oluflan de¤iflimleri ve etkilerini anlamam›z-
da yard›mc› olacakt›r. Zaman s›n›rlamas›na ve sondajlaman›n yap›ld›¤› alandaki yüzey
bitki örtüsünün yo¤unlu¤una ra¤men  alt höyükte ve üst höyü¤ün bat› bölümünde, de-
rinlikleri 2 ile 8 metre aras›nda de¤iflen 16 sondaj çukuru aç›lm›flt›r. (Resim: 3). Do¤u
bölümünde aç›lan ve yüzeyden 8 metre derinli¤e kadar inen çukurlarda, Erken Bronz
ve ve Demir Ça¤›na kadar giden bulgulara rastlanm›flt›r. Buna karfl›l›k, üst höyü¤ün ba-
t› bölümünde aç›lan sondaj çukurlar›nda, eski devirlerde bu bölgede su kanal› veya göl
yata¤› oldu¤unu düflündüren kum ve kabuk art›klar›na rastlanm›flt›r. Örnekleme çal›fl-
malar›n›n önümüzdeki sezon geniflletilerek devam edilmesi beklenmektedir.

ANTAKYA MÜZES‹ ESK‹ ESER KAYITLARI
2004 sezonunda, Antakya Müzesi’nde halen korunmakta olan fiikago kaz›lar›n-

dan ç›kar›lan eserlerin envanter kay›tlar›n›n tutulmas›na devam edilmifltir. 2003 y›l›nda
bafllat›lan bu çal›flman›n amac›, Tell Tayinat için gelifltirilen bölgesel veri taban›nda bu-
lunan eski eserlerle ilgili  bilgi eklemektir. Bu bulgular bugüne kadar yay›nlanmad›¤› için
say›m çal›flmalar›nda her eski eserin ayr›nt›l› olarak belgelenmesine de karar verilmifl-
tir. Buna göre her parçan›n foto¤raf› çekilmifl, bütün parçalar›n tan›mlar› ve ayr›nt›l› çi-
zimleri eklenmifltir.

2004 kaz› mevsiminde, fiikago kaz›lar›ndan ç›kar›lan ve aras›nda çift aslanl› sü-
tun taban› ve yöreyle ilgili di¤er mimarî buluntular›n da bulundu¤u 125 eski eserin, kay-
da geçirilmesi sa¤lanm›flt›r. 2003 y›l›n›n çal›flmalar› ile birlikte Antakya Müzesi’nde bu-
lunan ve Tell Tayinat’a atfedilen 460 eserin yar›s›n›n kay›tlar›n›n tutulmas› ifllemleri ta-
mamlanm›flt›r. Sezon bitiminde tüm Tayinat bulgular›n›n dijital foto¤raf kay›tlar› müz-
eye teslim edilmifltir.

SONUÇ GÖZLEMLER‹
Özet olarak 2004 y›l› kaz›lar› jeomanyetometrenin ucuz ve çok verimli bir uzak-

tan alg›lama yöntemi oldu¤unu belirlemifl ve bu yöntemle üst höyü¤ün merkez bat› böl-
gesindeki Tunç ve Demir Ça¤› katmanlar›na ulafl›labilmifltir. Ayr›ca Tell Tayinat’›n yer-
leflim tarihinin de¤iflik evrelerine ait kültürel kal›nt›lar›n korunmas› konusunda daha sis-
tematik araflt›rmalar›n yap›lmas›na zemin haz›rlam›flt›r. Sonuç olarak, Tayinat Arkeoloji
Projesi, bu önemli bölgede uzun dönemli kaz›lar›n bafllamas› ve zengin arkeolojik bul-
gular›n korunmas› için gerekli çal›flmalara öncülük ederek bölgenin turistik de¤erini de
olumlu yönde etkileyecektir.
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Resim 1: Amik Ovas›’n›n topografik haritas›

Resim 2: Tell Tayinat ve çevresinin hale uydu görüntüleri 
(J.Casana taraf›ndan düzenlenmifltir)
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Resim 3: Tell Tayinat’›n kaz› bölgelerini gösteren topografik haritas›

Resim 4: I. ve II. binan›n bulundu¤u bat› merkez bölgesinin plan›
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Resim 5: II. binada kuzey duvar›n bir k›sm›n›n korundu¤unu ve merkez odan›n 
taban›n› gösteren plan

Resim 6: G4 Bölgesindeki, 55 ve 56 No.lu açmalardaki II. binan›n korunmufl 
kal›nt›lar›n›n plan›
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Resim 7: ‹ki aslan kolonlu kaidelerin
bulundu¤u II. binan›n
yeniden inflaat›n›n plan› (F.
Haughey taraf›ndan çizil-
mifltir)

Resim 8: 56. açman›n I. Demir Ça¤›na 
ait havadan çekilmifl mimarî 
foto¤raf›

Resim 9: 56. Açmadaki I. Demir Ça¤›na ait mimarî yap›n›n plan›
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Resim 11: I. Demir Ça¤›na ait amfora

Resim 13: I. Demir Ça¤›na ait saklama çukuru ve 4. alan faz›n›n 
mimarî yap›s›

Resim 12: I. Demir Ça¤›na ait silindir 
fleklindeki a¤›rl›klar

Resim 10: Miken IIIC:1 tarz›nda çan    
fleklinde kâseler



2004 YILI KLAZOMENA‹ KAZISI

Güven BAKIR*
Yaflar ERSOY
Fikret ÖZBAY

‹lkan HASDA⁄LI
Melike ZEREN

Klazomenai kaz›s›n›n 2004 y›l› çal›flmalar›, 14 Haziran - 4 Ekim günlerinde ger-
çeklefltirilmifltir1. Bu sezon yap›lan kaz› çal›flmalar› Limantepe Höyü¤ü’nün güney ete-
¤indeki Arkaik ve Klâsik Dönemlere ait tabakalar, Hamdi Balaban Tarlas› Sektörü’nde
geçen y›llarda aç›¤a ç›kart›lan Basileia yap›s› ile Feride Gül Tarlas› Sektörü’nde yer
alan ›zgara planl› M.Ö. 4. yüzy›l yerleflmesine yönelik olarak yürütülmüfltür.

KAYA ELMALI TARLASI SEKTÖRÜ ÇALIfiMALARI
Melike ZEREN

Klazomenai, Kaya Elmal› Sektörü Limantepe’de yer alan prehistorik höyü¤ün
güney yamac›nda yer almaktad›r. Bu sektörde son y›llarda gerçeklefltirilen kaz› çal›fl-
malar› ile Klazomenai kentini kuran ilk yerleflimcilerin izlerine ulafl›lm›flt›2. Bu evreye ait
mimarî kal›nt›lar, ancak bir tanesini genifl çapta kazabildi¤imiz üç adet Protogeometrik
Dönem evinden ibarettir. Ancak, Protogeometrik Dönem yerleflmesi büyük oranda
Klâsik Dönem yap› katlar›n›n alt›nda kalm›fl oldu¤u için bu konudaki bilgilerimiz henüz
oldukça s›n›rl›d›r.

* Prof. Dr. Güven BAKIR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-‹zmir/TÜRK‹YE.
Doç. Dr. Yaflar E. ERSOY, Bilkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bilkent-Ankara/TÜRK‹YE.
Fikret ÖZBAY, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-‹zmir/TÜRK‹YE.
‹lkan HASDA⁄LI, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 22030 Edirne/TÜRK‹YE.
Melike ZEREN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-‹zmir/TÜRK‹YE.

1 Sa¤lad›klar› destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne, Döner
Sermaye ‹flletmesi Merkez Müdürlü¤ü’ne (DÖS‹MM), Ege Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne, InterGen-Enka, ‹zmir Elektrik
Üretim Limited fiirketi’ne teflekkür ederiz. ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nden Turan Birgili Bakanl›k temsilcisi olarak görev
yapm›flt›r. Kaz› ekibinde ayr›ca Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. ‹smail Fazl›o¤lu, Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden Arfl. Gör. Dr. Bilge Hürmüzlü, Ege Üniversitesi’nden Arfl. Gör. Kozan Uzun, Arfl. Gör. Bekir Özer,
Uzman Ümit Güngör, Arkeolog Günsel Özbilen ve bölüm ö¤rencileri yer alm›flt›r. Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek
Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Program›’ndan iki stajyer ö¤renci de seramik buluntular›n›n onar›m›n›
gerçeklefltirmifltir.

2 Kaya Elmal› Tarlas›’nda aç›¤a ç›kar›lan Protogeometrik Dönem yap›lar›n›n kaz›lar› ile ilgili olarak bkz. Bak›r, G. et al,
“1999 Klazomenai Kaz›s›”, 22. KST 2, Ankara, 2001, 27-33; Bak›r, G. et al, “2000 Klazomenai Kaz›s›”, 23. KST 1,
Ankara, 2002, 41-44; Bak›r, G. et al, “2001 Y›l› Klazomenai Kaz›s›”, 24. KST 1, Ankara, 2003, 205-207; Bak›r, G. et
al, “2002 Y›l› Klazomenai Kaz›s›”, 25. KST 2, Ankara, 2004, 101-105; Bak›r, G. et al, “2003 Y›l› Klazomenai Kaz›s›”,
26. KST 2, Ankara, 2005, 1 vd.; N. Aytaçlar, “The Early Iron Age at Klazomenai” A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C.
Tzannes and Y. Ersoy (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International
Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 17vd.
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Kaya Elmal› Tarlas›’nda 2004 kampanyas›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar önce-
likli olarak Protogeometrik Dönem tabakan›n üzerine gelen Arkaik ve Klâsik Dönemle-
re ait yap›lar›n planlar›n›n ve stratigrafilerinin anlafl›lmas›na yönelik olarak gerçekleflti-
rilmifltir. Bu çal›flmalarda Protogeometrik Döneme ait yap›lar›n araflt›r›lmas› söz konu-
su geç dönem yap›lar›n›n kaz›lan alan›n tamam›na yay›lmas›ndan dolay› mümkün ol-
mam›flt›r. Kentin bu noktas›ndaki yerleflim izleri arkaik ve klâsik kentin s›n›rlar›n›n be-
lirlenmesi, farkl› mahallelerdeki yaflam izlerinin anlafl›labilmesi bak›m›ndan büyük
önem tafl›maktad›r.

Arkaik Dönem Tabakalar› (Resim: 1,2)
Kaya Elmal› Tarlas›’nda bir bölümü 2003 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda aç›¤a ç›kar›l-

m›fl olan Arkaik Döneme ait yap›lar öncelikli çal›flma alan›n› oluflturmaktad›r. Kuzeydo-
¤u-güneybat› do¤rultulu yap›lar›n aras›nda sokak olarak yorumlanabilecek bir tafl dö-
fleme ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bir bölümü M.Ö. 4. yüzy›la tarihli soka¤›n alt›nda kalan tafl
döflemede, tafllar aras›nda ve soka¤›n ay›rd›¤› yap›lar içerinde ele geçirilen seramik
parçalar› M.Ö.6. yüzy›la tarihlenmektedir. Bat› bölümde yer alan ve A3 No.lu olarak ad-
land›r›lan yap›n›n güneyde iri plaka tafllar ile apsis çizdi¤i görülmüfltür. Do¤uda yer
alan ve A4 olarak adland›r›lan yap›n›n güney bölümü ise M.Ö.4. yüzy›la tarihli bir
mekân›n alt›nda kald›¤› için tam olarak görülememifltir. Ancak A3 No.lu yap›dan hare-
ket ile bu yap›n›n da apsis planl› olabilece¤i düflünülmektedir. Her iki yap›n›n da M.Ö.
geç 6. yüzy›la tarihlenen seramik buluntu sa¤layan olas› tabanlar› M.Ö.4. yüzy›l yerle-
flimi taraf›ndan yo¤un tahribata u¤ram›flt›r. 

A3 No.lu yap›n›n bat› bölümünde, do¤uya do¤ru bakan bir baflka yap›n›n duva-
r› aç›¤a ç›kar›lm›fl ve bu yap› da A5 No.lu olarak adland›r›lm›flt›r. Bu yeni yap› içerisin-
deki çal›flmalarda, gerek M.Ö.4. yüzy›la tarihli sokak döflemesinin gerekse modern su
borusunun izin verdi¤i alanlarda yap›ya ait iki taban aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Söz konusu ta-
banlar›n ilki çok küçük bir bölümde izlenebilmifltir. Yan›k kerpiçli olan bu taban›n üze-
rinde in situ durumda herhangi bir seramik ele geçirilmezken taban alt›ndaki blokaj bu
yap›n›n tarihi ile ilgili bilgi vermifltir. Bu alanda ele geçirilen çok say›daki seramik bulun-
tu aras›ndaki en geç tarihli örnekler M.Ö. geç 6. yüzy›la aittir. Daha alt seviyelerdeki kil
taban iyi korunmam›flt›r. Bu ikinci taban›n alt›ndan, nitelikli ve net tarihleyici bir malze-
me ele geçmemifltir. Ancak her iki taban aras›nda 15 cm.lik fark bulunmas› aralar›nda
fazla bir zaman fark›n›n olmad›¤›n› düflündürmektedir. Muhtemelen bu zemindeki top-
ra¤›n çok nemli olmas›ndan dolay› tabanlarda bozulmalar olmufl ve bu yüzden taban
yükseltmeleri yap›lm›flt›r. ‹kinci taban›n yo¤un seramikli bir blokaj ile desteklenmesi de
bu fikri güçlendirmektedir. A5 No.lu yap› ile A3 No.lu yap› aras›nda, üst kodlar› tah-
ribata u¤ram›fl ancak yine de rahat izlenebilen s›k›flt›r›lm›fl tafll› bir dolgu bulunmakta-
d›r. 1.20 m.lik alanda izlenen bu dolgu, A3 ile A4 No.lu yap›lar aras›ndaki sokak olarak
yorumlad›¤›m›z tafl döflemenin devam›d›r. Bu sokak döflemesi A3 ve A5 No.lu yap›la-
r›n aras›ndan bat›ya yönelmifltir.

M.Ö.4. yüzy›l mekân›n›n içerisinde ancak daha düflük kodda do¤u-bat› do¤rultu-
lu bir duvar parças› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r (6 No.lu duvar). Tahribata u¤ram›fl bu duvar par-
ças› etraf›nda yap›lan çal›flmalarda ele geçirilen seramikler, yo¤un olarak M.Ö.geç 6
yüzy›la tarihlenmektedir. M.Ö. 4. yüzy›l mekân›n›n 6 No.lu duvar› ve güney yüzündeki
bir duvara ait iri plâka döfleme tafllar›n› kendine temel olarak kullanm›fl olmas› sebe-
biyle bu alanda M.Ö.4.yüzy›l seramikleri de kar›fl›k olarak ele geçirilmifltir. A4 yap›s›n›n
duvarlar›ndan daha üst kodlarda yer alan 6 No.lu duvar, kuzey yüzünde A4 yap›s›n›n
güney duvar›ndan daha derin kodlara kadar inmektedir. Organik iliflkileri görülemese
de birbirlerine oldukça yak›n konumlanm›fl olan bu yap› duvarlar›, muhtemelen ayn› ya-
p› içerisindeki mekân de¤iflikliklerine iflaret etmektedir. Gerek A4 yap›s› içerisinde ge-
rekse 6 No.lu duvar çevresinde görülen yo¤un M.Ö.4. yüzy›l tahribat› bu noktadaki ta-
rihlemeye yönelik kesin bilgilere ulaflmam›z› engellemektedir. Ancak her iki yap› duva-
r›n›n da A3 ve A5 No.lu yap›lar gibi M.Ö.6. geç yüzy›la tarihli oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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fiimdiki bilgiler ile birlikte, Arkaik Döneme tarihli bu yap›lar, alan›n Protogeometrik Dö-
nemde oldu¤u kadar bu dönemde de yo¤un bir flekilde yerleflim gördü¤ünü göstermek-
tedir.

Klazomenai’de Mehmet Gül Tarlas› ve Feride Gül Tarlas› sektörlerinde yap›lan
kaz›lar M.Ö.6. yüzy›l›n sonlar›nda apsis planl› evlerin kulan›lmakta oldu¤unu göster-
mifltir3. Ege dünyas›nda bu Dönemde tek mekânl› apsis planl› evler art›k kullan›lma-
maktad›r. Klazomenai’in M.Ö.546’daki birinci Pers istilâs› ile terk edilmesi ve arkas›n-
dan bir nesil sonra halk›n kentlerine geri dönmesi ile birlikte, bu Dönem için ilkel say›-
labilecek olan apsis planl› evlerin infla edildi¤i görülmektedir. Bunun sebebi Pers istilâ-
s› sonras›nda halk›n hâlâ kendisini güvende hissetmemesi, inflas› daha kolay olan ba-
sit planl› apsisli evlerle bar›nma ihtiyac›n› karfl›lama iste¤idir. Nitekim daha sonra tek
odal› bu apsisli evler yerlerini çok odal› dörtgen planl› evlere b›rakm›flt›r. Kaya Elmal›
Tarlas›’nda ortaya ç›kar›lan bu yeni yap›lar, Geç Arkaik Dönem kentinin konut alanla-
r›n›n Protogeometrik Dönem yerleflmesinin bulundu¤u alanlarda yo¤unlaflt›¤›n› göster-
mektedir. Limantepe Höyü¤ü üzerinde yap›lan kaz›larda da bu Döneme ait çok say›da
su kuyusu ortaya ç›kar›lm›flt›r. Prehistorik höyü¤ün üzerinde Arkaik Dönemde dinî ya-
p›lar›n bulunabilece¤i gerçe¤i göz ard› edilmese de, hemen çevresinin konut alan› ola-
rak ayr›ld›¤› görülmektedir.

M.Ö.4. Yüzy›l Tabakalar› (Resim: 3, 4)
Çal›flmalar›n ikinci k›sm›n› sektörün güneyindeki, büyük bir bölümü 2003 y›l› ça-

l›flmalar›nda aç›¤a ç›kar›lan kuzey-güney do¤rultulu bir yap› mekân› oluflturmaktad›r.
2.80 x 3.00 m. ölçülerinde olan bu mekân, kendisinden daha geç dönemlerde ve mo-
dern ça¤da yo¤un tahribata u¤ram›flt›r. Mekân›n bat› duvar›nda yaln›zca tek s›ra duvar
tafllar›, su basman s›ras› ile temel tafllar› korunagelmifltir. Do¤u ve güney duvar temel-
leri üç s›ra ile topra¤a otururken bat› yüzü Arkaik Döneme tarihli bir duvar üzerine  otur-
tulmufltur. Mekân›n iç k›sm›n›n bat› yüzünde orta büyüklükte yuvarlak bir hat çizen tafl
s›ralar› dikkati çekmektedir. Ayn› yüzdeki toikhobat tafllar› da bu yuvarlak hatt› destek-
leyecek biçimde flekillendirilmifltir. Mekân içerisinde ele geçirilmifl olan siyah firnisli ça-
t› kiremit enkaz›, küçük boyutlu seramik parçalar› ile alandaki stratigrafik durum
mekân›n M.Ö.4. yüzy›la tarihlemesine sebep olmaktad›r. Al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki bir pla-
na sahip olan söz konusu mekân olas›l›kla insula sistemi içerisinde yer almakla birlik-
te konut amaçl› kullan›lmam›flt›r. Mekân›n bat›s›ndaki çal›flmalarda, kuzey-güney do¤-
rultulu 3.80 m. geniflli¤inde bir sokak ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu sokak do¤u ve bat› yön-
lerde do¤rudan topra¤a oturan kald›r›m döflemesine sahiptir. Tek s›ra tafltan oluflan bu
döfleme, do¤uda daha iyi korunmufl olan M.Ö.4. yüzy›l mekân›n›n duvar›na yaslan-
maktad›r. Söz konusu sokak, Khyton kentinin parselleri içerisinde yer almaktad›r ve dü-
zenli kentin sokak ölçülerini tekrar etmektedir. Söz konusu soka¤›n aç›¤a ç›kar›lmas›-
n›n hemen ard›ndan, daha önceki y›llarda kaz›lan ancak daha sonra kapat›lan 6 No.lu
insulan›n güneyindeki evlerinin güneydo¤u köfleleri tekrar aç›lm›fl ve yap›lan ölçümler
ile soka¤›n Khyton’daki ›zgara planl› yerleflim ile iliflkisi teyit edilmifltir4. M.Ö.4. yüzy›l
mekân›n›n do¤usunda, bir bölümü modern su borusu taraf›ndan tahrip edilmifl olan iri
plaka tafllardan oluflturulmufl bir avlu aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu veriler, M.Ö.4. yüzy›l ken-
tinin Limantepe Höyü¤ü’nün güneyini de içine alacak flekilde planland›¤›n› göstermek-
tedir.
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3 Söz konusu apsidal planl› yap›lar hakk›nda daha genifl bilgi için bkz. Y. E. Ersoy, “Klazomenai: 900-500 BC. “History
and Settlement Evidence”, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes, Y.Ersoy (eds.), Klazomenai, Teos and
Abdera: “ Metropoleis and Colony.” Proceedings of the Symposium, Abdera 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004,
58-59, fig.18.

4 F. Özbay,”The History and Archaeology of Klazomenai in the Fourth Century BC and the Settlement at Chyton” in A.
Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. Ersoy (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony
Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001,
Thessaloniki, 2004, 148, fig.19.



FER‹DE GÜL TARLASI SEKTÖRÜ ÇALIfiMALARI 
Fikret ÖZBAY

Feride Gül Tarlas› Sektörü’nde 2001 y›l›na kadar yürütülen kaz›lar, M.Ö. 4. yüz-
y›l kentinin sokak düzeni ve insula sistemini anlamaya yönelik olarak gelifltirilmifltir. Bu-
güne kadar elde edilen veriler, kesin olmamakla birlikte insulalarda en az alt› evin bu-
lundu¤una iflaret eder. 2001 ve 2002 y›l› kaz›lar›nda ise prostas planl› evlerin mekân
organizasyonunu belirlemeye yönelik bir kaz› stratejisi seçilmifltir. Ancak, kaz›lan ala-
n›n çevresinin modern sokaklar ve konutlar ile kuflat›lm›fl olmas›, çal›flma alan›n› s›n›r-
lamakta ve genifl açmalarda insula sisteminin görülmesine engel olmakta ve ço¤u za-
man da bunu olanaks›zlaflt›rmaktad›r.

Feride Gül Tarlas› 2004 kaz› kampanyas›nda, bir insulada kaç ev bulundu¤u so-
rununa net bir aç›klama getirmek amac›yla geçmifl y›llarda kaz›lan alan›n kuzeyinde,
muhtemel insulalar›n köflelerine denk gelen dört ayr› noktada sondaj kaz›lar› yap›lm›fl-
t›r (Resim: 5,6). Ancak yürütülen bu çal›flmalarda M.Ö. 4. yüzy›l yerleflimine ait herhan-
gi bir mimari ize rastlanmam›fl, kuzey yönde en az›ndan iki insulan›n kaplayaca¤› alan
kadar bir bölümün kent plan›na konut alan› olarak dahil edilmedi¤i anlafl›lm›flt›r. Arka-
ik Dönem ve daha öncesine tarihli izlerin d›fl›nda bu kesimde Klâsik Döneme ait evle-
rin bulunmay›fl›, buradaki genifl ve bofl alan›n Geç Klâsik Dönemde muhtemelen ka-
musal bir amaca hitap etti¤ini akla getirmektedir.

HAMD‹ BALABAN TARLASI SEKTÖRÜ ÇALIfiMALARI
‹lkan HASDA⁄LI

HBT Sektörü’nde 1990 y›l›ndan beri yürütülen kaz› çal›flmalar› sonucunda büyük
bir yap›ya ait olan duvar temelleri ve dolgular aç›¤a ç›kar›lmaktad›r. S›radan bir vatan-
dafla ait olmad›¤› aç›k olan söz konusu yap› Basileia olarak adland›r›lm›flt›. Basileia,
do¤uda yer alan büyük bir teras duvar›n›n bat›s›nda kalan bir yükseltide infla edilmifl-
tir. Yap› kompleksi, kuzey-güney istikametinde infla edilmifl ve do¤u-bat› istikametinde
yan yana yerlefltirilmifl üç adet prostasl› evden ve bunlar›n do¤usunda kalan bir teras
duvar›ndan oluflmaktad›r. Yap›n›n inflaat› do¤udan bat›ya do¤ru sürdürülmüfltür, do¤u-
da ve merkezde yer alan evlerin kesinlikle kullan›ld›¤›n› gösteren veriler elde edilmifl-
tir5.

Yap› kompleksini oluflturan prostasl› evler, merkezi bir avlunun kuzeyindeki ya-
flam mekânlar› ile güneyindeki ifllik ve müfltemilat mekânlar›ndan oluflmaktad›r. Bu hâl-
leri ile Bat› Anadolu’daki kaz›larda aç›¤a ç›kan di¤er prostasl› evler ile benzemelerine
ra¤men, basileiay› oluflturan evler di¤er tüm merkezlerdeki evlerden daha büyüktürler
ve baz› mekânsal farkl›l›klar içermektedirler6. En do¤udaki evin avlusunda (A Avlusu)
bir su kuyusu ile ortada yer alan evin avlusunda (B Avlusu) ele geçirilen, drenaj siste-
mine ait kanal tafl› ile bir mekânda (18 nolu mekân) ele geçirilen zemine gömülü du-
rumdaki pithos iki evin kullan›ld›¤›n› kan›tlamaktad›r. Henüz tamam› kaz›lmam›fl olan
en bat›daki evde yafland›¤›na iflaret edecek veriler henüz mevcut de¤ildir7.

Yap›ya ait temel dolgular›nda ve depozitlerde ele geçirilen seramik buluntular
yap›n›n M.Ö.4. yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde infla edildi¤ini kan›tlar8. HBT Sektörü’nün ta-
mam›nda yap›lan kaz›larda M.Ö.4. yüzy›l›n ortalar›ndan Hellenistik Dönem içlerine  ka-
dar olan sürece tarihlenen mimari kal›nt›lara rastlanmamas› ve küçük buluntular›n da
yok denecek kadar az olmas› yap›n›n ifllevine M.Ö.4. yüzy›l›n ortalar›nda son verildi¤i-
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5 Bak›r, G. et al, “2000 Klazomenai Kaz›s›”, 23. KST 1, Ankara, 2002, 46-47.
6 Basileiay› oluflturan prostasl› evler, plan aç›s›ndan Klazomenai’daki ›zgara plan içerisinde infla edilmifl olan prostasl›

evler ile benzerlikler gösterir. Söz konusu evler ve di¤er merkezlerledeki prostasl› evler hakk›ndaki bir karfl›laflt›rma
için bkz. Bak›r, G. et al, “2001 Y›l› Klazomenai Kaz›s›”, 24. KST 1, Ankara, 2003, 212.

7 Bak›r, G. et al, “2000 Klazomenai Kaz›s›”, 23. KST 1, Ankara, 2002, 46-47.
8 Bak›r, G. et al, “2000 Klazomenai Kaz›s›”, 23. KST 1, Ankara, 2002, 47.



ni göstermektedir. A.Avlusu’nda kaz›lan su kuyusunda ele geçirilen ve orijinalde yap›-
n›n teras duvar›na ve drenaj sistemine ait olan mimarî kal›nt›lar yap›n›n sadece terk
edilmedi¤ini, fakat ayn› zamanda tahrip de edildi¤ini düflündürmektedir.

HBT Sektörü’nde bu sezon yap›lan kaz› çal›flmalar› belirli sorunlar›n çözümüne
yönelik olarak yürütülmüfltür. ‹lk hedef, basileia yap›s›n›n A Avlusu’nu kapatan Helle-
nistik ve Roma Dönemi dolgular›n›n tamamen kaz›lmas› ve avlunun kuzeyindeki
mekânlar›n s›n›rlar›n›n tam olarak belirlenmesidir. Bu alanda gerçeklefltirilen kaz›larda,
Roma Dönemine ait tafl dolgular ile Hellenistik Döneme ait su künkleri ile karfl›lafl›lm›fl
(Resim:7) ve bunlar›n alt›nda M.Ö.4. yüzy›l tabakas›na ulafl›lm›flt›r. Bu alanda özellik-
le Roma Dönemine tarihlenen tafl y›¤›nlar› birçok yerde M.Ö. 4. yüzy›l tabakalar›n› ve
avlu zeminini de tahrip etmektedir. Bu tahriplerin sebebi büyük olas›l›kla, avlunun ta-
ban döflemesine ait plâka tafllar›n Roma Dönemi yap›lar›nda kullan›lmak üzere çal›n-
mak istenmesidir. A Avlusu’nun kuzey yar›s›, güneye do¤ru e¤imli bir biçimde plâka
tafllar ve s›k›flt›r›lm›fl kireçten oluflan bir taban s›vas› ile kaplanm›flt›r. Bu taban avlu-
nun yaklafl›k orta kesiminde, do¤u-bat› istikametinde aniden kesilerek bu bölgede bir
seki yapmaktad›r (Resim: 8). Avlunun güneyinde ise taban kodu 0.15 m. kadar daha
alçaktad›r ve buradaki taban s›k›flt›r›lm›fl topraktan bir zemine sahiptir. Bu alanda ya-
p›lan kaz› çal›flmalar›nda in situ durumda bir kanal tafl› aç›¤a ç›km›flt›r. Bu kanal tafl›
iki evin ortak duvar›n›n toikhobat s›ras›n›n alt›ndaki bir aç›kl›k sayesinde B Avlusu’nda-
ki drenaj sistemi ile ba¤lanmaktad›r (Resim: 9). Bu buluntu sayesinde A ve B Avlula-
r›’n›n drenaj sistemlerinin ayn› sistemin iki parças› oldu¤u kesinlik kazanm›flt›r. Söz ko-
nusu çal›flmalar s›ras›nda, basileian›n temel dolgular› içerisinde ele geçirilen ve
M.Ö.375-350 y›llar›na tarihlenen Attika üretimi siyah firnisli bir içe k›vr›k a¤›zl› kâse, ya-
p› için önerilen tarihi bir kez daha teyit etmektedir (Resim: 10)9. A Avlusu’nun kuzey
s›n›r duvar› üzerinde yap›lan çal›flmalar ile avludan kuzey mekânlara aç›lan kap› ya da
kap›lara ait izler aranm›fl ancak bu alandaki Roma Dönemi tahribat› yüzünden bu izler
ile ne yaz›k ki karfl›lafl›lamam›flt›r.

A Avlusu’nda gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar› s›ras›nda sürpriz bir sonuç da el-
de edilmifltir. Avlu taban›ndan daha alt kodlarda, basileiadan daha erken bir mimarî
yap› kat› ile karfl›lafl›lm›flt›r. Basileian›n inflas› s›ras›nda a¤›r bir tahribata u¤ram›fl olan
bu yap› kat›, zarif bir iflçili¤e sahip, ancak dayan›ks›z olarak infla edilmifl üç adet duvar-
la ve bu duvarlar›n bat›s›nda, dar bir alanda kaz›lan bir tabanla temsil edilmektedir
(Resim: 11). Stratigrafik veriler ve seramik buluntular, hakk›nda henüz çok az bilgiye
sahip oldu¤umuz bu yap› kat›n›n M.Ö.4. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine ait oldu¤unu düflündür-
mektedir. Bu evreye ait olan duvarlardan ikisi kuzey-güney, bir tanesi ise do¤u-bat›
yönünde yerlefltirilmifllerdir. Duvarlar›n oryantasyonu, duvarlar›n ait oldu¤u mekân›n ya
da mekânlar›n Khyton’daki düzenli yerleflimin bir devam› olabilece¤ini akla getirmek-
tedir.

Basileian›n temel dolgular› alt›nda kalan ve bir k›sm› 1990 y›l›nda kaz›lm›fl olan
bir baflka yap› di¤er çal›flma alan›n› oluflturmufltur. Söz konusu yap›n›n M.Ö. 5. yüz-
y›l›n son çeyre¤ine ve M.Ö. 4. yüzy›l›n bafllar›na tarihlenen seramik buluntu sa¤layan
taban›n›n bir k›sm› 1990 y›l›nda kaz›lm›flt›. Söz konusu yap›, yukar›da bahsedilen iki
Klâsik Dönem yap› kat›ndan da daha düflük bir kodda yer almaktad›r. fiu ana kadar
olan bilgilerimize göre söz konusu yap› HBT Sektörü’ndeki en erken Klâsik Dönem yap›
kat›n› temsil etmektedir. Bu sezon yap›lan kaz› çal›flmalar›nda taban›n kalan k›sm›
kaz›lm›flt›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda yap›n›n bat› duvar›n›n a¤›r biçimde tahrip edildi¤i
gözlenmifl ve temel tafllar› ve taban üzerinde yan›k izlerine rastlanm›flt›r.

Arkaik Dönem zeytinya¤› iflli¤inin restorasyon çal›flmalar› nedeniyle, yukar›da
bahsedilen iki temel alan d›fl›ndaki pek çok alanda da küçük çapl› sondaj ve temizlik
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda karfl›m›za ç›kan en ilginç bulgu zeytin-
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9 Sparkes, B.A., Talcott, L., The Athenian Agora, Vol:XII, Black and Plain Pottery of the 6th , 5th  and 4th Centuries
B.C., Princeton, 1970, fig.8, pl.33: 828.



ya¤› iflli¤inin güneybat› köflesindeki polim çukuru10(7 No.lu çukur) içerisinde ele geçiri-
len kireç s›va kal›nt›s›d›r. Bu veri sayesinde polim çukurunun içinin Antik Dönemde ki-
reç s›va ile kapl› oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Bunun d›fl›nda, sondaj ve temizlik çal›flmas› ya-
p›lan pek çok alanda ana kaya zemin üzerinde aç›lm›fl çeflitli boyut ve biçimlerde çu-
kurlar ile karfl›lafl›lm›flt›r. Çukurlar›n 0.10-0.20 m. çap›nda olan bir k›sm› olas›l›kla ait
olduklar› mekânlar› kapatan çat›lara ait ahflap dikmeleri tafl›mak için aç›lm›fllard›r (Re-
sim: 12).   Geçmifl y›llarda kaz›s› yap›lan bir zeytinya¤› iflli¤i ve demirci atölyesi HBT
Sektörü’nün M.Ö. 6. yüzy›lda bir sanayi alan› oldu¤unu göstermektedir. Bu y›l karfl›m›-
za ç›kan çok say›da ana kaya çukuru da büyük olas›l›kla M.Ö. 6 yüzy›la ait olan, an-
cak ifllevlerini henüz tam olarak bilinemeyen di¤er iflliklere aittir.
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10 Bu çukur ve zeytinya¤› iflli¤i ile ilgili olarak bkz. E. Koparal - E. ‹plikçi, “Archaic Olive Oil Extraction Plant in
Klazomenai” A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. Ersoy (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera:
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Resim 1: Kaya Elmal› Tarlas› (KET), görünüm, kuzeyden

Resim 2: Kaya Elmal› Tarlas› (KET) Arkaik Dönem evreleri plan›
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Resim 3: Kaya Elmal› Tarlas› (KET) M.Ö. 4.
yüzy›l evresi plan›

Resim 4: Kaya Elmal› Tarlas› (KET) 6 No.lu  
insula ve D-B 2 soka¤›

Resim 5: Feride Gül Tarlas›
(FGT) kuzey 
sondajlar›

Resim 6: Feride Gül Tarlas› (FGT) 
4 No.lu sondaj
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Resim 7: HBT Sektörü. Hellenistik Dönem 
künkleri, Roma Dönemi tafl y›¤›nlar›

Resim 8: HBT Sektörü. Basileia yap›s›n›n “A” avlusu

Resim 9: HBT Sektörü. Basileia yap›s›n›n “A” ve “B” 
avlular› aras›ndaki drenaj kanal›
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Resim 12: HBT Sektörü. Arkaik Dönem ana kaya çukurlar›

Resim 10: HBT Sektörü. Basileia yap›s›n›n temel dolgusundan ele 
geçirilen Attika üretimi siyah firnisli kâse. (M.Ö. 375-350)

Resim 11: HBT Sektörü. Basileia yap›s›n›n temel dolgular› 
alt›nda yer alan M.Ö. Erken 4. yüzy›l duvarlar›



BAKÜ-T‹FL‹S-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI
KAHRAMANMARAfi-ANDIRIN-GEBEN 

KAYRANLIK GÖZÜ KURTARMA KAZISI

Muhammet GÖRÜR*
Semih ‹STANBULLUO⁄LU

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesi (BTC   HPBHP) kapsam›nda,
Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre De¤erleri Araflt›rma Merkezi (G.Ü. ARÇED), BO-
TAfi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl›¤› aras›nda yap›lan protokol so-
nucu, boru hatt› güzergâh›nda tespit edilen  Kahramanmarafl  ‹li, And›r›n ‹lçesi, Geben
beldesi  Kayranl›k Gözü  mevkiinde arkeolojik kaz› yap›lmas›na karar verilmifltir. Kah-
ramanmarafl Müzesi Müdürü  Ahmet Denizhano¤ullar›  baflkanl›¤›ndaki kaz› çal›flma-
lar›,  bilimsel sorumlulu¤umda yürütülmüfltür1. Kayranl›k Gözü kurtarma kaz›s›  çal›fl-
malar› 13 May›s 2004 tarihinde bafllam›fl, 13 Haziran 2004 tarihinde sona ermifltir.

Geben bugün Kahramanmarafl ‹li, And›r›n ‹lçesi’ne ba¤l› bir  beldedir. Eski Ge-
ben bugünkü beldenin 4 km. kuzeybat›s›nda, And›r›n’›n 32 km. kuzeydo¤usunda, Gök-
sun (Kukusos)un 22 km. güneybat›s›nda, Kapadokya’n›n kuzey giriflinde Meryemçil
geçidinde  yer almaktad›r. Bugüne kadar Kapnisperti, Gabnuperk, Gabnupirat, Kapan,
Çinçin, Sar›msak Kalesi vb. pek çok isimle an›lm›flt›r2.  Bugün yay›nlarda Geben Kale-
si veya Meryemçil Kalesi olarak da tan›t›lmaktad›r3.  Kale ve çevresi konumu itibar›yla
çok eski dönemlerden beri yerleflime sahip olmufl olmal›d›r. Ancak  erken dönemlere
ait günümüze gelen herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktad›r. Elimizdeki en erken
veriler 12. yüzy›l›n ilk yar›s›na aittir. Ortaça¤da Bizans egemenli¤inde olan bölge, Arap
ak›nlar› s›ras›nda da önemli rol oynam›flt›r. Konumu itibar›yla s›k s›k el de¤ifltiren böl-
ge, daha sonra Bizans ve Anadolu Selçuklu devletine tabi Kilikya Ermeni prensleri ta-
raf›ndan idare edilmifltir4. 1243 y›l›ndan sonra Mo¤ol Hâkimiyetine giren bölge, Daha
sonra Memlûkler taraf›ndan 1374’de fethedilmifltir5. Memlûklerden sonra bölgeye Dul-

* Yrd.Doç.Dr. Muhammet  GÖRÜR, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Sanat Tarihi Bölümü Ö¤retim Üyesi,
06500 Beflevler-Ankara/ TÜRK‹YE. 
Arkeolog Semih ‹STANBULLUO⁄LU, Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre De¤erlerini Araflt›rma Merkezi, 06500
Beflevler-Ankara/TÜRK‹YE.

1 Kayranl›k Gözü Kurtarma Kaz›s› çal›flmalar›nda, Bakanl›k temsilcisi olarak Uzman Sanat Tarihçi Asuman Arslan
görev yapm›flt›r.Ayr›ca, Ö¤r.Gör. Gülflah Beyazo¤lu,  Semih ‹stanbulluo¤lu Hamza Ekmen(G.Ü.ARÇED),, Yunus
Ekim(G.Ü.ARÇED),, Resul ‹bifl(G.Ü.ARÇED),, Tuba ‹bifl(G.Ü.ARÇED), Sibel Arslan, (G.Ü.ARÇED), Mustafa
K›rd›(G.Ü.ARÇED), Elif Yüce , Zeynep Y›lmaz (G.Ü.ARÇED) ve Volkan Canbolat ‘›n  (G.Ü.ARÇED) ve bölgeden
temin edilen  21 iflçi’ nin  kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.  Kahramanmarafl Müzesi Müdürü  Ahmet Denizhano¤ullar›
baflta olmak üzere  kaz› çal›flanlar›n›n hepsine özverili çal›flmalar› ve yard›mlar›ndan dolay› teflekkür ederim.  

2 Robert,Edwards, The Fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1987. s.124-125F.Hild ve
H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien, Tabula Imperia Byzantini Band 5, Verlag der Osterreichen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1990, s.287.

3 Robert,Edwards, The Fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1987. s.124-125F.Hild ve
H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien, Tabula Imperia Byzantini Band 5, Verlag der Osterreichen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1990, s.287.

4 M.Aktok Kaflgarl›, Kilikya Tâbi Ermeni Baronlu¤u Tarihi, Ankara 1990, s. 101-103, 141-150.
5 Anonim, “Geben Madedesi”, ‹slam Ansiklopedisi, C.4, Millî E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul  1964, s. 761-762. 
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kadiro¤ullar› ve son olarak da Osmanl›lar hâkim olmufltur. Bölge daha sonra ticaret ve
askerî yollar›n de¤iflmesiyle önemini yitirmifltir. Özellikle Ortaça¤da ticarî aç›dan olduk-
ça önemli olan bölge hakk›nda Avrupal› gezgin ve tüccarlar bilgi vermektedirler.Bunlar
aras›nda tacirler için yararl› bilgiler vermek için bir geziye ç›kan  ve Pratica della Mer-
catura isimli klavuz kitab›n› yazan Floransal›  Pegolotti’nin kay›tlar› ayr› bir önem tafl›-
maktad›r. Ayas’tan bafllayan yol, Anabad’a kadar Ceyhan Nehri’ni izliyor, orada nehir-
den ayr›larak onun bir kolu olan  Anabad Su’yu izliyordu. Geben surlar›n›n alt›ndan ge-
çen yol Göksun’dan sonra kuzeydo¤uya k›vr›l›p Seyhan Nehri’nin ç›kt›¤› yere var›yor
ve Antitoroslar’› aflarak  K›z›l›rmak boyunca ilerleyip Sivas’a ulafl›yordu. Cenoval› bir
noterin  1274 Haziran›’nda düzenledi¤i iki ayr› senet, Ayas-Sivas yolculu¤unun 8 gün
sürdü¤ünü göstermektedir6.  Meryemçil beli üzerinden  geçen  bu  yol Anadolu’yu Ku-
zey Suriye’ye yani kuzey-güney ba¤lant›s›n› kuran en eski yoldur. Bu yol üzerinde es-
ki kaleler olan Karatepe ve Hieropolis-Kastabala bulunmaktad›r. Göksun’dan And›r›n’a
kadar olan bu yola Göç Yolu (Yörüklerin Yolu) denmekteydi. Göksun’dan  Göç Yolu
üzerindeki De¤irmendere bölgesine gelinir, oradan F›nd›kl› Kalesi’nin alt k›sm›ndan
Meryemçilbeli dar bo¤az›na girilir ve yaklafl›k 13 km. sonra Geben yaylas›na ç›k›l›r ve
Böylece Meryemçil Kale (Geben Kalesi) civar›ndaki Kilikya’ya ulafl›l›yordu7.   

Kaz› alan›da; hemen hemen her dönemde konumu itibar›yla önemini koruyan,
özellikle Ortaça¤da ticarî aç›dan oldukça önemli olan Geben Kalesi’nin güneybat› ya-
mac›nda, Kayranl›k Da¤lar›’n›n do¤usundan ç›kan bir gözün (Kayranl›k Gözü) hemen
alt›nda yer almaktad›r.

Kayranl›k Gözü  kurtarma  kaz›s›  çal›flmalar›na, kaz› alan›n›n gridleme ve topog-
rafik plan ç›karma ifllemleri ile bafllanm›flt›r (Çizim: 1). 

Protokol gere¤i, kurtarma kaz›s› boru hatt›n›n geçece¤i alan›n s›n›rlar› içinde ger-
çeklefltirilece¤i için söz konusu koridor  10 x 10 m. boyutlar›nda  A,B ve C olarak kod-
lanan  grid alanlar›na bölünmüfl ve plan karelere ayr›lm›flt›r. Kaz› çal›flmalar›nda  ön-
celik B açmalar›ndan geçen  boru aks›na verilmifl ve buluntular›n durumuna göre  aç-
malar›n di¤er k›s›mlar›na do¤ru geniflleme  sa¤lanm›flt›r. Ç›kan mimarîyi takip etmek
amac›yla alana, daha sonra  D olarak  kodlanan  grid alanlar› eklenmifltir (Çizim: 1). 
Kaz› çal›flmalar›, 13 May›s 2004 tarihinde  gerçeklefltirilen temizlik çal›flmalar›n›n ar-
d›ndan   B1, B2, B3  ve C3 açmalar›nda ayn› anda bafllat›lm›flt›r. Kaz› s›ras›nda ç›ka-
r›lan  mimarîyi takip etmek amac›yla da daha sonra  A2, A3, B4,B5, C2, C1, C4  ve D1
ile D2  açmalar›nda çal›fl›lm›flt›r. 

B1 açmas›nda, 14- 22 May›s 2004 tarihlerinde gerçeklefltirilen çal›flmalara ilk ola-
rak 6-10 / f-j plan karelerinde bafllanm›fl ve  1337.84- 1336.85 m. seviyeleri aras›nda
çal›fl›lm›flt›r. 1337.73 m. seviyesinde  düzgün olmayan  irili ufakl› tafl s›ralar›na rastlan-
m›flt›r. Döküntü tafllar kald›r›ld›¤›nda  çift s›ral› tafllardan oluflan ba¤lay›c› malzeme bu-
lunmayan kuru duvar tekni¤inde, güneyden bafllay›p kuzeye devam eden  geç döne-
me ait bir duvar  ortaya ç›km›flt›r. Duvar›n devam›n› görebilmek amac›yla çal›flmalara
1-5 / h-j plan karelerinde devam edilmifltir. Burada da duvar›n devam› belirlenmifltir.
Tafl s›ras›n›n açman›n sonuna do¤ru kesildi¤i görülmüfltür. Açman›n  2-4 / e-f  plan ka-
relerinde  1337.92-1337.05m. seviyelerinde ve  8-10 / d-e plan karelerinde  2 x 2 m. öl-
çülerindeki 1337.67-1336.64 m. seviyelerindeki sondajlarda herhangi bir arkeolojik  bu-
luntuya rastlanmam›flt›r. Açma genelinde  az say›da amorf seramik parçalar› ile koroz-
yona u¤ram›fl  bir çivi  ele geçirilmifltir.

B2 açmas›ndaki çal›flmalar 14 May›s – 06 Haziran 2004  tarihlerinde 1337.50-
1337.39 m. / 1335.33-1335.05 m. seviyelerinde gerçeklefltirilmifltir. 4-7 /e-h  plan kare-
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lerindeki çal›flmalar s›ras›nda, ba¤lay›c› malzeme olarak kireç harc›n›n kullan›ld›¤›, d›fl
ve iç yüzlerde daha iri ve düzgün tafllar ile bunlar›n aras›ndaki küçük moloz tafllar›n
dolgu malzemesi olarak kullan›ld›¤›  140 cm. civar›nda bir duvar  belirlenmifltir. Duvar›
belirlemek amac›yla  yap›lan çal›flmalarda duvar›n do¤uya ve güneye do¤ru köfle ya-
parak de¤il, kavisle döndü¤ü belirlenmifltir. Duvar tamamen  ortaya ç›kar›ld›¤›nda, du-
var›n yar›m daire planl› bir mekâna ait oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca, duvar kal›nl›¤›-
n›n da  140 cm. de¤il  70 cm. oldu¤u tespit edilmifltir. Mekân›n  kuzeybat›s›ndaki kal›n-
l›¤›n, daha sonradan orijinal duvar› desteklemek amac›yla  yap›lm›fl bir destek duvar›
oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, duvar içte yaklafl›k 50 cm. afla¤›da bir kademe yaparak in-
mektedir. Kademelenme   M5 olarak isimlendirilen mekân›  dolaflt›¤›  görülmüfltür.
Mekân›n do¤usunda  belirlenen M1 olarak isimlendirilen mekân›n  C2 açmas›na do¤-
ru devam etti¤i belirlenmifltir. M1 mekân›na ait duvarlar›nda 70 cm. kal›nl›¤›nda ve ki-
reç harc›n›n ba¤lay›c› malzeme olarak kullan›ld›¤›  düzgün olmayan kesme tafllar›n
aras›nda moloz tafllar›n dolgu malzemesi olarak  yerlefltirildi¤i görülmüfltür. Ayr›ca
mekân›n duvarlar›nda 4 cm. kal›nl›¤›nda  s›va ile zemininde kireç harçl›  beton  kulla-
n›lm›flt›r.  (Resim: 1). M5’in güneyinde  do¤u-bat› do¤rultusunda  dikdörtgen plânl› bir
mekân ortaya ç›kar›lm›flt›r. Mekân›n içindeki döküntü tafllar kald›r›ld›¤›nda, M5’in do¤u
köflesinden ç›kan üzeri kapak tafllar› ile kapat›lm›fl bir su kanal› görülmüfltür. Kanal›n
bir ucu bat›ya, di¤er ucu do¤uya dönmektedir. Bat› ucu mekân›n sonunda kesilmekte-
dir. Kesildi¤i k›s›mda kuzeybat› köflesi kavisli  ve daha küçük boyutlu küçük bir mekân
dikkati çeker. Bu bölüm oldukça tahribata u¤ram›flt›r. Kanal›n do¤uya giden ucu ise du-
var›n içinden  C3 açmas›na   geçmektedir. Kanal geniflli¤i ve yüksekli¤i  20 x 20 cm.dir.

B2 açmas›nda  mimarînin d›fl›nda ele geçirilen  k›r›k bir cam obje ile k›rm›z› ve
deve tüyü renklerinde genellikle kaba nitelikli amorf seramikler d›fl›nda buluntuya rast-
lanmam›flt›r.

B3 açmas›nda  16 May›s-03 Haziran günlerinde 1335.82 – 1334.51 m. seviyele-
ri aras›nda çal›fl›lm›flt›r. Açmadaki çal›flmalara, ortadaki döküntü tafllar›n kald›r›lmas›y-
la bafllanm›flt›r. Döküntü tafllar kald›r›ld›¤›nda  D9, D10, D15’in belli aral›klarda kesifl-
mesiyle 250 x 190 cm. ölçülerindeki  M6  olarak isimlendirilen mekân ile  D9, D10, D15,
D16 ve D17’nin  kesiflmesiyle de  163 x 273 m. ölçülerindeki M7 mekân›  ortaya ç›k-
m›flt›r. Bunun bat›s›nda da  500 x 350 m. ölçülerinde, kuzeybat› ve güneydo¤usu  ek-
sedra biçiminde d›fla taflan  M8 mekân› vard›r. M8’in güneydo¤u köflesindeki eksedra-
n›n içinde  155x135 cm. lik alanda  27 x 27 x 5 cm. ölçülerinde zemin tu¤lalar› üzerin-
de  disk biçiminde hypacaust tu¤lalar› ile bunlar›n üzerinde k›r›k bir zemin tu¤las›  in
situ olarak ele geçirilmifltir. Ayn› flekilde in situ hypacaust tu¤lalar M6’da da  ç›km›flt›r.
M8’in bat›s›nda  D9 ve D10’un aras›nda  215 x 190 cm. ölçülerinde iç k›sm›nda duvar-
larda is ve yan›klar›n görüldü¤ü  M9 yer almaktad›r.  M8’in  güneydo¤usundaki eksed-
ran›n  yaklafl›k ekseninde  duvar›n üzerinde bir künk izi ile bunun yan›nda bir su kün-
kü yer almaktad›r. Künkün güneyinde  kireç harçl› k›sa bir kanal bir kapak tafl›yla son-
lanmaktad›r. Kapak tafl›n›n güneyinden bafllayan ve içbükey bir kavis yaparak  C4 aç-
mas›na kadar giden, harçs›z moloz tafllar›n oluflturdu¤u  ve kanal oldu¤u düflünülen
bir düzenleme dikkati çekmektedir. 

M8 ile M9’un güneyinde mimarîden ba¤›ms›z, zemini  kireç harçla s›vanm›fl, d›fl-
tan tek s›ra tafllardan oluflan   yar›m daire biçiminde  bir bölüm  belirlenmifltir. Zemini-
nin alt k›sm›nda yo¤un yan›k tabakas› görülmektedir.

B3  açmas›ndaki duvarlarda,  içte ve d›flta düzgün kesme tafl, aralarda moloz tafl-
lar, tu¤la k›r›klar› ve çak›l tafllar› dolgu malzemesi, kireç harc› ise ba¤lay›c› malzeme
olarak kullan›lm›flt›r. Duvar kal›nl›klar›  65-80 cm. aras›nda de¤iflmektedir (Resim: 2).

Açmada  mimarî d›fl›nda  yo¤un korozyona u¤ram›fl demir  bir çivi ile  kurflun ol-
du¤u düflünülen  korozyona u¤ram›fl ve ezilmifl bir  çeflme lülesi ç›km›flt›r.

B5 Açmas›nda, 31 May›s 2004  tarihinde  1-3 / e-f  plan karelerinde, boru aks›
üzerinde  yap›lan  3 x 2 m. sondajda, 1334.58 – 1333.49 m. seviyeleri aras›nda her-
hangi bir arkeolojik  buluntuya rastlanmad›¤› için, çal›flmalar bu seviyede  kesilmifltir.    
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A2  açmas›nda çal›flmalar, B2 açmas›nda belirlenen  mimarînin ba¤lant›s› olup
olmad›¤›n› tespit etmek amac›yla  önce  2x2 lik bir sondajla bafllanm›flt›r. Çal›flma s›-
ras›nda baz› tafllar tespit edildi¤i için sondaj  geniflletilerek  4 x 3 m. yap›lm›flt›r. Taflla-
r›n etraf› aç›l›p derinleflildi¤inde, bunlar›n  herhangi bir mimarîye ait olmayan  döküntü
tafllar oldu¤u belirlenerek, kald›r›lmas›ndan sonra buradaki  çal›flmalar sonland›r›lm›fl-
t›r.

A3 Açmas›nda çal›flmalar   1-10 / f-j plan karelerinde  23-27  May›s 2004  tarih-
lerinde 1335. 76 - 1334.87  m. seviyelerinde gerçeklefltirilmifltir.

Çal›flmalar B3 açmas›nda  bafllayan  D9 ve D10 duvarlar›n› takip etmek amac›y-
la  öncelikle 3-6 / ›-j plan karelerinde  yap›lan sondajla bafllam›flt›r. Sondajda   70 cm.
yüksekli¤inde  80-110 cm. aras›nda duvar  kal›nl›¤› olan  D9 duvar› ile 92-110 cm. ara-
s›nda duvar kal›nl›¤› olan D10 duvar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

D10 duvar›n›n kuzeyine bitiflik, düzgün kesme tafllarla yap›lm›fl  20 cm. geniflli-
¤inde ve 20 cm. yüksekli¤inde at›k suyun boflalt›ld›¤› düflünülen su kanal› belirlenmifl-
tir. Kanal D10’un kuzeyinde bafllamakta bat›ya do¤ru devam ettikten sonra kavisli ola-
rak güneye dönerek  açman›n güneybat› köflesinde sonlanmaktad›r. Kanal›n döndü¤ü
köflede, daha sonraki bir dönemde kanal duvar›n›n k›r›larak yerlefltirildi¤i düflünülen
a¤›z k›sm› k›r›k, gövdesi 57 cm. çap›nda bir pythos ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kanaldaki tafl-
lar aras›nda ba¤lay›c› malzeme olarak  kireç harc› kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, kanal›n iç k›s-
m› s›val›d›r. S›va, bol kireçli, küçük çak›l tafll› ve k›r›k kiremit katk›l›d›r. Kanal  D9 du-
var›  aks›nda  kanal›n kesme tafll›, harçl› ve s›val› k›sm› sona ermekte, moloztafll› ve
harçs›z ve s›vas›z k›sm› bafllamaktad›r (Resim: 2).

Çal›flmalar s›ras›nda az say›da  profilli ve amorf seramik parçalar› ele geçirilmifl-
tir.

A3 açmas›nda  aç›¤a ç›kar›lan su kanal›n›n devam›n›n olup olmad›¤›n› belirlemek
amac›yla  A4 açmas›nda 1-3 / f-g  plan karelerinde  3 x 2 m.lik sondaj aç›lm›flt›r.
1334.98 – 1334.65 m. seviyelerinde yap›lan çal›flmalarda, kanal›n devam›na ya da
farkl› bir arkeolojik bulguya rastlanmad›¤› için  çal›flmalar bu seviye de  sonland›r›lm›fl-
t›r.  

C1 açmas›nda çal›flmalar 01-10 haziran 2004 tarihlerinde 1338.00-1335.31 m.
seviyeleri aras›nda  sürdürülmüfltür. C2 açmas›nda  ortaya ç›kar›lan duvar ve mekân-
lar› belirlemek amac›yla çal›fl›lm›flt›r.  8-10 / b-›  plan karelerinde  kuzeydo¤u-güneyba-
t› yönünde 7.30 m. uzunlu¤unda  75 cm. kal›nl›¤›nda  D3  duvar ortaya  ç›kar›lm›flt›r.
Bu duvar› C2 açmas›ndan gelen   D1, D11 ve D4 duvarlar› D3 duvar›n›  kuzeybat›-gü-
neydo¤u  yönünde kesmektedir. D1 ve D11 duvarlar› aras›nda ki mekâna  M3,  D4 ve
D11 duvarlar› aras›ndaki mekâna  M4 ismi verilmifltir. Duvarlar›n yüksekli¤i   80-110
cm. aras›nda de¤iflmektedir. Mekânlar›n iç k›sm› ve zeminleri s›val›d›r. Mekânlar›n ku-
zeyinde  kireç harçl› zemin yer almaktad›r. Bu zeminin kuzeyinde de simetrik 40 x 50
x 20 cm. boyutlar›nda dört  kesme tafl kaide  ç›km›flt›r. M3’ün  kuzeybat› köflesinde  du-
varlar› s›val›, 100 x 76 x 62 cm. boyutlar›nda ve kuzeyinde duvar içindeki  40 x 60 cm.
ölçülerindeki aç›kl›kla d›fla aç›lan  ifllevi  belirlenemeyen bir ö¤e  bulunmaktad›r. Yine
mekân›n  do¤u duvar›nda(D1)  eksene simetrik üst k›s›mlar›  tahribata u¤ram›fl, 85 cm.
eninde ve 52 cm. yüksekli¤inde 30 cm. derinli¤inde birer nifl vard›r (Çizim: 2)(Resim:
1). 

Açmada  az say›da  amorf seramik parças›  ve korozyona u¤ram›fl dört  metal ob-
je  ele geçirilmifltir.

C2 açmas›nda  1336.95- 1335.52 m. sevileri aras›nda çal›fl›lm›fl ve dört mekân
ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹lk mekân  açman›n  kuzeybat› köflesindedir. “L” biçiminde olan
mekân›n bat›s› B2 açmas›nda kalmaktad›r. Mekân›n duvar ve zemini s›val›d›r. S›va ka-
l›nl›¤›  3-4 cm. aras›nda de¤iflmektedir. Mekân›  D4, D5, D6, D7 ve D8  oluflturmakta-
d›r. D4’ten 90 cm. geniflli¤inde bir aç›kl›kla  M2’ye geçilmektedir.  Buradan da  M3 ve
M4’e geçilmektedir.  M2, M3 ve M4;  D1, D2, D3 ve D4’ün kesiflmesiyle oluflmufltur.
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Duvar kal›nl›klar› 70 cm. dir.  Yaklafl›k 1 m. yüksekli¤e kadar korunan duvarlar  içten
s›val› d›fltan derzlidir. M1’in güneyinde zemin seviyesinden 1 m. afla¤›da, kireç harçl›
zemin üzerinde  7, 8, 9  s›ral›  in situ hypocaust tu¤lalar› olan bir mekân vard›r.  Tu¤-
lalar  iki türdedir. ‹lki yass› olan ve 22 cm. çap›nda ve 7 cm. kal›nl›¤›nda , di¤eri  alt k›s-
m› 18.5 cm., üstü  16.5 cm. çap›nda   8.5  kal›nl›¤›ndad›r.  mekân›n  bat› duvar›n›n alt
k›sm›ndan  M1’den gelen kanal  C3 açmas›na do¤ru devam etmektedir (Resim: 1).

C3 Açmas›nda  çal›flmalar, 1335.85-1334.44 m. seviyeleri aras›nda yap›lm›flt›r.
‹lk olarak 1-3 /a-e plan karelerinde  D9  aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Duvar›n  güney k›sm› kaba
olarak s›vanm›flt›r. Duvarda di¤er k›s›mlar›ndan farkl› olarak  30 cm. daha kal›nd›r. B2
açmas›ndan ç›k›p C2 açmas›ndan  geçerek D9’un alt›ndan geçen  su kanal›  C3 aç-
mas›nda da devam ederek  C4 açmas›na kadar gitmektedir. Kanal›n üzeri tafllarla ka-
pat›lm›flt›r (Resim: 1-2). 

C3 açmas›nda  k›rm›z› renkli d›fla çekik a¤›zl› ve amorf seramikler , cam parças›
ile çivi ele geçirilmifltir.

C4 açmas›nda  çal›flmalar  B3 açmas› ile C2 açmas›ndan  bafllayarak  C4’e ge-
len  harçs›z ve düzensiz tafllar›n üzerini örttü¤ü  su kanallar›n› takip etmek amac›yla
bafllam›flt›r. 1334.66 seviyelerinde  görülen kanal  3 /d plan karesinde sona ermekte-
dir. Çal›flmalar s›ras›nda 1/d plan karesinde  1334.74 m. seviyesinde  oldukça koroz-
yona u¤ram›fl  I.Constantinus (306-337)a  ait  bak›r sikke  ele geçirilmifltir (Resim: 3).
Yine açman›n  güneybat› köflesinde ç›kar›lan  tand›r (ocak) içindende temizlik çal›flma-
lar›  s›ras›nda, Kilikya Ermeni Prensi  I.Hetum’a ait (1226-1270) bak›r bir sikke (Resim:
3) bulunmufltur.

D1 Açmas›,  C1 açmas›nda ortaya ç›kan  kireç harçl› zeminin köflelerinde ortaya
ç›kan kaidelerin devam›n› görmek amac›yla aç›lm›flt›r. 1337.50 – 1335.91 m. seviyele-
rinde yap›lan  çal›flmalarda  yaklafl›k 2 m. aral›klarla yerlefltirilmifl  düzgün kesme tafl
kaide  belirlenmifltir (Resim: 1, 3). Açmada çal›flmalar bafllarken yüzeyde  II. Constan-
tinus’a  (337-340) ait bak›r bir sikke (Resim: 3) bulunmufltur.

D2 Açmas›  D1 ile D2’nin kesiflti¤i noktay› belirlemek amac›yla, 1-5 /a-c plan ka-
relerindeki çal›flmalarda, duvarlar›n kesiflme noktas›nda  80x65 cm. boyutlar›nda bir
köfle tafl› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. C2 açmas›nda bafllayan kaidelerden biri de D2 açmas›n-
da  bulunmufltur (Resim: 1).   

Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda, mimarînin ortaya ç›kmas›yla birlikte, aks›n de¤iflmesi
gündeme gelmifl, gerekli çal›flmalar yap›larak  yeni bir aks belirlenmifltir. Yeni aks  ka-
z› alan›n›n yaklafl›k  10-20 m. bat›s›na kayd›r›lm›flt›r. Yeni  aks üzerinde de,  ortaya ç›-
kar›lan hamam ile ba¤lant›l› herhangi bir  mimarî olup olmad›¤›n› anlamak amac›yla  üç
ayr›  sondaj  alan› belirlenmifltir. 1. sondaja  4x1 m. olarak bafllanm›fl, Ancak, baz› tafl
s›ralar› görülmeye bafllay›nca sondaj  4x2 m.ye geniflletilmifltir. Tafllar›n etraf› aç›l›p te-
mizlendi¤inde bunlar›n  herhangi bir mimariye ait olmad›¤›,  döküntü  tafllar oldu¤u gö-
rüldükten sonra  tafllar kald›r›larak  yaklafl›k  2 m. derinlikte   herhangi bir  buluntuya
rastlanmam›flt›r. Bu nedenle çal›flma  bu seviyede kesilmifltir.

2. sondajda  yine  1 x 4 m. ölçülerinde  bafllanm›flt›r. Yaklafl›k 1 m. derinleflildik-
ten sonra  sondaja  2 x 1 m. ye daralt›lm›flt›r. Çal›flmalarda  yaklafl›k  2 m. inildi¤inde
su ç›kt›¤› için  çal›flmalara bu seviye son verilmifltir.

3. Sondajda  1 x 4 m. ölçülerinde  bafllanm›fl, 1m. derinli¤e inildi¤inde sondaj  1x2
m.ye daralt›lm›flt›r. Buradaki çal›flmalarda  1.60 m. inildi¤inde herhangi bir  buluntuya
rastlanmamas› ve  zeminin nemlenmesinden  buradan da su ç›kabilece¤i için çal›flma-
lara bu seviye de son verilmifltir.

Kaz› sonunda  büyük bir k›sm› tahribata u¤ram›fl olmakla birlikte  genel plan› al-
g›lanabilen bir hamam  ortaya ç›kar›lm›flt›r (Çizim: 2)(Resim: 1-2). Yap›  do¤u bat› do¤-
rultusunda  geliflmektedir. Yap›ya  do¤uda yer alan  ve bugün büyük ölçüde tahribat
görmüfl iki basamakl› bir merdivenle, bugün sadece kaideleri  kalm›fl, revakl› bir sahan-
l›¤a ç›k›lmaktad›r. Kalan izlerden hareketle revakl› bölümün, so¤uklu¤un do¤usu ile so-
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yunmal›k bölümünü üç yönden  kuflatt›¤›n› söyleyebiliriz. Buradan  soyunmal›k k›sm›-
na  bat› köflede yer alan bir kap› ile girilmektedir. Girilen bölümden, do¤udaki kap›dan
ve kuzeydeki kap›dan iki mekâna geçilmektedir. Do¤udaki mekân, kuzey-güney do¤-
rultusunda dikdörtgen planl›d›r. Do¤u duvar›nda  iki dikdörtgen nifl ile kuzeybat› köfle-
de  ifllevini tespit edemedi¤imiz,ama  su ile ilgili bir ö¤e oldu¤unu düflündü¤ümüz bir
mimarî ö¤e kuzey duvarda ayn› seviyede aç›lm›fl bir aç›kl›kla d›fla aç›lmaktad›r.  Bat›
duvar›n ise  kare planl› küçük bir mekâna aç›lan bir kap›s› vard›r.

Soyunmal›k k›sm›ndan  bat›daki bir kap› ile  , kuzey-güney do¤rultusunda dikdört-
gen ve  kuzeybat› köflede de kare bir bölüme sahip  “L” planl›  so¤ukluk  oldu¤unu dü-
flündü¤ümüz  bölüme geçilmektedir.  Bu mekân›n güneyinde alt k›s›mda, zemini tah-
ribat görmüfl oldu¤u için, hypocaust  tu¤lalar› görülen  ›l›kl›k mekân› bulunmaktad›r. Bu
mekândan s›cakl›¤a geçifl nereden ve nas›l oldu¤unu belirlememize yarayacak her-
hangi bir veri görülmemektedir. Il›kl›k olarak düflündü¤ümüz  bölümün  bat›s›nda, üst-
te yar›m daire planl› bölümün altt›ndaki su kanal›ndan da hareketle havuz olabilece¤i-
ni söyleyebiliriz. Bu bölümün güneyinde  do¤u-bat› do¤rultusunda dikdörtgen planl›
baflka bir mekân vard›r. Buran›nda güneyinde ise do¤udaki kare, bat›daki dikdörtgen
planl› iki mekân vard›r. Bu mekânlardan  do¤udakinin içinde in situ durumda hypoca-
ust tu¤lalar› yer almaktad›r (Çizim: 2)(Resim: 1-2)).       

Bu bölümlerinde bat›s›nda  kare planl› orta bölümü kuzey ve güneyde  eksedra-
larla, bat›s› ise  eyvan biçiminde dikdörtgen bir mekânla geniflletilmifl as›l s›cakl›k bö-
lümü görülmektedir. Bu bölümün bat›s›nda ise dikdörtgen planl› külhan yer almaktad›r.
Külhan›n kuzey köflesinden ç›karak bir kavisle güneye dönen  ve güneybat› köflede
sonlanan su kanal› dikkati çekmektedir (Çizim: 2)(Resim: 2).

Ayn› flekilde  güneydeki eksedran›n  duvar›n›n ortas›nda ve do¤uda ›l›kl›k olarak
düflündü¤ümüz bölümün güneybat› köflesinden ç›kan  ve güneye do¤ru devam eden
iki su kanal› daha görülmektedir.

Bugün sadece zeminin alt›nda kalan hypocaust  bölümleri  gelebilen  yap›da mal-
zeme olarak kesme tafl, moloz tafl, tu¤la, kireç harc›  kullan›lm›flt›r. Kesme tafl duvar-
larda örgü malzemesi olarak, moloz tafl duvar aralar›nda dolgu malzemesi olarak, tu¤-
la  hypocaustta ve zeminde döfleme olarak, kireç harc› ise  ba¤lay›c› malzeme olarak
duvarlarda, zeminde ve duvarlarda ise s›va olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Resim: 1-2).
Ayr›ca, kaz› s›ras›nda yaklafl›k 1 cm. kal›nl›¤›nda duvar kaplamas› olarak kullan›lm›fl
olabilece¤ini düflündü¤ümüz, pembe damarl› mermer parçalar› ç›km›flt›r.

Hamam plan itibar›yla, bire bir hiçbir hamam plan›na benzememekle birlikte,
s›cakl›k k›sm›n›n d›fla yar›m dairelerle ç›k›nt› yapmas› vb. özelliklerden dolay› Geç
Roma-Erken Bizans Dönemine  yani  3. - 4. yüzy›l örneklerine benzemektedir8. Kaz›
s›ras›nda ç›kan iki sikkenin de (Resim: 3) bu tarihleri vermesinden hareketle, kesin ol-
mamakla birlikte, ilk yap›m evresini 3. yüzy›l›n sonu 4. yüzy›l›n bafl›na tarihleyebiliriz.
Yap›n›n daha sonraki dönemlerde de en az›ndan Ortaça¤da da kullan›ld›¤›n›, yine
kaz›da ç›kan  Kilikya Ermeni Kral› I. Hetum (1226-1270)’a ait sikkeden (Resim: 3)
hareketle söyleyebiliriz. Ancak flu an elimizdeki veriler  kesin  tarihleme ve de¤erlendir-
me için yeterli de¤ildir. Ancak yap› içindeki baz› tamirat izleri ve takviyeler  daha son-
raki dönemlerde de yap›n›n kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Yap›n›n ne zamandan beri
kullan›lmad›¤›n› belirlemek ise daha zordur.

Kaz› s›ras›nda az say›da seramik ele geçirilmifltir. Ele geçirilen seramiklerde
daha çok  s›rs›z ve ço¤unlu¤u amorf parçalard›r. Daha çok k›rm›z› hamurlu, ço¤unlu¤u
astars›z ve perdahs›z kaba seramik  parçalardan oluflmaktad›r. Katk› maddesi olarak
bol kireçtafl›, taflç›k ve mika kullan›lm›flt›r (Resim: 4-5). 
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Küçük buluntu olarak  ikisi Roma,  biri Kilikya Ermeni prensli¤ine ait etütlük nitelik-
teki üç sikke en önemli buluntulard›r. Bunlar›n d›fl›nda  bir çeflme lülesi, farkl› boyutlar-
da ve biçimde m›h ve çivi (Resim: 6) ile az say›da cam obje parças› say›labilir. 

Sonuç olarak, bölgeye ait bilgiler  ve belgeler 11.-12. yüzy›la kadar inebiliyordu.
Kaz› sonras› ortaya ç›kan hamam, buradaki yerleflimin  3. yüzy›la kadar indi¤ini gös-
termesi aç›s›ndan oldukça önemlidir.
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Kömürcü-Kaletepe obsidyen atölyesi 2004 y›l› kaz›s› Ni¤de Müzesi denetiminde
Nur Balkan-Atl› (proje yürütücüsü), Ludovic Slimak (Marsilya Üniversitesi), Merve
Andaç, Yasemin Aydo¤du, Berkay Dinçer, Ozan Özbudak, Selen Çal›flkan, Emir Ergin,
ve Cem Özcan (‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri) ve Gülay fiahin’nin (Ni¤de Müzesi)
kat›l›m›yla Eylül ay›nda gerçeklefltirildi.

G‹R‹fi VE GENEL B‹LG‹LER
1995 ve 1996 y›l› Bat› Kapadokya (Göllü Da¤ ve Nenezi Da¤) yüzey araflt›rmala-

r›ndan sonra 1997 y›l›nda bafllayan Kaletepe obsidyen atölyesi kaz›s› Anadolu arke-
olojik araflt›rmalar›nda bir ilke imza at›yordu (Cauvin & Balkan-Atl›, 1996 ; Balkan-Atl›
et al., 1997, 1998) . ‹lk atölye kaz›s› olmas› nedeniyle uygulanan kaz› yöntemleri ve bu
yöntemleri kullanabilecek genç araflt›rmac›lar›n yetifltirilmesinin yan› s›ra, bu kaz› bir
hammadde oca¤›nda farkl› kültürler boyunca hammaddenin elde edilmesi, ifllenme tek-
nikleri ve ifllenmifl ürünlerin da¤›t›m mekanizmas› gibi genelde üzerinde fazla durulma-
yan, ancak kültürleri anlamak için yeni boyutlar getiren bir araflt›rmay› temsil etti. Ger-
çeklefltirilen kaz›lar Kalkolitik, Çanak Çömlekli Neolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik dö-
nemlere ait ifllik alanlar›n› ortaya ç›kard› (Resim: 1). Ana araflt›rma alan›m›z olan Ça-
nak Çömleksiz Neolitik döneme ait ifllik alan›nda yap›lan kaz› ve araflt›rmalar gerek ‹ç
Anadolu gerekse Yak›n Do¤u hakk›nda yeni bilgilere ve dolay›s›yla yeni sorulara yol
açt›.

Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait Kaletepe iflli¤i ünik bir buluntu toplulu¤u
sergiledi. Ancak uzmanlaflma sonucunda elde edilebilecek standartlaflm›fl, yüksek ka-
litede ürünler (sivri uçlu, paralel kenarl› düz profilli dilgiler ve sivri uçlu, paralel kenarl›
hafif içbükey profilli dilgicikler) ‹ç Anadolu’da ilk olarak karfl›m›za ç›kt› ve Yak›n Do-
¤u’daki (özellikle kuzey Suriye ve K›br›s) örnekleri bu ifllikten uzak mesafelere gerçek-
lefltirilen bir ticaret mekanizmas›n› ortaya ç›kard› (Balkan-Atl› et al. 1999).  

1997-2001 y›l› alan çal›flmas› ve 2002-2004 y›l› malzeme çal›flmas› sonucunda
Kömürcü-Kaletepe obsidyen atölyesinin Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait iflli¤in
araflt›rmas› bir monografi fleklinde tamamlanmak üzeredir.

Tüm raporlar›m›zda ve yay›nlar›m›zda belirtti¤imiz gibi, gerek yüzey araflt›rmala-
r›nda gerekse kaz› boyunca yüzey buluntular› bölgede önemli bir Paleolitik Dönem ol-
gusuna iflaret ediyordu. Bu paleolitik yüzey buluntular› zengin iki yüzeyli (el baltas›) ve
Levallois faktörleri içeriyordu. 2000 y›l› bahar aylar› iklim flartlar› Göllü Da¤’da zaten

* Nur BALKAN-ATLI , ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dal›, Beyaz›t, ‹stanbul/TÜRK‹YE.
Ludovic SLIMAK, Marsilya Üniversitesi/FRANSA.
Faz›l AÇIKGÖZ , Ni¤de Müze Müdürlü¤ü/TÜRK‹YE.
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çok dinamik olan erozyonu h›zland›rarak arazi y›rt›lmalar›na neden oldu (Resim: 2) ve
taraf›m›zdan 3. dere olarak adland›r›lan mevsimlik bir derenin açt›¤› vadinin yamac›n-
da pleistosen bir dolguyu ortaya ç›kard›. Atgillerin atalar›ndan birine ait bir çene kemi-
¤i de içeren bu dolgu da, Prof. Dr. Helene Roche taraf›ndan ekspertiz edildikten son-
ra, paleolitik uzman› Dr. Ludovic Slimak, gözetiminde çal›fl›lmaya baflland› (Slimak et
al. 2004). 

2001-2003 y›llar›nda çal›flma birbirinden 15 m. uzakta iki kesitte yap›ld› (Resim:
3). Bu iki kesitte ortaya ç›kar›lan arkeolojik tabakalar (6 tabaka) birbirleriyle ba¤lant›l›,
dolay›s›yla paleolitik iskan› hakk›nda global bir bilgi vermektedirler. 2000-2003 tarihle-
rinde toplam 1641 yontma tafl buluntu ele geçirildi. Civardaki hammaddenin kalitesi ve
yo¤unlu¤una karfl›n bu arkeolojik tabakalar içerdikleri buluntular aç›s›ndan atölye ola-
rak nitelendirilmediler. 

Üst tabakalar (I.’ ve I. tabakalar) kaz›lan alan›n darl›¤› nedeniyle çok az buluntu
sergiliyor, ancak buluntu tipleri (Levallois yongalama ve yan kaz›y›c›lar) Orta Paleoliti-
¤i iflaret ediyor. Bu tabakalar jeolojik olarak 160.000’e tarihlenen tefralar›n alt›nda bu-
lunuyorlar, dolay›s›yla daha eskiler. 

II. tabaka üst tabakalar›n en zengini ve birden fazla üretim zinciri sergiliyor : uzun
tafl›mal›klar üreten tek kutuplu, lineal Levallois ve dilgisel Levallois. Tek kutuplu yonga-
lama do¤al veya çok az haz›rlanm›fl yüzeyden bafll›yor. Yongalama yüzeyinin d›fl bü-
keyli¤i yongalama s›ras›nda yanal ve/veya dalmal› ç›kar›mlarla sa¤lan›yor. Oran olarak
dilgisel Levallois ikincil kal›yor. Düzeltili tafl›mal›klar, ince veya ters düzelti, buluntu top-
lulu¤unun %9’unu oluflturuyor. Bu tabakada arkaik atgiller ailesine ait diflleri yerinde bir
sa¤ çene kemi¤i ele geçirildi. Asitli volkanik bir ortamda bulundu¤undan kemik yüzeyi
erozyona u¤ram›fl. Difl yap›s› eriflkin bir birey oldu¤unu gösteriyor. Anadolu’da henüz
bu döneme ait baflka bir atgil buluntusu yok, dolay›s›yla tan›mlanmas› konusunda güç-
lük çekiliyor. Yak›n Do¤u’daki son çal›flmalar atgillerde morfolojik ve biyometrik aç›s›n-
dan büyük farkl›l›klar oldu¤unu ortaya ç›kard›. Genel olarak elimizdeki örnek Yak›n Do-
¤u’dan tan›nan örneklerle örtüflmüyor. Bu tabakan›n 160.000 y›ldan daha eski oldu¤u-
nu onu kilitleyen tüfler iflaretliyor.

II.tabaka oldukça fakir ve iyi tan›mlanam›yor. Genel olarak kurs tipi bir yongala-
ma sergiliyor ve ender düzeltili parçalarda pulçuklu düzelti gözleniyor.

III. tabaka masif, kal›n, bazen uzun ve aç›k ve düz vurma düzlemli tafl›mal›k üre-
timine odaklanm›fl. Düzeltili parçalar Clactonien çentiklerle yap›lm›fl diflliler ve baz› pul-
çuk düzeltili yan kaz›y›c›larla temsil ediliyor. 

IV. tabakada obsidyen kullan›lan yerel hammaddelere (riyolit, andezit, bazalt)
oranla çok az temsil ediliyor. Kullan›lan bu hammaddeler ço¤unlukla masif âletlerin ya-
p›m›nda kullan›lm›fl. Ancak baz› parçalar minimalist bir Levallois ifade tafl›yor. Ender
obsidyen parçalar teknolojik olarak di¤erlerinden ayr›lm›yor. 

2003 y›l›nda V. tabaka sadece 2 m2’lik bir alanda aç›labilmiflti. Kullan›lan ham-
maddelerin farkl› çeflitlilikte, andezit, riyolit ve bazalt, oldu¤u ve bunlar›n masif âlet ya-
p›m›nda kullan›ld›¤› saptanm›flt›. Bu imâlat bazen dolayl› vurma tekni¤i ile elde edilmifl
bir s›rt›n karfl›s›nda kesici kenar elde etmeye odaklanm›fl. Bu masif âletlerin yan› s›ra
iki yüzeyli yap›m›nda organik vurgaçtan ç›km›fl obsidyen yongalar vard›.

2004 YILI KAZISI
2004 y›l› çal›flmalar›n›n ana amac› ise 2003 y›l›nda dar bir alanda aç›lm›fl olan V.

tabakay› geniflletmek ve bir alt tabakaya inmekti. Kullan›lan hammadde ve teknik çe-
flitlili¤ini anlamak ve yorumlayabilmek için daha genifl bir mekân›n aç›lmas› ve daha
çok say›da buluntunun ortaya ç›kar›lmas› gerekiyordu. 

2004 y›l› kaz›lar› paleolitik alt tabakalara inmeyi ve ana kayaya ulaflmay› sa¤lad›
ve  toplam olarak 16 tabaka içeren 5 m.lik bir dolguyu ortaya ç›kard› (Resim: 4). 2004
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y›l›nda kaz›s› yap›lan alt tabakalar Alt Paleolitik Döneme tarihlendi. Ortaya ç›kar›lan iki
yüzeyliler, sat›rlar ve nacaklar Acheuleen kültürüne iflaret ediyor.

Alt tabakalar obsidyen, andezit ve riyolitten yap›lm›fl önemli say›da yontma tafl
buluntu içeriyor. 9 m2’lik bir alanda toplam 828 yontma tafl ele geçirildi.

IV. tabaka Acheuleenin son tabakas› ve zor tan›mlanan önemli yo¤unlukta kaotik
kayalar içeriyor. 2003 y›l› kaz›s› sonunda bu kayalar›n riyolit bir kaya s›¤›na¤›n›n çökü-
flünden ileri geldi¤i varsay›m›nda bulunmufltuk. Dolay›s›yla bu durum da alt tabakala-
r›n (V-XII) aç›k hava kamplar› de¤il, kaya s›¤›na¤› kamplar› olmalar› durumunu getiri-
yordu.

Bu sorular do¤rultusunda 2004 y›l› kaz›s›n›n bafll›ca iki amac› vard› : alt tabaka-
lar›n kaz›s› ve IV. tabakay› kilitleyen jeolojik formasyonun anlafl›lmas›.

Yerleflmelerin Durumu ve Toprak Dinami¤i
2004 y›l› kaz›s›n›n amac› ana kayay› oluflturan riyolit katmana ulaflmakt›. IV. ta-

bakan›n kaz›s›n›n sonucunda alttaki jeolojik ünitenin 2003 y›l›nda kaz›landan farkl› ol-
du¤u anlafl›ld›. Bu iki kaz› alan› riyolit ana kayan›n yukar› ç›k›fl›yla ayr›l›yorlar ve her bi-
ri farkl› toprak dinami¤i oluflturuyor.

2003 y›l› kaz› alan›, kaotik blok yo¤unlu¤u alt›nda yaklafl›k 1 m.lik kum, riolit ça-
k›l ve do¤al obsidyen (VI : formasyon) içeren bir dolgu durumundayd›. Bu dolgu plâka
hâlinde ayr›lan sertleflmifl birkaç santimetrelik tabakalardan olufluyordu. Bu ‘konglome-
ra’ tipindeki yap› yumuflak dikey ince toprak dolgularla kesiliyordu ki bu dolgudaki su
gel-gitlerine iflaret etmektedir.

2004 y›l›nda IV. tabakan›n alt›nda gerçeklefltirilen kaz› sonucunda, büyük olas›-
l›kla Eolien kaynakl›, çak›l ve tafl içermeyen çak ince yap›l› bir kum dolgusuna ulafl›ld›.
Riyolit ç›kman›n iki farkl› jeolojik oluflumu ve ayn› zamanda iki farkl› arkeolojik oluflumu
ay›rd›¤› görüldü. Eolien dolguda arkeolojik buluntu çok az. Bu farkl›l›¤› (arkeolojik ve je-
olojik) anlamak kaz›n›n ana amac›n› oluflturdu.

Bu farkl›l›¤› anlamak için 2003 y›l› kaz› alan›n› yatay olarak kesen bir kesit yap-
maya karar verdik. Amaç riyolit ç›kman›n ay›rd›¤› iki farkl› alan› eflgüdümlü olarak izle-
mekti. Hemen gözlenen 2003 y›l›nda kaz›lan ve Acheuleen dolguyu içeren VI. tabaka
3 m. derinli¤inde 5 m. çap›nda bir küvetten olufluyor. Bu küvette hemen hemen sade-
ce Acheuleene ait endüstriler bulundu. Küvetin kenar›nda riyolit ana kaya IV. tabaka-
n›n kaotik bloklar seviyesinde bir k›r›lma bölgesine iflaret ediyor. Bu Acheuleen insan›-
na s›¤›nak sa¤lam›fl kaya s›¤›na¤›n›n duvar›n›n çöktü¤ünü gösteriyor. Dolay›s›yla alt
tabakalar aç›k hava yerleflim tabakalar› de¤il, paleolitik yamaç ete¤inde küvet içinde-
dirler (Resim: 5). Bu küvetin morfolojisi ve iç ve d›fl stratigrafisi bunun çökmüfl küçük
bir ma¤ara olabilece¤ine iflaret ediyor.

Toprak aç›s›ndan VI. oluflum sadece bu küvette temsil ediliyor. Bu oluflum sade-
ce kaya s›¤›na¤›/ma¤aran›n tavan›n›n çökmesinden gelen riyolit ve obsidyen çak›lla-
r›ndan meydana geliyor. Bu VI. formasyon yongalanm›fl âlet aç›s›ndan özellikle zengin
ve Acheleene ait en az 8 arkeolojik tabakadan olufluyor. 

Bu küvetin d›fl›nda kumlu toprak Eolien kökenli ve çok az antropik iz tafl›yor. Bu
alanda IV. tabaka alt›ndaki arkeolojik izler 6m2’de 121 parçayla temsil ediliyor ; küvet
içi ise 3m2’de 600 parça ile. 

Arkeolojik Ö¤eler
Mousterien sürecini içeren yukar› tabakalar bu y›l›n kaz› program›na dahil de¤il-

di. Ancak kaz› bafllang›ç›nda yap›lan profil temizli¤inde II. tabakaya ait yeni bir at difli
bulundu. Geçen y›llarda bulunanlar› da göz önüne alarak bu II. tabakan›n faunan›n ko-
runmas› aç›s›ndan önemli bir potensiyele sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. 
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Orta k›s›mda kaz› IV., V. ve V. tabakalar› kapsad›. Teknik e¤ilimleri anlama aç›-
s›ndan sadece IV. tabaka yeteri kadar zengin. Bu tabakada daha evvel tahmin edilen
Levallois tekni¤inin varl›¤› art›k ispat edildi : tek kutuplu birleflen yöntemi ile elde edil-
mifl merkezi tafl›mal›klar. Dolay›s›yla bu tabaka iki yüzeyliler (el baltalar›), k›y›c› âletler,
çok yüzeyliler ve Levallois tekni¤inin bir arada var oldu¤unu gösteriyor. Stratigrafik ko-
numu ve içerdi¤i teknik özelliler aç›s›ndan Üst Acheuleene tarihlenebilir. 

Bu alanda, IV. tabakan›n alt›ndaki dolgu Eolien kumlar›ndan olufluyor ve stratig-
rafik olarak iki jeolojik katmana (V. ve VI. tabakalar) ayr›labilir. V. tabakada 58 ve V. ta-
bakada 63 buluntu ele geçirilmifltir. VI’. tabakada iki adet çok özel iki yüzeylinin bulun-
du¤unu ve bunlar›n zengin küvet buluntular› ile benzerli¤i olmad›¤›n› belirtmek gerekir.
Bunlar morfolojik ve teknik olarak birbirine çok benzeyen 10 cm. boyunda do¤al düz bir
s›rt›n karfl›s›nda ç›kar›mlarla elde edilen bir kesici kenara sahip iki yüzeylilerdir.

Arkeolojik malzemenin azl›¤› buradaki yaflam alanlar›n›n tipi hakk›nda bir bilgi
edinmemizi engelliyor. ‹ki yüzeylilerin, k›y›c› âletlerin ve çok yüzeylilerin varl›¤› Alt Pa-
leoliti¤e iflaret etti¤i gibi, küvetteki gibi Acheuleene de iflaret ediyor.

Tabaka Orta Alan Yan Alan Dönem
II 1 Mousterien
III 1 Clactonien
IV 100 5 Üst Acheuleen
V’ 58 Alt Paleolitik
VI’ 63 Alt Paleolitik
V 53 Acheuleen
VI 63 Acheuleen
VII 73 Acheuleen
VIII 152 Acheuleen
IX 104 Acheuleen
X 30 Acheuleen
XI 79 Acheuleen
XII 46 Acheuleen

Toplam 222 606 828

Tablo 1 : 2004 y›l› buluntular›

Küvet içinde ele geçirilen bulutular kesin olarak daha çok fikir veriyor. Özellikle
buluntular›n yo¤unlu¤u bunlar› daha iyi inceleme olana¤› tan›yor.

V. – XII. tabakalar, toplam 8 tabaka, monoton bir endüstri sergiliyor. Yontulmufl
andezit arkeolojik malzemenin ço¤unlu¤unu oluflturuyor. Yongalaman›n büyük k›sm›
çok yüzeyli parçalar›n elde edilmesinde yo¤unlaflm›fl. Bu parçalar buluntular›n yakla-
fl›k %10’unu (53/600) oluflturuyor. Bu âletler, ço¤unlukla örs tekni¤i kullan›larak sade-
ce yak›n çevrede bulunan çeflitli andezitlerden elde edilmifller. Bu buluntular›n yorumu
oldukça sorunlu. Çok yüzeyli çekirdek hipotezi bu malzemeye uymuyor. Yap›lan de-
neyler kullan›lan andezitin köfleli k›r›lmad›¤›n› gösterdi ve ayr›ca elde edilen yongala-
r›n kenarlar› ifllevsel de¤il. Aç›kça, ço¤unlu¤unun çaplar› 2-3 cm. olan, yuvarlak küre-
sel parçalar›n elde edilmesine dönük bir yongalama tekni¤i ile karfl› karfl›yay›z. En kü-
çük çok yüzeyliler örs tekni¤i ile elde edilmifl ince andezit plâkalar›ndan yap›lm›fl. Bun-
lar çekirdek olmad›klar› gibi yongalama art›¤› da de¤iller. Özellikle yap›lm›fl ve ifllevin-
den emin olmad›¤›m›z bir çeflit âletler.
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K›y›c› âletler de ayn› andezitlerden elde edilmifl ancak say›ca çok az. Çok yüzey-
lilerin aksine riyolit ve bazalttan da yap›lm›fllar.

‹ki yüzeyliler (el baltalar›) ve üretimlerine ba¤l› parçalar tüm 8 tabakada da var ve
sadece obsidyenden yap›lm›fl (Resim: 6-7). Bu âletler önemli bir morfolojik çeflitleme
sergiliyor : küçük simetrik iki yüzeyli, alt k›sm› ifllem görmemifl iki yüzeyli, düz-d›flbükey
iki yüzeyli, yonga üstü asimetrik iki yüzeyli ve ayr›ca yonga üstü tek yüzeyli. Bu taba-
kalarda bulunan obsidyenlerin büyük bir k›sm›n› iki yüzeylilerin üretiminden arta kalan-
lar meydana getiriyor. Ayr›ca ço¤unlukla obsidyen yonga üstü yap›lm›fl nacaklar›n da
art›klar› var.

Çok yüzeyliler (Resim: 8), k›y›c› âletler, iki yüzeyliler ve nacaklar küvet içindeki bu
alt iskân›n ö¤eleri. Tüm bunlar Acheuleen gelene¤ine ba¤lanabilir. En iyi temsil edilen
çok yüzeylilerin ise halen ifllevleri konusunda sorular var.

SONUÇ
Kaletepe Alt ve Orta Paleolitik için önemli 16 arkeolojik tabaka sergiliyor. Farkl›

iskânlar 160.000 y›l› öncesi Acheuleen, Üst Acheuleen, Clactonien ve Alt Mousteriene
ait. En alt Acheuleenin oturdu¤u riyolit ana kayan›n 1.000.000 y›l öncesine tarihlendi-
¤ini göz önüne al›rsak, buradaki iskan›n 500.000-600.000 y›l, hatta daha öncesine de
inebilece¤i varsay›m›nda bulunabiliriz. Kaletepe flimdilik Anadolu’nun en uzun paleoli-
tik sekans›n› temsil ediyor. Bu sekans henüz hakk›nda çok az bigimiz olan Anadolu’nun
Alt Paleolitik Dönemi için çok önemli. Ancak Avrupa’n›n ilk iskânc›lar›n› ve Orta Pleis-
tosende Afrika ve Avrasya iliflkilerini anlamak aç›s›ndan da çok önemli. Verilerin az ol-
mas› nedeniyle Alt Paleolitikte neredeyse bombofl tan›mlanan Anadolu’da Kaletepe is-
kân›n yan› s›ra tüm Paleolitik Dönem için ender gözlenen obsidyenin kullan›m›, ham-
madde çeflitlili¤i ve âlete göre hammadde seçiminin varl›¤› aç›lar›ndan arkeoloji bilimi
için “büyük bir haber” niteli¤indedir.
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Çizim 1: Topografik plan

Resim 2: Toprak örtüsünün y›rt›lmas›
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Resim 3: Paleolitik profil çal›flmalar›

Resim 5: Paleolitik profil Resim 4: Paleolitik profil
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Resim 6: Obsidyen el baltas›

Resim 8: Andezit çok yüzeyliler

Resim 7: Obsidyen el baltas›



EXCAVATION AND STUDY CAMPAIGN 
AT ZEYT‹NL‹ BAHÇE, 2004

Marcella FRANGIPANE*
Francesca BALOSSI

The excavation and study campaign at Zeytinli Bahçe took place between the
10th of June and the end of July and was aimed at completing our knowledge of the
whole stratigraphic sequence of the site, with particular attention to some phases that
had not yet been uncovered in the past years. Year 2003 had been solely a study sea-
son and this year we wanted to focus our attention on specific issues that were still
unsolved since 2002. Main object of research have been the most ancient levels of
occupation, dated to the IV millennium B.C., and the more recent levels of the end of
the Early Bronze Age, the Middle Bronze and the intermediate levels between this and
the vastly investigated Byzantine phase. In preparation is a publication of the first 6
years of excavations.

The Excavation
The crucial points of interest still unsolved were essentially 3: the Local Late

Chalcolithic culture of the beginning of the IV millennium B.C. and the arrival of Middle
Uruk Mesopotamian influence; the final developments of the Early Bronze Age (sec-
ond half of the III millennium B.C.), until now mostly unknown at Zeytinli Bahçe; the
characters of what appears to be a fortified citadel at the beginning of the II millennium
B.C. (Middle Bronze).

In order to concentrate on these aspects, the excavation has concentrated in 4
areas (Fig. 1): one in the lowest trench along the slope of the tepe (B8), where the ear-
liest levels of occupation have been investigated, one at the highly eroded western
base of the higher conical mound, where the Early Bronze levels appeared; the other
two areas were totally new trenches, to the east and north of the portion of Middle
Bronze Age fortification uncovered in the past years. 

Northern Area C5-D5 : Squares C5(12) and D5(9) (13) (14)
The SW part of the central higher cone has been excavated in the 2001-2002

campaigns and has brought to light an impressive fortification wall with a quadrangu-
lar tower and entrance to a possible citadel (Fig. 2), dated to the Middle Bronze II,
moment that marks the beginning of systematic relations between Upper

* Prof. Dr. M. FRANGIPANE, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche Antropologische dell’ Antichità-
Università di Roma “La Sapienza”-  Via Palestro 63-00185 Roma/ITALY.
Dr. F. BALOSSI, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche Antropologiche dell’Antichità-Università di Roma
“La  Sapienza”- Via Palestro 63-00185 Roma/ITALY.
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Mesopotamia/Assyria and the Anatolian Highlands (Frangipane et al. 2005 and
Frangipane et al. in print). The whole structure, whose walls are 3 m. thick, has been
destroyed by fire. One of the aims of last year’s excavation was that of investigating
the interior of this citadel. A trench to the north was therefore opened. The Middle
Bronze Age levels, more than 3 m. below modern surface, have unfortunately not been
reached, but interesting information for the comprehension of the later occupation
sequence have been evidenced. 

The first levels that came to light were of the Byzantine occupation; these are at
least 5 superimposed phases, whose direct stratigraphic relation has finally allowed us
to fully comprehend the sequence of the Byzantine settlements at Zeytinli Bahçe, by
correlating the domestic structures found on the slopes of the cone in the past cam-
paigns with the different fortified phases discovered on the top of the cone. Most of the
domestic structures with terracing walls along the slope were earlier than the fortified
building, whilst in the past years we had thought the opposite (Frangipane et al. 2002).
The Byzantine settlement of Zeytinli Bahçe thus apparently first had, in a peaceful
phase of the region, an essentially domestic character, whilst it was in a second
moment that it became a military outpost, to the east of the Euphrates, immediately
outside the borders of the Byzantine territory (Alvaro et al. 2004). The latest levels
excavated in 2004, in fact, corresponded to the earliest of the fortified phases, that so-
called of the diagonal walls, whilst preceding these were foundations of partially erod-
ed domestic structures, rebuilt on the same spot for at least 4 distinct phases.

Finds immediately preceding these were of Roman period, a phase unfortu-
nately known very little at the site as it is highly disturbed by the Byzantine occupation.
There are at least 2 distinct phases of Roman domestic structures, the last of which
has at least 7 distinct floor levels. These have tannours or hearths and other rare
domestic material.

The abundant out of context ceramics tell us though that the roman settlement
must have been much more substantial even though possibly not particularly impos-
ing. The nearness of the city of Zeugma, just some tens of kilometres north-west of
Zeytinli Bahçe, as well as the fact that this site is on the eastern side of the Euphrates,
in enemy territory, leaves us to suppose that the roman occupation must have been
quite small, but highly strategic: the site might have been a small military outpost.

The systematic study and documentation of the material culture discovered dur-
ing the preceding campaigns, that was carried out this year together with the excava-
tion, has given some hints as to the possible date of the classical occupation at Zeytinli
Bahçe. The coins and ceramics would appear to indicate an uninterrupted occupation
from the Hellenistic period to the late antiquity. Ceramic mass produced categories with
a wide distribution throughout the Mediterranean basin, as terra sigillata B and some
amphorae, have been recognised, as well as more regional productions of the eastern
Mediterranean and Syro-Anatolian region. Tight comparisons for specific phases of
occupation have been identified with nearby sites as Harabebezikan.

In the even more eroded area to the north, the remains of a large Byzantine wall
excavated in 2001 and 2002 have come to light as well as a possible Iron age sar-
cophagus, in all similar to one uncovered in 2001 (Frangipane et al. in print). This has
not yet been excavated. 

Only in two of the squares investigated in this area has the Middle Bronze Age
level been reached, as its excavation had already started in 2002. The limits of the area
just inside the fortification wall have been evidenced; it would appear to be an external
area, probably a passage way following the walls. Material finds here are essentially
small jars and bottles, very different from the large storage containers found in the for-
tified tower (Fig. 2). A very interesting head, or rather face, in fired clay, of which we
have not yet found comparison, has been found in the filling of this area (Fig. 2). It is
hollow on the inside, and does not have a back; we would thus imagine that its finished

392



form must have been composed by different materials. The date of the structure is still
confirmed to the Middle Bronze II, with materials in all similar to the not far away Lidar
Höyük (Kaschau 1999).

Eastern Area D6: Squares D6(3)(4)(7)(8)
4 new squares have been opened on the southern slope of the central cone, to

the east of the Middle Bronze Age fortification, with the aim of identifying the eastern
limit of the entrance to the citadel, finding the continuation of the fortification walls and
a possible symmetric tower at the other side of the entrance.

Here too, above the Middle Bronze Age structures, a series of 5 levels of super-
imposed Byzantine structures have been uncovered. All are domestic structures, with
stone foundations, often with plastered basins, hearths and ovens and with material in
situ on the floor. The most composite level amongst these is one formed by 4 struc-
tures, all linked to each other and built on various terrace levels (Fig. 3). One of these
rooms had been partially excavated in 2002, with stone foundations, a cobbled pave-
ment and a number of tannours. Two quite well preserved glasses with applied deco-
ration have been found in another of the rooms (Fig. 3).

The most ancient of the Byzantine phases is the most well preserved, composed
by 3 rooms, of which only two have been as yet excavated. The one to the east, A70,
partly excavated in year 2000 (Frangipane et al. 2002), has a double hearth, with a
quite astonishing mud relief decoration and some horizontal holes, probably used for
holding a metal grid that sustained the cooking pots. A first hearth, this too decorated,
had been sealed by this one (which was constructed right in front of it), once no longer
useable. Both rooms are burnt, with a great quantity of charcoal in situ, cooking pots,
abundant metal objects and some tiles. The abundance of charcoal on the floor sug-
gests that the roof must have been held by wooden beams. 

The latest of this series of Byzantine levels is highly eroded and preserved only
in foundation, very similarly to what was found in the trench to the north. Interestingly
here too these walls are directly covered by the fortification wall of the Byzantine struc-
ture on the top of the cone, thus here too confirming the very long peaceful period of
Byzantine occupation preceding the fortified phase. 

The Byzantine terraces had in this area totally eroded both the Roman occupa-
tion and that of the Iron Age and unfortunately also strongly ruined the Middle Bronze
Age fortified structure. Under a thick collapse of burnt mud bricks, dated by the mate-
rial finds to the Middle Bronze Age, part of a burnt rectangular mud brick building, with
walls one brick thick and with a bench along the wall, was uncovered. This room is in
all similar to the tower room of the fortification (Frangipane et al. 2005; Frangipane et
al. in print), but it does not appear to belong to that phase. In fact it has a distinct ori-
entation and is apparently built directly on the destruction level of the fortified structure.
This would indicate that there were at least two Middle Bronze Age phases, both of
which burnt by a great fire.

Sector C5-C6: Squares C5(15)(16) C6(3)(4)(7)(8)
In the area immediately to the west of the fortified Middle Bronze Age structure

and below it, already in year 2002, levels belonging to the Final Early Bronze Age had
been uncovered. This area is strongly ruined, not only by erosion, but also by both
modern and old pits. Only partial bits and pieces of buildings have thus come to light
until now. 

Notwithstanding this, various levels of occupation with homogeneous and well
dated ceramic materials have been discovered, all dated to the Early Bronze Age III
and IV. The investigations in this area have thus been very useful as they have filled
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one of the stratigraphic gaps still existing in the Zeytinli Bahçe sequence: the passage
from the end of Early Bronze Age I to the foundation of the Middle Bronze Age citadel.

The architectural finds in this area were a series of partially preserved rooms
and floors, in mudbrick with stone foundations, cobbled pavements, small water canals
and an external cooking area. The most well preserved is the latter, composed by a
series of at least 5 oval fireplaces, of hardened plastered mud, slightly higher than the
floor level and delimited by a thicker compacted earthen margin; around these were a
series of small pits, some of which coated by small pebbles, most evidently used in cor-
relation with the hearths. Under the plaster is a preparation in small well laid cobbles
and pebbles. A series of stone lines appears to be too disturbed to have been the foun-
dations of proper walls, but most probably formed some kind of “wind stopper” around
the fireplaces. A great abundance of pottery comes from this level and is in all similar
to the Early Bronze Age III ceramics from Kurban Höyük (Algaze 1990) and perfectly
in line with that of contemporary sites in Syria and southern Turkey; it is a very fine
ware, with abundant metallic ware goblets and footed bowls (Fig. 2). 

A last extremely interesting discovery in this area is that of a large ancient pit,
with ceramic materials dated to the end of the Early Bronze Age, that revealed approx-
imately one hundred fragments of cretulae, many of which bear the seal impressions
with an iconography strongly recalling the Mesopotamian Protodynastic one. On the
basis of a first preliminary observation jar, sack and door sealings have been identified.

Lower Trench B8: Squares B8(7)(8)
This year too, as in every campaign held at Zeytinli Bahçe, excavation continued

also in the most south-western sector of the tepe, where the most ancient levels known
until today at Zeytinli Bahçe have come to light. Aim of this year’s sounding was that
of uncovering the levels preceding the Middle Uruk occupation discovered in the past
campaign, in order to investigate the transformations of the Local Late Chalcolithic cul-
ture and the impact that Uruk had on the regional developments of small southern
Anatolian villages (Frangipane in print). 

Four are the building phases identified, 2 of which separated by each other by a
thick layer of collapsed debris. The two most recent levels have clear testimony of
Middle Uruk material and are thus testimony of the first arrival of the southern influ-
ence, whilst the two earlier phases evidence an entirely local Late Chalcolithic culture
(Fig. 4). 

The latest amongst the Middle Uruk levels excavated this year had already par-
tially come to light in 2002 and is constituted by a small rectangular building of two
rooms, with 2 hearths and a kind of corner bench, and an open area. Amongst the
ceramic finds were clear Uruk materials, marking the first presence of Southern
Mesopotamian influence. This whole area was lying on a thin yellow layer of clayey
compacted soil, sealing a very interesting underlying burnt level with post holes and
clear signs left by huts. Here too Uruk material is evident.

Preceding this level were a series of rooms, surrounding a cobbled courtyard,
with various sequences of rebuildings and changes, signalled by closed doors and
adjacent walls (Fig.5). These had quite thick and plastered walls, decidedly of a greater
architectonic solidity than the later phases of Uruk period.

Amongst the ceramics, abundant are the typical “casseroles” of this period and
chaffy inclusions with red slips, whilst there are no pots of the Middle Uruk typology
(Fig. 5).

A further architectural complex of rectangular rooms, with similar character and
material culture, preceded this level. Of this level, that has nicely plastered walls, the
floor level has not been reached.
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The discovery of a phase with post holes and huts, separating the Local Late
Chalcolithic developments from the Middle Uruk presence at Zeytinli Bahçe, brings to
extremely interesting considerations as it might indicate that the arrival of the southern
Mesopotamian influence was preceded by a phase of crisis or temporary interruption
of the traditional architectonic sequence, at least in this part of the site (Frangipane in
print). Investigations though, have to carry on and we are still far from having a thor-
ough knowledge of the earliest phases of occupation at Zeytinli Bahçe.

Various specialists joint the expedition this year and brought a decisive advance-
ment to the study of the finds. Two paleopathologists have successfully terminated the
study of the human bones started in 2003, studying more than 60 skeletons. DNA and
other laboratory analyses are now underway in a German laboratory. Faunal analysis
has carried on and brought to some interesting discoveries for the earliest phases of
occupation, and finally, the systematic study of lithic finds of Chalcolithic and Early
Bronze Age has also started in 2004, together with a typological study of stone finds,
and a technological and functional analysis of the bone objects.
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Fig. 1: Zeytinli Bahçe 2004-position of excavation trenches of the 2004 campign
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Fig. 2: Zeytinli Bahçe 2004-Middle Bronze Age Fortification and material finds (head 
and ceramic jars). The architectonic  remains on the front right are  of 
Byzantine and later MBA period
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Fig. 3: Zeytinli Bahçe 2004-Byzantine domestic quarter with ceramic materials and
decorated glass
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Fig. 4: Zeytinli Bahçe 2004-Stratigraphic sequence of trench B(8), with indication 
of the periods of occupation indentified (EBAI, Early Bronze Age I; LC5-LU, 
Late Chalcolithic 5-Late Uruk; LC4-MU, Late Chalcolithic 4-Late Uruk; LC3, 
Late Chalcolithic 3)
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Fig. 5: Zeytinli Bahçe 2004-Late Chalcolithic 3. Domestic quarter and ceramic finds 
(casseroles and small jars).



A‹ZANO‹ 2003 VE 2004 YILI ÇALIfiMALARI

Klaus RHEIDT*
Güler ATEfi

2003 y›l› Aizanoi kaz› ve onar›m çal›flmalar› 28 Temmuz tarihinde bafllam›flt›r ve
31 A¤ustos tarihinde sona ermifltir1. 2004 y›l› kaz› ve restorasyon çal›flmalar› ise 29.7.-
27.8.2004 tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir2.  
Tap›nak platosunun güney köflesinde Dor Sütunlu Avlu’nun arkas›nda yer alan oturma
basamakl› yap›n›n3 korunagelen k›sm›n›n tamamen aç›¤a ç›kar›lmas› ve yap›n›n sü-
rekli bir güvenli¤inin sa¤lanarak ziyaretçilere aç›lmas› için buran›n kaz›s›na devam edil-
mifltir. Tap›na¤›n kuzey köflesinde aç›lan bir sondaj, geçti¤imiz y›llardaki araflt›rma so-
nuçlar›yla aç›¤a ç›kan tap›nak platosunun stratigrafisini tamamlamak amac›n› gütmüfl-
tür. Bu kaz› 2004 senesinde Demir Ça¤› tabakalar›nda devam edilip sonland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca yine tap›nak platosunda Frig ve Bronz Devri tabakalar›n›n takibi için kaz›lara de-
vam edilmifl ve kalkolitik yerleflme tabakalar›n›n tespiti için derin bir sondajla bitirilmifl-
tir4. Tiyatro-Stadyum’un araflt›r›lmas› amac›yla burada sürdürülen alan çal›flmalar› ise
son temizlik, sondaj ve dokümantasyon ifllemleriyle tamamlanabilmifltir. Di¤er önemli
hedeflerin aras›nda, çeflitli sondajlarda farkl› senelerde kendini göstermifl, kaz›klar üs-
tüne kurulu bir duvar›n devam›n› takip etmek5 ve kuzeybat› sondaj›nda ele geçirilen bu-
luntular›n ›fl›¤›nda tap›na¤›n inflas›ndan önceki yerleflim hakk›nda daha detayl› bilgiler
edinmek bulunmaktad›r.

Oturma basamakl› yap›n›n (Odeion. Bkz. Resim: 5) yeni aç›¤a ç›kar›lan k›s›mla-
r› ile eksik olan bölümlerinin çizimleri yap›lm›flt›r. Ayr›ca bu yap›n›n çizimsel rekonst-
rüksiyonu için gerekli olan mimarî parçalar›n, özellikle kemer tafllar›n›n ve korunagelen
kap› yuvalar›n›n, dokümantasyonu da bitirilmifltir.

Tap›nak platosunun güney köflesindeki kaz›lar olgun ve erken Hellenistik Dönem
tabakalar›n›n alt›nda Geç Demir Ça¤› yerleflim evresine ait kal›nt›lar›n ortaya ç›kmas›-
n› sa¤lam›flt›r. Sözü edilen bu tabakalar geçti¤imiz kampanyalarda bir pithos ve bir f›-
r›nla kavranabilmiflti. Yap›s›n›n detayl› bir flekilde incelendi¤i f›r›n›n yan›nda, tahta ka-
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10 13 44, 03013 Cottbus/ALMANYA.
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z›klar için haz›rlanm›fl yuvalar›n yard›m›yla burada öncül bir ahflap binan›n varl›¤› orta-
ya ç›km›flt›r. Ayr›ca özenli bir flekilde kerpiçle kaplanm›fl bir çukur da büyük bir olas›-
l›kla yine bu Demir Ça¤› kullan›m evresine ait olmal›d›r. Bugüne kadarki incelemelerin
geldi¤i nokta göstermektedir ki, höyü¤ün güney yamac›ndaki stratigrafide Geç Demir
Ça¤›ndan Erken Bronz Ça¤›na kadar bir boflluk vard›r. Bronz Devrine ait yerleflim ta-
bakas› bir çak›l katman›yla belirmektedir, ki bu daha önce Zeus Tap›na¤›’n›n hemen
güneyindeki kaz›da da tespit edilmiflti6. Sondaj profilleri bu tabakan›n, birçok yerde De-
mir Ça¤›nda ve erken Hellenistik yerleflim tabakalar›nda, çukurlar ve teraslama çal›fl-
malar› nedeniyle tahrip edildi¤ini aç›kça göstermektedir. Araflt›rmalar, erken Hellenis-
tik ve Demir Ça¤› yerleflim tabakalar›n›n ard›ndan bronz ça¤› katmanlar›na ulafl›lma-
s›yla sona ermifltir (Resim: 1). Gün ›fl›¤›na ç›kan erken Hellenistik Ça¤a ait bir terra cot-
ta Kybele heykelci¤i (Resim: 2) ile neredeyse tüm olarak ele geçirilen Demir Ça¤›ndan
kalma küçük bir testi önemli buluntular aras›ndad›r.

Tap›nak podyumunun kuzey köflesinde, tap›na¤›n bugüne kadar araflt›r›lmam›fl
kuzeybat› köflesini aç›klamak, ayr›ca avlu döfleme tafllar›n›n alt seviyesinden itibaren
yer alan tabakalaflmay› incelemek amac›yla küçük bir sondaj aç›lm›flt›r. Tap›nak avlu-
sunun döflemesinin alt›n› sa¤lamlaflt›rmak için doldurulmufl gibi görünen, kaba kaya
parçalar›, mermer k›r›klar› ve kumlu topraktan oluflan kal›n bir tabakan›n alt›nda yine
çok say›da ço¤unlukla Bronz Ça¤›ndan ancak afla¤›ya kadar Demir Ça¤›ndan ve Hel-
lenistik Devirden keramik bar›nd›ran tabakalara rastlanm›flt›r. Olas›l›kla bu tabakalar
höyü¤ün baflka bir yerinde tesviye edilen topra¤›n burada moloz fleklinde kullan›ld›¤›-
n› göstermektedir7. Bunun yan› s›ra 1996/97 y›llar›nda bafllanan tap›na¤›n yüzeyde gö-
rünen y›k›k parçalar›n›n dokümantasyonuna devam edilmifl ve bu çal›flma büyük bir
oranda tamamlanm›flt›r. Ayr›ca buna ilâveten bat› al›nl›¤›n›n ve güney taraf›n›n her bir
parças›n›n planlar› detayl› bir flekilde yap›lm›fl böylece tap›nak örtüsünün yap› konst-
rüksiyonu ve yap›m tekni¤i hakk›nda ayd›nlat›c› bilgiler elde edilmifltir.

2001 y›l›nda bafllanan tap›nak podyumunun güneydo¤u köflesinde aç›lan derin
sondajlarla höyü¤ün prehistorik stratigrafisinin araflt›r›lmas›8 2003 y›l›nda tamamlan-
m›flt›r. Yeralt› su seviyesine kadar derinlefltirilen sondajlarda keramik yard›m›yla, erken
bronz 1 evresine tarihlenen tabakalarda Geç Kalkolitik Dönemden yerleflim kal›nt›lar›,
örne¤in iki zahire ambar› ve yang›n izleri tafl›yan bir kerpiç duvar kal›nt›s›na rastlan-
m›flt›r. Hemen hemen tüm durumda ele geçirilen Erken Bronz I Dönemine tarihlenen
bir testi ile iki tane a¤›rl›k buradaki önemli buluntular aras›ndad›r.

Tiyatrodaki mimarî çizim ve sondaj çal›flmalar› da tamamlanabilmifltir. Sahne bi-
nas› içinde yer alan ve bu binan›n alt kat›n› hyposkeniona ba¤layan kap›n›n aç›¤a ç›-
kar›lmas› s›ras›nda sahne binas›n›n üçüncü kat›na ait çok say›da yeni mimarî parça ele
geçirilmifltir. Bunlar aras›nda iki tane sivri üçgenden oluflan kaset bloklar› orta niflin do-
¤usundaki tabernakele ait olmal›d›r (Resim: 3). Stadyumda bat› tribünlerinin do¤u
ucunda ve kap› binas›nda gerçeklefltirilen temizlik çal›flmalar› tribünlerin yap› evreleri
ve yap› konstrüksiyonu hakk›nda ayd›nlat›c› bilgiler sa¤lam›flt›r. Özellikle kap› binas› ci-
var›nda buras›n›n genel yap›s›yla ilgili çok say›da de¤iflikliklerin gerçeklefltirildi¤i tespit
edilmifltir. Bu de¤ifliklikler sonucunda bafllang›çta daha büyük olarak planlanan girifl
yap›s›n›n daha sonra küçültülerek, sonuçta sadece üzerlerine tribünlerin infla edildi¤i
oturma basamaklar›na alt yap› oluflturacak nitelikte bir konstrüksiyona indirgenerek in-
fla edildi¤i anlafl›lm›flt›r. 

Bütün bu gözlemler genel olarak yap›n›n ayr›nt›l› bir infla seyrine sahip oldu¤unu,
Tiyatro-Stadyum alan›ndaki yap› aktivitelerinin M.S. 1. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan Geç
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Antik Döneme kadar uzand›¤›n› ve Aizanoi flehrinin genel geliflim plan›yla örtüfltü¤ünü
göstermektedir9. Tiyatrodan ç›kan heykel parçalar› 2001 y›l›nda bulunan satyr heykel-
ci¤ine ve en az iki tane giyimli kad›n heykelci¤ine iflaret etmektedir, bu heykeller büyük
bir olas›l›kla sahne binas›n›n üst iki kat›n›n cephesinde bulunuyor olmal›yd›. 

Tap›nak platosu kaz›lar›ndan ç›kan keramik malzemesinin incelenmesinin yan›
s›ra, Aizanoi gri keramik malzemesinin çizimine devam edilmifl, bunlar Gordion ve Pes-
sinus’taki gri keramiklerle karfl›laflt›r›larak araflt›r›lm›flt›r. Bunun sonucunda ortaya ç›-
kan gözlemlere göre Gordion gri kerami¤i Aizanoi ve Pessinus malzemelerine göre çok
daha kaliteli olup daha genifl bir form repertuar› göstermektedir. Hellenistik ve Roma
gri kerami¤i bu üç flehirde de gri olmayan di¤er paralel malzemelerden etkilenmifl ve
en az›ndan Orta Roma Dönemine kadar üretilmeye devam edilmifltir. Aizanoi’da ise gri
kerami¤in üretimi M.S. 5. yüzy›la kadar ulaflmaktad›r.

1998 y›l›ndan beri sürdürülen Aizanoi yerel k›rm›z› astarl› keramikler hakk›ndaki
araflt›rma10 ise 2003 y›l›nda sonuçland›r›lm›flt›r (Resim: 4). Bu araflt›rman›n amac›,
önemi ve da¤›lma alan› yerel boyutlarda kalm›fl, sadece flehrin ihtiyac› için üretilmifl bir
keramik malzemesinin kronolojik ve typolojik olarak incelenmesidir. Orta Anadolu’nun
bat›s›nda, antik Phrygia’da yer alan Aizanoi flehri ile önemli sigillata üretimlerinin ger-
çeklefltirildi¤i k›y› metropolleri aras›nda do¤rudan bir yol ba¤lant›s› bulunmaktad›r. Öte
yandan Aizanoi bu merkezlerden, onlar›n üretimlerinden habersiz ve etkilerinden uzak
kalacak kadar izole de¤ildir. Aizanoi tam kontak s›n›r›nda bulunmakta, böylece hem bu
merkezlerin üretimlerinden etkilenmekte hem de kendi yerel özelliklerini korumaktad›r.
Özellikle bu ikili durum, yerel ve import malzeme aras›ndaki iliflkilerin incelenmesinde
önemli sonuçlar ortaya koymufltur. Aizanoi flehrin as›l keramik malzemesi, Demir Ça-
¤›ndan itibaren karfl›m›za ç›kan gri keramiktir. K›y› bölgelerinde Erken Roma Dönemin-
den sonra görülmeyen bu malzeme Aizanoi’da Geç Antik Döneme kadar üretilmifltir.
Gri kerami¤in bu kadar uzun süre görülmesi ve k›rm›z› astarl› keramikle paralel olarak
üretilmesi, bu iki malzemedeki karfl›l›kl› etkileflimin incelenmesine de olanak vermifltir.

‹ncelemenin sonucunda, üretim kalitesinin de¤iflik dönemlerde farkl›l›klar göster-
di¤i tespit edilebilmifltir. Yerel k›rm›z› astarl› keramik özellikle Geç Hellenistik – Erken
Roma Döneminde kalitesinin doru¤una ulaflm›fl ve import sigillata kalitesine çok yak-
laflm›flt›r. Hatta Aizanoi’daki yerli ustalar ürettikleri mallara kendi çaplar›nda, belirsiz –
okunamayan – birtak›m damgalar basmay› bile denemifllerdir. Bu dönemde üretimde
görülen bu palazlanma, import miktar›ndaki art›flla do¤rudan iliflkilidir. ‹statistiksel so-
nuçlar da bunu do¤rulamaktad›r. Orta ve Geç Roma Döneminde kalitede belirgin bir
düflüfl görülmekte, bu da yine önemli üretim merkezleriyle iletiflimin ve importun azal-
mas›yla aç›klanabilmektedir. Böyle dönemlerde Aizanoi’lu al›c›n›n, paras› olsa dahi el-
de edebilece¤i en lüks malzeme yerel k›rm›z› astarl› keramikti ve bununla yetinmek zo-
rundayd›.

Aizanoi k›rm›z› astarl› keramik üretiminde yerel özellikler flehrin bay›nd›r olmas›
ya da ekonomik aç›dan gerilmesiyle paralel bir geliflim göstermektedir. Özellikle Geç
Hellenistik Erken Roma Dönemlerinde bir Roma kenti görünümüne büründü¤ünden
üretimde yerel özellikler iyice azalmakta, dolay›s›yla üretim kendini gri kerami¤in etki-
sinden kurtarmaktad›r. Belli bir düflüflün yafland›¤› Orta – Geç Roma Döneminden iti-
baren ise tekrar yerel özellikler güçlenmekte ve gri formlar› taklit edilmektedir. Zaman
zaman azal›p ço¤almalar›na ra¤men bu yerel formlar›n tüm bu zaman zarf›nda nas›l
olup da korunabildikleri araflt›rman›n önemli bir bölümünü kapsamaktad›r.

Gri keramik bir yandan k›rm›z› astarl› kerami¤i etkilerken, öte yandan kendisi de
ondan etkilenmifl ve onun formlar›n› taklit etmifltir. Sonuç olarak, Aizanoi k›rm›z› astar-
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l› keramik üretiminin en önemli özelli¤i bir yandan büyük sigillata üretimlerinin etkisin-
de kal›p onlar›n formlar›n› taklit ederken, öte yandan flehrin eski malzemesi gri kerami-
¤in etkisinden kendisini kurtaramay›p geleneksel özelliklerini sonuna kadar korumufl
olmas›d›r.

Aizanoi çevre köylerinde bulunan yaz›t ve mimarî parçalar›n varl›¤›n› tespite yö-
nelik survey çal›flmas›na 2003 y›l›nda da devam edilmifltir. Bu çal›flma esnas›nda top-
lanan devflirme malzemeyle haz›rlanan katalog, aralar›nda az say›da yaz›tlar ve k›sa
mezar metinlerinin bulundu¤u 35 de¤iflik parçayla daha da geniflletilmifltir. Senelerden
beri yürütülen bu yüzey araflt›rmalar›11 çerçevesinde, 2004 y›l›nda ‹licikören Köyü
yak›nlar›nda bir survey düzenlenmifltir. Sözü geçen bölgede kayalar aras›na kurulmufl
bir Kybele kutsal alan› tespit edilmifl ve dokümantasyonu yap›lm›flt›r. Alan›n yüzeyinde
çok say›da terra cotta fragman› ve bir adet tüm durumda Kybele terra cotta heykelci¤i
ele geçirilmifltir (Resim: 5). Bu incelemelerle Aizanoi’un çevre araflt›rmalar› büyük bir
ölçüde tamamlanm›flt›r.

Kaz›s› yap›lan an›tlar›n güvenli¤i ve gelen ziyaretçiler için sergilenmesi amac›yla
farkl› noktalarda birtak›m önlemler al›nm›fl, bu çal›flmalara kaz› bütçesinin en önemli
k›sm› ayr›lm›flt›r. Dor Sütunlu Avlu’dan oturma basamakl› yap›ya aç›lan kap›lar›n vur-
gulanmas› için, 2003 y›l›nda iki büyük kireç tafl›ndan yap›lma güneybat› payesi, cadde
seviyesine kadar duvarla örülmüfltür. Yap›n›n kuzeydo¤u taraf›nda cavean›n üst kat-
lar›na giden merdivenlere aç›lan üç ana kap› ve bir dar kap› güney do¤udan geçen köy
yoluna tehlike oluflturmamas› için, ayr›ca topra¤›n akmas›n› engellemek için tu¤la
duvarlarla kapat›lm›flt›r (Resim: 6).

Aya¤a kald›rma çal›flmalar› ayr›ca Bizans kalesi duvarlar›n›n tekrar görünür k›l›n-
mas› için de faydal› olmufltur. Duvarla çevreleme ve toprak ak›m›na karfl› güvenlik ön-
lemleri ayr›ca tiyatroda sahne binas›n›n do¤usunda da gerçeklefltirilmifl, sahne
binas›nda daha önce aç›lan sondajlar doldurularak ziyaretçiler için yeni bir yol hâline
getirilmifltir.

Kaz› deposunun bahçesinde, tiyatrodaki sahne binas›na ait üçüncü kat bloklar›n-
dan baz›lar› deneme amac›yla orjinaline uygun olarak tekrar birlefltirilmifltir (Resim: 7).
Bu yap›ya efllik edecek flekilde, yunus bal›klar›yla süslenmifl üç parça halinde
günümüze ulaflm›fl kemer de bahçeye dikilmifltir (Resim: 8-10). Tap›nak avlusunu çev-
releyen sütunlu galerinin ve büyük hamam kompleksinde yer alan palaestran›n süs-
lemeli çat› bloklar› da, kaz› alan›na gelen ziyaretçilere Antik dönemdeki binalar›n
görünümü hakk›nda bir fikir vermek amac›yla yukar›da bahsedilen çal›flmalar esnas›n-
da bir araya getirilmifllerdir (Resim: 11). Güvenlik nedeniyle ve sahne binas›ndaki sta-
tik problemler yüzünden, mimarî parçalar›n tiyatro ve stadyum aras›nda sergilenmeleri
mümkün olmad›¤›ndan, Aizanoi’daki en önemli yap›lara ait bu örnekler, depolar›m›z›n
da bulundu¤u aç›k hava sergisi fleklindeki bu alanda ilgili ziyaretçiler için teflhire aç›k
hâle getirilmifllerdir.
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Resim 1: Aizanoi 2004. Zeus tap›na¤› platformunun 
güney köflesi. Demir ve Bronz Ça¤› evreleri

Resim 2: Aizanoi 2003. Hellenistik  
Ça¤a ait terra cotta Kybele 
heykelci¤i

Resim 3: Aizanoi 2003. Tiyatro sahne binas›nda 
bulunan kaset parças›
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Resim 4:Aizanoi yerel k›rm›z› astarl› keramik
üretiminden piflme hatal› ve özensiz
yap›lm›fl kaplar

Resim 5: Aizanoi 2004. 
‹licikören Köyü 
yak›ndaki Kybele 
do¤al kutsal 
alan›nda bulunan 
terra cotta heykeli

Resim 6:Aizanoi 2003. Odeion, sa¤lamlaflt›rma ve restorasyon çal›flmalar›
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Resim 7: Aizanoi 2004. Tiyatro sahne binas› üçüncü kat›na ait mimarî elemanlar

Resim 8: Aizanoi 2004. Tiyatro’nun yan girifl kemeri, restorasyon çal›flmalar›
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Resim 9: Aizanoi 2004. Tiyatro’nun
yan girifl kemeri, 
restorasyondan sonra

Resim 11: Aizanoi 2004. Tap›nak 
avlusu galerilerinin aya¤a
kald›r›lm›fl çat› bloklar›

Resim 10: Aizanoi 2004. Tiyatro 
girifl kemeri ile Tap›nak 
avlusunun galerine ve 
büyük hamam 
kompleksinin 
palaestras›na ait çat› 
bloklar›



ENEZ (A‹NOS) 2004 YILI KAZI, ONARIM VE 
KORUMA ÇALIfiMALARI 

Sait BAfiARAN*

I.  G‹R‹fi VE GENEL B‹LG‹LER
Kuzey Ege sahilinde, Trakya’n›n en önemli akarsular›ndan biri olan Meriç Neh-

ri’nin (antik Hebros)  denize döküldü¤ü yerde iyi korunmufl iki limanl› Enez (Ainos), Bal-
kanlar›, Ege ve Anadolu’ya ba¤layan su ve kara yollar›n›n kesifltikleri yerde kurulmufl
önemli bir kültür ve ticaret merkeziydi.  Enez’in kültür tarihi bak›m›ndan önemi, kuflku-
suz bu bölgeler aras›ndaki kültürel iliflkilerin yap›ld›¤› bu zorunlu geçifl yolu üzerinde
bulunmas›n›n yan› s›ra, verimli bir hihterlanda sahip olmas›ndan da kaynaklanmakta-
d›r. Ainos biçiminde Enez ad›na Eski Ça¤da ilk kez Homeros’un ünlü eseri ‹lias Desta-
n›’nda (‹lias, IV.520) rastlanmaktad›r. Homeros, bu eserinde Ainos’u bir Trak flehri ola-
rak göstermektedir. Ayr›ca, Strabon (Geographika VII. 8, 319’ da)  Ainos’un kuruluflu-
nun daha eskiye tarihlenmesi gerekti¤ine de¤inerek, burada Trak kral› Poltys’ten dola-
y›, Poltyobria ad›nda bir Trak kentinin varl›¤›ndan söz etmektedir. Kentin akropolünde
(bugünkü Orta Ça¤ Kalesi) yapt›¤›m›z kaz›larda M.Ö.4 biny›la tarihlenen keramik ka-
l›nt›lar›n bulunmufl olmas› dolay›s›yla, buradaki yerleflmenin Kalkolitik Ça¤a  de¤in ge-
ri gitti¤ini kan›tlamaktad›r.  Enez’in d›fl›nda yer alan Hoca Çeflme mevkiindeki tepede
yapt›¤›m›z kaz› çal›flmalar› sonucunda ise, bu tepeye Neolitik Ça¤dan itibaren yerleflil-
di¤ini göstermifltir. Elimizdeki verilere göre Enez bölgesinde Neolitik Ça¤da bafllayan
yerleflim,çevrede yapt›¤›m›z araflt›rma ve kaz›larla Kalkolitik ve Tunç Ça¤›nda devam
etti¤ini, Demir Ça¤›nda ise bütün ovaya yay›ld›¤›n› göstermifltir.  Araflt›rma ve kaz›lar-
da ortaya ç›kan maddî kal›nt›lar ve ortaya ç›kan sonuçlar, Eski Ça¤ yaz›l› kaynaklar›n›
do¤rulam›fl olmakla birlikte, buradaki iskân›n çok daha eskiye gitti¤ini gösterdi¤i için,
baflta Trakya olmak üzere Anadolu, Ege ve Balkanlar’›n kültür tarihinin ayd›nlanmas›n-
da önemi büyüktür.

Enez, M.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren Eski Yunan ve Anadolu kültür çerçevesinde Ai-
nos ad›yla kendinden söz ettirmeye bafllam›flt›r. Antik Ça¤ tarihçilerinden Herodotos,
Historia VII, 58; Thukydides, IV. 28; VII. 57; Skylax, 76 ve kaynak niteli¤indeki di¤er
belgelerde Ainos’un  önceleri  Aioller ve daha sonra Midilliler (Mytilene) ve Kymeliler
taraf›ndan M.Ö.7 yüzy›lda bir koloni olarak kurulmufl oldu¤u ayr›nt›l› bir flekilde anlat›-

* Prof. Dr. Sait BAfiARAN ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Tafl›nabilir Kültür Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m 
Bölümü Baflkan›, ‹stanbul/TÜRK‹YE. E-mail: sbasaran @ ‹stanbul.edu..tr
Kaz› ve onar›m çal›flmalar›na Sinop Müzesi uzman› Arkeolog Fuat Dereli, Foto uzman› Selâmet Taflk›n, Araflt›rma
Görevlileri F.Banu Uçar,    Ufuk Kocabafl, Ifl›l Kocabafl, ö¤rencilerden Serkan Gedük, Burcu Yücel, Gülnur Kurap, 
Kerem Baflaran,  Mahmut Çaylak, Drahflan Karam›k, Ozan Tanr›över, Yasin Kaya, Ça¤lar Çak›r, Zeynep Gürsoy, 
Deniz Öztekin, Özkan Y›ld›z, Burçin Tafl, Çi¤dem Kibar kat›lm›flt›. Özverili çal›flmalar›ndan dolay› tüm ekip üyeleri-
ne teflekkür ederim. 
Kaz› ve onar›m çal›flmalar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, Kültür ve 
Turizm Bakanl›¤› Döner Sermaye ‹flletmeleri Merkez Müdürlü¤ü, Edirne Valili¤i Çevre Koruma Vakf›, ‹stanbul 
Üniversitesi  Rektörlü¤ü Bilimsel Araflt›rma Projeleri Fonu Proje No: 194/904004   ve Türk Tarih Kururmu’nun 
parasal destekleriyle yürütülmüfltür. Maddî destek sa¤layan kurum ve kurulufllara ve çal›flanlar›na  teflekkür etmeyi
zevkli  bir görev bilirim. Ayr›ca, Edirne Valisi merhum Fahri Yücel’e, Enez Kaymakam› S.S›rr› Ar›soy’a ve Enez 
Belediyesi Baflkan› Mustafa Arabac›’ya  sa¤lad›klar›  maddî ve manevî katk›lar›ndan dolay› flükranlar›m› arz 
ederim.    
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l›r. Enez ve çevresinde 30 y›ld›r  yürütülen kaz› ve araflt›rmalar sonucunda,  birçok so-
run ayd›nl›¤a kavuflturulmufl olmas›na ra¤men, henüz yeterince bilinmeyen  problem-
lerin çözümünü kolaylaflt›rmak için çal›flmalara  devam edilmektedir.

II. AMAÇ
Enez, yukar›da k›saca de¤indi¤imiz gibi Anadolu, Ege Dünyas›, K›ta Yunanistan

ile Balkanlar aras›nda ve geçifl yollar› üzerinde kurulmufl, Meriç  deltas›ndaki do¤al ko-
runmal› iki liman› bulunan  çok önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Balkanlardaki
komflular›m›z›n,  özellikle son y›llarda yo¤unlaflt›rarak sürdürdükleri kaz›lar, Balkanla-
r›n da Anadolu gibi önemli bir kültür merkezi oldu¤unu aç›¤a ç›karm›flt›r. Ancak, bizim
s›n›rlar›m›z içindeki araflt›rmalar›n azl›¤›, önemli bir bilgi bofllu¤una neden olmaktad›r.
Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, Enez'in geçifl yollar› üzerinde kurulmufl olmas›, bu ken-
tin önemini aç›kça ortaya koymaktad›r. Enez ve çevresinde bugüne de¤in yapt›¤›m›z
kaz› ve araflt›rmalarda bölgenin  Neolitik Ça¤dan itibaren yerleflildi¤ini ve yerleflimlerin
günümüze kadar kesintisiz  devam etti¤ini ortaya ç›karm›flt›r.   Ancak, Enez’in devam-
l› yerleflilmifl olmas› nedeniyle, eskiye ait kültür katlar›n›n büyük bir k›sm› tahribata u¤-
ram›flt›r. Ayr›ca, Enez  son y›llarda h›zl› bir yap›laflma sürecine girmifltir. Bu durum
Enez’in  kültürel kal›nt›lar›n› yok etmektedir. Amac›m›z,  yap›laflma nedeniyle tahriba-
ta u¤ramakta   olan eserleri kurtar›p henüz çözümlenememifl,   örne¤in; bölgenin geç-
miflteki konut mimarîsi ile halk›n yaflam biçimlerini veya  sosyo-ekonomik yap›s›n› or-
taya ç›karmak ve insanlar›n gelecekte eski Enez’den görebilecekleri kültürel kal›nt›lar›
gözler önüne sererek bölgenin turizmden pay almas›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle, ken-
tin de¤iflik yerlerinde genifl alanlarda oldu¤u kadar, dar alanlarda da kaz› ve sondajlar
yaparak, antik kentin yerleflme alanlar›n›n tespitine çal›fl›lmaktad›r. Nitekim son y›llar-
da  yapt›¤›m›z kaz›lar neticesinde ortaya ç›kan maddî kal›nt›lar, Ainos'un  Ege dünya-
s›  ve Bat› Karadeniz k›y›lar›nda kurulmufl olan kentlerle ticaret yapt›¤›n› göstermifltir.
Yine, yapt›¤›m›z son çal›flmalarda  Ainoslular’›n ölü gömme geleneklerine iliflkin önem-
li bilgilere ulafl›lm›flt›r.

III. ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

A. ENEZ KAZISI 2004 YILI K4F AÇMASI ve MAHZEN ‹Ç‹ ÇALIfiMALARI   
K4F Açmas›
19.07.2004 tarihinde bafllayan genel bir temizlik çal›flmas›n›n ard›ndan, kale içi

kaz› çal›flmalar›na  K4 sektörünün güneyini oluflturan ve geçen y›l  -2.20 m. düzeyine
kadar aç›labilen K4F açmas›nda bafllanm›flt›r (Resim: 1).  Açman›n kuzey k›sm›nda
kayan›n ifllenmesiyle oluflturulmufl yüksek duvara bitiflik durumda,  yuvarlat›lm›fl kes-
me tafllarla kuyu benzeri bir teknik ile  örülmüfl  havaland›rma bofllu¤u saptanm›flt›r. Bu
bofllu¤un alt›nda henüz giriflini saptayamad›¤›m›z mahzen ile ilgili olmal›d›r. Havalan-
d›rma bofllu¤unu  dolduran molozun boflalt›lmas› s›ras›nda, içinden piflmifl topraktan
yap›lm›fl M.Ö. 4. yüzy›la ait bir adet parlak siyah firnisli guttus (biberon), tekstil a¤›rl›k-
lar› ve bir amphoraya ait parçalar ortaya ç›km›flt›r.  Açman›n güney k›sm›nda ise güne-
ye do¤ru meyilli inen yerli kayaya oyulmufl bir merdivenin 3 basama¤› saptand›.  An-
cak, açman›n bu kesiminde yer alan geç dönem duvar kal›nt›lardan dolay› basamakla-
r›n tümünü ortaya ç›karmak mümkün olmad›.  Bu çal›flmalar s›ras›nda açman›n farkl›
seviyelerinde çeflitli dönemlere ait siyah parlak boyal› veya k›rm›z› ve siyah figür tekni-
¤i ile yap›lm›fl birçok keramik parças›, bronzdan bir yüzük ve bir adet piflmifl toprak fi-
gürin parças› ele geçirilmifltir. K4F açmas›ndaki kaz› çal›flmalar›, açman›n bat›s›nda
rampa olarak isimlendirilen yerli kayadan -3.19 m. derinlikteki tabana ulafl›ld›ktan  son-
ra  sonuçland›r›lm›flt›r.   
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Mahzenler
Mahzenlerdeki çal›flmalar, önceki y›llarda yapt›¤›m›z yay›nlar›m›zdan anlafl›laca-

¤› üzere,1979-82 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilmifl, ancak bu tarihlerde ifl emniyetinin
yeterince sa¤lanamam›fl olmas›ndan dolay› mekânlar›n detaylar› tam olarak ortaya ç›-
kar›lamam›flt›. Geçen uzun süre içinde ya¤murun sürükledi¤i moloz  ve define aray›c›-
lar›n›n  yapt›klar› kaçak kaz›lar, mahzenlerin büyük bir bölümünün toprakla tekrar dol-
mas›na neden olmufltur.  Yine, geçen  y›l    yeri ve havaland›rmas›  saptanan, ancak
girifli bulunamayan mahzenin di¤erleriyle iliflkisini ortaya ç›karmak amac›yla buradaki
çal›flmalara tekrar  bafllanm›flt›r. Mahzenlerin içinde biriken  moloz dolgusunun temiz-
lenmesi çal›flmalar›na önce girifl k›sm›ndan bafllanm›fl, daha sonraki günlerde ise,
mahzenin giriflinin sol k›sm›nda kesme tafllarla düzgün örülmüfl ve M.Ö. 4.yüzy›la ait
oldu¤u anlafl›lan duvar›n ortaya ç›kar›lmas›yla devam etmifltir (Resim: 2 ).  Burada yer
alan odadan ( A mekân›) M.Ö. 4.yüzy›la tarihlenen piflmifl topraktan yap›lm›fl malze-
meler ele geçirilmifltir. Buluntular aras›nda yer alan iki adet amphora, a¤z› ve kulpu  k›-
r›k olan bir adet siyah firnisli guttus (Resim: 3), siyah ve k›m›z› firnisli kantharoslara ait
parçalar,   çeflitli boylarda a¤›rl›klar,  piflmifl topraktan yap›lm›fl kâse, piflmifl toprak fi-
gürin parçalar› ve  damgal› amphora kulplar› dikkat çekicidir.  A mekân›n›n arka k›sm›-
n›n tavan›nda di¤er mekânlarda oldu¤u gibi bir havaland›rma bofllu¤u tespit edilmifltir.
Mekândaki hava de¤iflimini sa¤lamak amac›yla mekân›n sol taraf›ndaki duvara,  K4F
açmas›n›n kuzeyinde yer alan kuyu biçimli havaland›rmaya aç›lan bir pencerenin  ya-
p›lm›fl olmas› ilginçtir. Bu havaland›rma bofllu¤unda  piflmifl toprak testi, bir adet  Thas-
sos damgal› amphora kulpu,   tümlenebilir bir bal›k taba¤› parças›, tekstil a¤›rl›klar› ve
k›r›k kantharos parçalar› bulunmufltur. Söz konusu buluntular M.Ö.4. yüzy›la aittir. A
mekân› ve havaland›rma bofllu¤u temizlendikten sonra buradaki çal›flmalara son veril-
di. Mahzen ana giriflinin sa¤ taraf›nda yer alan  B odas› da, molozdan temizlenmifl ve
taban›na inilmifltir. 

Mahzen ana giriflinin  sa¤›nda yer alan C odas›nda birikmifl olan döküntü topra-
¤›n boflalt›lmas› s›ras›nda yine M.Ö. 4. yüzy›la ait birçok k›r›k  keramik parças›n›n ya-
n› s›ra piflmifl topraktan yap›lm›fl k›r›k durumda bir adet aslan figürini, tekstil a¤›rl›klar›
ve oturan giyimli kad›n figürini ortaya ç›km›flt›r. 

Mahzenlerin devam› olan D odas› di¤er odalar›n kuzeybat›s›nda yer al›yor. Bu
odan›n di¤er odalarla olan ba¤lant›s› 3 m. uzunlu¤u, 0.80 m. geniflli¤i ve 1.00 m. yük-
sekli¤i olan bir koridorla sa¤lanm›flt›r. Di¤erlerine göre daha büyük olan bu odan›n sa¤
duvar›na dikdörtgen biçimli,üst k›sm› beflik çat›l› bir nifl  yap›lm›flt›r. Kült yeri oldu¤u
tahmin edilen niflin uzunlu¤u 2.00 m., geniflli¤i 0.90 m. yüksekli¤i ise 1.90 m.dir. Dip
k›sm›nda yerden yüksekli¤i 60 cm. olan  kare  kesitli  bir oturma sekisi ile duvarlarda
kandil yuvalar› yerli kaya ifllenerek yap›lm›flt›r. Odan›n sol k›sm›nda tavana aç›lm›fl ol-
dukça büyük çapta bir havaland›rma bofllu¤u yer al›yor. Bu  boflluktan, üst taraftaki kül-
tür katlar›ndan yuvarland›klar› anlafl›lan Roma ve Bizans dönemlerine ait  tüm ve tüme
yak›n  piflmifl toprak kap çeflitleri (Resim: 4), ayr›ca odan›n içinde bulunan molozun bo-
flalt›lmas› s›ras›nda  M.Ö. 6. yüzy›l›n sonlar› ile 5.yüzy›l›n bafllar›na ait olduklar› anla-
fl›lan biri tüm, di¤erinin ise fitil yeri  k›r›k  iki adet kandil ele geçirilmifltir (Resim: 5).    

B. 2004 YILI ENEZ-ÇAKILLIK NEKROPOLÜ KAZILARI
Enez 2004 y›l› kaz› sezonunda Çak›ll›k Nekropolü’nde 21.07.2004 tarihinde bafl-

layan çal›flmalar, 13.09.2004 tarihine kadar sürmüfl olup bu çal›flmalarda P3, P4; S1,
S2, S3, S4; Z1, Z2, U4, T1, T2, T3, T4, Y1, Y3, Y4, V2, R4, R3 olmak üzere toplam 19
açmada yap›lan çal›flmalarda 7 mezar gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. De¤iflik tipteki bu me-
zarlarla birlikte, Çak›ll›k Nekropolü’nde bugüne kadar ortaya ç›kar›lan mezar say›s›
22’ye ulaflm›flt›r. Bu y›l Çak›ll›k’ta ortaya ç›kar›lan  mezarlar›n üçü kremasyon gömüsü,
di¤erleri ise çeflitli malzemelerden yap›lm›fl   lâhitler içinde gömülerdir.

Çak›ll›k Nekropolü’nde bu y›l ortaya ç›kar›lan en ilginç kremasyon gömüsü kufl-
kusuz P 4 olarak kodlanan açman›n   kuzeydo¤u köflesinden ele geçirilen bronz hydri-
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ad›r. Toprak yüzeyinin 60 cm. düzeyinde yer alan bronz hydria, önceki y›llarda ortaya
ç›kar›lan hydrialarla benzer bir gömü biçimi göstermifltir. Hydria, iki ayr› blok tafl›n iç k›-
s›mlar› karfl›l›kl›  oyularak aç›lan yuvaya  yerlefltirildikten sonra tafllar üst üste getirile-
rek kurflun kenetlerle perçinlenmifl ve  topra¤a gömülmüfltür. A¤z› kurflun kapakla ka-
pat›lan hydrian›n  (Resim: 6) içinden  kül ve ufak kemik parçalar›, piflmifl topraktan ya-
p›lm›fl figürlü   k›r›k bir oinokhoe ve katlanarak yerlefltirilmifl olan bronz ayna bulunmufl-
tur. Hydria, ayna ve oinokhoe,   kaz› evi laboratuvar›nda restoratörlerimiz taraf›ndan
onar›m ve koruma çal›flmalar›  yap›larak müzeye teslim edilmifltir. (Resim: 7)

S1 açmas›nda  67 cm. derinlikte M17 numara ile kodlanan baflka bir kremasyon
gömüsü ortaya ç›km›flt›r. Kül ve kemik parçalar›n›n do¤rudan topra¤a yerlefltirilmifl
olan mezardan, iki adet y›lan bafll› gümüfl bilezik (Resim: 8), alt› adet piflmifl topraktan
yap›lm›fl irili ufakl› lekythos ele geçirilmifltir.  

S4 açmas›nda yerli kaya oyularak yap›lm›fl bir kuyu mezar tespit edilmifltir. Bu
mezar, tipi ve zengin hediyeleriyle  Enez kaz›lar›nda ilk kez karfl›m›za ç›kmaktad›r. De-
rinli¤i 1.90, çap› 1.60 m. olan  mezar›n dibinden ölünün mezar içinde yak›ld›¤›n› göste-
ren çok miktarda kül+kömür art›¤› ve bunlar›n ars›nda iyice yanmam›fl insan kemikle-
rine ait  parçalar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlarla birlikte M.Ö. 5.yüzy›l›n ortalar›na ait ol-
duklar› anlafl›lan, yükseklikleri 25 ile 53 cm. aras›nda de¤iflen befl ayr› lekythos gün ›fl›-
¤›na ç›kar›lm›flt›r. Tümü parçalanm›fl durumda ele geçen  lekythoslar laboratuar›m›zda
onar›larak aya¤a kald›r›lm›flt›r (Resim: 8-9).  Lekythoslar›n a¤›z, kulp, kaide ve kar›n al-
t›  siyah, gövdeleri ise beyaz boyal›d›r.  Gövdeleri üzerindeki beyaz zemin  üzerine k›r-
m›z› boya kullan›larak  oturur ya da ayakta dans eder vaziyette bir bazen iki figür be-
timlenmifltir. 

S3 açmas›nda 70 cm. derinlikte M19 ve M20 No.lu iki ayr› lâhit gömüsü  ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Bunlardan M19 No.lu lâhit  teknolojisi ve yap›m›nda kullan›lan malzeme
bak›m›ndan di¤erlerinden ay›rtedilmektedir. Piflmifl topraktan yekpare olarak yap›ld›¤›
anlafl›lan lâhdin a¤›z kenar› boyunca   içte ve d›flta uzanan yumurta dizisinden oluflan
bir  friz bulunmaktad›r. A¤›z tablas› üzerinde yer yer k›rm›z› renk boya izleri bulunmak-
tad›r. 1.90 cm. uzunlu¤unda olan lâhdin içinden, kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultusunda
yerlefltirilmifl bir erkek iskeleti bulunmufltur. Mezar hediyesi olarak iskeletin bafl k›sm›n-
da üzeri figürlü piflmifl toprak lekythos ve bir alabastron  ele geçirilmifltir (Resim: 11-
12). M19 No.lu kiremit mezar›n bir k›sm› üzerine oturtulmufl olan M20 lahdinin üst k›-
s›mlar› tar›msal faaliyetlerden dolay› k›r›lm›fl yaln›zca teknenin taban› günümüze de¤in
gelebilmifltir.  Lâhdin taban› üzerinden bronzdan yap›lm›fl bir strigilise ait parçalardan
baflka herhangi bir buluntuya rastlanmam›flt›r. 

T1 açmas›ndaki çal›flmalarda 1.30 cm. derinlikte, kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultu-
sunda topra¤a oturtulmufl 21 No.lu kiremit mezar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Açman›n kuzey-
bat› köflesinde saptanan mezar›n içinde, bir kad›na ait iskelet ortaya ç›kar›lm›flt›r. ‹ske-
letin üzerinden 2 adet bronz i¤ne, iskeletin bafl k›sm›nda sa¤lam durumda alabastron
ve a¤z›nda bronz sikke bulunmufltur. Ayr›ca, T1 açmas›nda 72 cm. derinlikte piflmifl
topraktan bir amphoraya ait parçalar ele geçirilmifltir.

Bir di¤er lâhit mezar, Z1 açmas›nda 73 cm. derinlikte gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r.
M22 No.lu mezar di¤er üç lâhit mezarla ayn› do¤rultuda olup mezar›n sadece taban
k›sm› günümüze ulaflm›flt›r. Taban üzerinde, piflmifl topraktan lekythos ve lâhdin için-
den, iskeletin ayak ucunda, bronz bir strigilisin sap k›sm› ele geçirilmifltir. 

Çak›ll›k Nekropolünde bu y›l yapt›¤›m›z di¤er açmalarda, da¤›n›k durumda mün-
ferit buluntulara rastlanm›flt›r: R3 açmas›n›n kuzeydo¤u köflesinde, 35 cm. derinlikte
piflmifl toprak kap parçalar›, açman›n güneybat› köflesinde madeni bir dü¤me ele
geçirilmifltir. Açmada ana kayaya ulafl›ld›ktan sonra çal›flmalara son verilmifltir.  

C. RESTORASYON
Ayasofya Kilisesi’nin orta nefinde bulunan molozun kald›r›lmas› iflleminin bitiril-

mesinden  sonra ortaya ç›kan  ve mermer levhalarla kapl› bulunan tabanda, 1967 y›-
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l›nda tavan örtüsünün y›k›lmas› sonucunda oluflmufl olan çöküntülerin düzeltilmesi ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r. Onar›m çal›flmalar›ndan önce kilisenin taban rölövesi  yap›lm›fl ve
kaplama levhalar› numaraland›r›larak yerlerinden sökülmüfltür.  Orta nefin güneybat›-
s›nda yer alan  yar›m metre derili¤indeki çöküntü    nedeninin anlafl›lmas› amac›yla
2.00 X 1.00 m. boyutlar›nda bir sondaj yap›ld›. Bir metre derinli¤e kadar inilen açma-
da, kilisenin bir önceki evresine ait oldu¤u anlafl›lan duvar kal›nt›lar›na ve bunlar›n ara-
s›nda 7. yüzy›la ait bronz bir sikke    ile çok say›da Bizans Dönemine ait  keramik par-
ças›,  hayvan kemikleri, k›r›k bronz ve kemik i¤ne ile  cam mozaik tesseralar› bulundu.
Kilisenin ayakta kalan üst yap›s›n›n titreflimden etkilenip y›k›labilece¤i varsay›m› göz
önünde bulundurularak sondaj›n derinlefltirilmesinden vazgeçildi ve açma çizim ve bel-
geleme ifllemlerinden sonra kapat›ld›.  Yerlerinden kald›r›lan mermer kaplama levha-
lardan k›r›k durumda olanlar yap›flt›r›ld›ktan sonra   di¤erleriyle birlikte özgün yerlerine
yerlefltirilmifltir.     Onar›m s›ras›nda özgün malzemenin kullan›lmas›na özen gösteril-
mifl ba¤lay›c› harç olarak kireç harc› kullan›lm›flt›r. (Resim: 13)

Mimarîye ait eklentilerden taban döflemesi ve duvarlardaki fresklerin onar›mlar›-
n›n yan› s›ra, kaz›dan ç›kan tümlenebilir durumdaki buluntular›n onar›m ve korumalar›,
tüm olarak ele geçirilen  di¤er buluntular›n ise konservasyonlar› yap›lm›flt›r.

D.    ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIfiMALARI
Kale ana girifli ile giriflin güneyinde  geçen y›l yap›lan moloz temizleme çal›flma-

lar› sonunda aç›lm›fl olan alan düzeltilerek  taban› ince m›c›rla kapland›ktan sonra  ken-
tin çeflitli yerlerinden toplanan ve müzelik de¤eri bulunmayan antik mimarîye ait tafllar
ve di¤er kal›nt›lar yerlefltirilmifltir.  Kale giriflinin sol k›sm›nda oluflturulan bu aç›k hava
müzesi, Enezliler’in eski eserlere karfl› ilgilerinin artmas›na neden olaca¤› kan›s›nda-
y›z. Kale ana girifli ile güneyindeki surun önüne bir bordür yap›larak çimlendirilmifltir.
Ayr›ca Aya Sofya Kilisesi’nin güney taraf›ndaki bofl alan ayn› flekilde düzenlenerek su-
ni çim ekilmifltir.

F. JEOF‹Z‹K  ARAfiTIRMALARI
Çataltepe tümülüsünde son y›llarda gerçeklefltirilen jeofizik çal›flmalar›na bu y›l Anka-
ra Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Ö¤r.Üyesi Yrd. Doç.Dr. Emin
Ulugergerli baflkanl›¤›nda kurulan bir ekip ile devam edildi. Sonuçlar›n henüz de¤erlen-
dirilmedi¤i bu çal›flmalarda elektrik ve georadar yöntemleri kullan›lm›flt›r.

ENEZ YERLEfi‹M‹ HAYVAN KEM‹⁄‹ FUANASININ ARKEOZOOLOJ‹K 
‹NCELENMES‹

Doç.Dr. Vedat ONAR

Enez yerleflkesi kaz›lar›nda toplam 218 adet hayvan kemi¤i ç›kar›larak incelen-
mesi yap›lm›flt›r. Bu kemik kal›nt›lar›n›n hayvan türlerine göre adeti afla¤›daki tabloda
sunulmufltur.

S›¤›r 13 adet  (%5,96)
Koyun-Keçi       170 adet  (%77,98)
Köpek 1 adet  (%0,46)
Kedi                  2 adet   (%0,92)
Domuz 4 adet  (%1,84)
Tavflan              1  adet  (%0,46)
Kanatl› türleri      27 adet  (%12,38)
Toplam              218 adet
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Tüm bu kemikler incelendi¤inde, hangi kemik ve tür oldu¤u bulunan tan›mlanm›fl
kemik say›s›ndan bütün kemiklerin say›s› (NISP-The Number of Identified Speices) ve
tan›mlanm›fl kemiklerin kaç tane bireyi temsil ettikleri (MNI-The Minimum Number of In-
dividuals) saptamaya çal›fl›ld›. Böylece Enez yerleflmesinde hayvanlar›n en az ve en
çok kaç bireyle temsil edildikleri ortaya kondu. Ayr›ca kemiklerdeki izler ve di¤er bulgu-
lar da belirlenerek tan›mlanan tür gruplar› alt›nda de¤erlendirildi. 

SI⁄IR
‹ncelenen 13 adet s›¤›r kemi¤i kal›nt›s›n›n (NISP=13) kemiklerdeki epifisial ka-

panmalar dikkate al›nd›¤›nda bunlar›n 1 adet eriflkin ve 1 adet de genç bireye (MNI=2)
ait olduklar› kan›s›na var›ld›.

S›¤›rlara ait kemik kal›nt›lar›n›n %15,38’inde keskin b›çak izleri gözlenirken,
%84,62’sinde ise sat›r izlerine rastland›. Bu durum, parçalanm›fl olan kemiklerin tüke-
tilen s›¤›rlara ait olduklar›n› göstermektedir.

KOYUN-KEÇ‹
Toplam 170 adet koyun ve keçilere (NISP=170) ait kemik kal›nt›s› incelendi¤in-

de, bunlar›n 3 adet mandibula parças› d›fl›nda ön ve arka bacaklara ait kemik kal›nt›-
lar› olduklar› ve genellikle hayvanlar›n 2-3,5 yafllar› aras›nda olduklar› gözlendi. 2 adet
humerus ile 1 adet tibian›n ise çok genç hayvanlara ait kemik kal›nt›lar› oldu¤u saptan-
d›. Tan›mlanan kemiklerin en az kaç birey ile temsil edildikleri (MNI) belirlendi¤inde, tür
ayr›m› yap›labilen kemiklerin 8 adet koyunu (MNI=8), 3 adet keçiyi (MNI=3), 15 adeti-
ni ise ayr›m yap›lamad›¤›ndan koyu/keçi’yi (MNI=15) temsil ettikleri görüldü. 3 adet çok
genç birey ise koyun/keçi grubu olarak de¤erlendirildi.

‹ncelenen kemik kal›nt›lar›n›n %5,29’unda keskin b›çak izleri görülürken,
%82,35’inde ise sat›r izlerine rastland›. Bu da koyun ve keçilerin tüketim amaçl› kulla-
n›ld›klar›n› göstermesi aç›s›ndan önem tafl›maktayd›.

Kemiklerdeki di¤er modifikasyonlar de¤erlendirildi¤inde; piflirme izleri d›fl›nda ke-
çilere ait kemik kal›nt›lar›n›n sadece 1 tanesinde, koyunlar›n ise 3 tanesinde carnivor
kemirme ve difl izleri gözlendi. Bu bulgular bize piflirme iflleminden sonra kemik parça-
lar›n›n köpeklere verilmifl oldu¤u kan›s›n› uyand›rmaktayd›.

‹ncelenen koyun kemiklerinden 1 adet koyun humerusunda (kl kemi¤i) for.suprat-
rochleare gözlendi. Bu durum patolojik deformasyon olarak de¤erlendirildi.

KÖPEK
‹ncelenen Enez kemik envanteri içerisinde bir adet köpek kemi¤i bulundu. Bu

kemi¤in, eriflkin bir köpe¤in sol scapulas› (kürek kemi¤i) oldu¤u saptand›. Mezar or-
tam›na ba¤l› deformasyonlar d›fl›nda herhangi bir kemik modifikasyonu gözlenmedi.

KED‹
Enez kemik fuanas› içerisinde kediye ait 2 adet kemik kal›nt›s› (NISP=2) saptan-

d›. Bunlardan 1 tanesinin atlas (1. boyun omuru) 1 tanesinin ise humerus (kol kemi¤i)
olduklar› saptand›. 1 adet kediye (MNI=1) ait olduklar› düflünülen bu kemikler incelen-
di¤inde, epifisial kapanmalar dikkate al›narak 1 yafl civar›ndaki bir bireyin olabilece¤i
kan›s›na var›lmaktayd›.

DOMUZ
‹ncelenen kemikler içerisinde domuza ait 4 adet kemik (NISP=4, 3 manidibula

paröas›, 1 sol canin difl) parças›n›n kafas›na ait kemik kal›nt›lar› olduklar› saptand›. Bu
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kemik kal›nt›lar› incelendi¤inde, en az 2 bireyi (MNI=2) temsil ettikleri gözlendi. Bir
mandibula (alt çene) parças›n›n sat›r ile enine parçalanm›fl oldu¤u, di¤er mandibula
kal›nt›lar›n›n parçal› olduklar› görüldü.

TAVfiAN(Lepus sp.)
‹ncelenen Enez hayvan kemi¤i faunas› içerisinde eriflkin bireye ait 1 adet sa¤ ul-

na (MNI=1) saptand›. Bunun ocecranon k›sm›nda carnivor difl izleri gözlendi. Bu bulgu
d›fl›nda herhangi bir kesim izine rastlanmad›.

KANATLI TÜRLER‹(Aves sp.)
Enez fuanas› içerisindeki kanatl› kemikleri, tür ayr›m›na gidilmeden genel “kanat-

l› türleri” ad› alt›nda de¤erlendirildi. Bu kemik, kemik fuanas› içerisinde identifikasyonu
yap›lan kanat hayvanlar›na ait kemiklerin ön ve arka extremitelere ait oldu¤u gözlen-
di(NISP=27). Bu kemik kal›nt›lar› incelendi¤inde en az 5 bireyi temsil etti¤i (MNI=5) ve
bunlar›n da eriflkin ve genç hayvanlardan olufltu¤u gözlendi. ‹ncelenen kemiklerin
%3,70’inin keskin b›çak izi (1 kemikte) tespit edilirken, %22,63’ünün ise keskin sat›r ile
parçaland›¤› saptand›. Bu kemiklerin %11.1’inde (3 kemik parças›) carnivor kemirme
ve difl izleri bulundu. Tüketim amaçl› düflünülen bu hayvanlar›n art›klar›n›n da böylelik-
le de¤erlendirilmifl oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r.
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Resim 1: Kale  ‹çi IV No.lu açma ve mahzenlerin girifli

Resim 2: Mahzenlerin plan›
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Resim 3: Guttus

Resim 4:  Tek kulplu kap



418

Resim 5: Çift a¤›zl› kandil

Resim 6:Bronz hydria Resim 7: K›rm›z› figürlü oinokhoe
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Resim 8: Y›lan bafll› gümüfl bilezik

Resim 9: ‹rili ufakl› lekythoslar Resim 10: Beyaz zeminli k›rm›z› figürlü 
lekythos
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Resim 11: Piflmifl topraktan  
alabastron tipinde 
yap›lm›fl koku fliflesi  

Resim 12: K›rm›z› figürlü lekythos

Resim 13:Ayasofya Kilisesi’nde onar›m-koruma çal›flmalar› 



DEM‹RKÖY FAT‹H DEM‹R DÖKÜMHANES‹
2004 YILI ARAfiTIRMA VE KAZI ÇALIfiMALARI

Zülküf YILMAZ*
A. Osman UYSAL

Özet  
Tarihî Demirköy Dökümhanesi, K›rklareli’nin Demirköy ‹lçesi’ne güneydo¤u isti-

kametinden 3.800 m. mesafede bulunmaktad›r. Döneminin en ileri teknolojisine sahip
oldu¤u bilinen  bu kompleksin  1950’li y›llara kadar ço¤u üniteleri ile ayakta oldu¤u, an-
cak zaman içerisinde ciddî boyutta   tahribata maruz kald›¤› anlafl›lmaktad›r.   Demir-
köy Fatih Demir Dökümhanesi’nin kurtar›lmas› ve turizme kazand›r›lmas›na yönelik ilk
çal›flmalar K›rklareli Müzesi Müdürlü¤ü’nce 2000 y›l› içerisinde K›rklareli Müzesi Mü-
dürlü¤ü’nce 2000 y›l› içerisinde bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flma kapsam›nda, 2001 y›l› içeri-
sinde yaklafl›k 1,5 ay süreyle dökümhanenin yüzey temizli¤i, kaz› ve çevre düzenleme-
si çal›flmas›  gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan alan çal›flmas› sonras›nda, Fatih Dökümhane-
si’nin kuzey-güney eksenine paralel, köfleleri poligonal burçlarla (kulelerle) desteklen-

* Zülküf YILMAZ (M.A.), Arkeolog, Müze Müdürü, K›rklareli/TÜRK‹YE.
Prof. Dr. A. Osman UYSAL, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi  Anabilim Dal›,
Çanakkale/TÜRK‹YE.
2004 Y›l› Kaz› ve Araflt›rma Finansman›, 2004 y›l› çal›flmalar› için K›rklareli Valili¤i taraf›ndan 6.900.000T.L.ödenek
tahsis edilmifl ve bu rakam›n tamam› harabe halde teslim al›nan ve kaz› evine dönüfltürülmesi planlanan bina ve müfl-
temilât›n›n bak›m-onar›m› ifli (bir bölümü) için kullan›lm›flt›r. Çal›flma bafllang›c›nda zarurî harcamalar için TBTK (Türk
Bilim Tarihi Kurumu)’dan 2.000.000.000T.L. maddî katk› sa¤lanm›fl ve bu rakam›n 1.500.000.000T.L.’s› kaz› harca-
malar›nda kullan›lm›flt›r.  TÜB‹TAK’tan daha önce sa¤lanan maddî deste¤in bir bölümü ile çeflitli kimyasal analizlerin
yap›ld›¤› bilinmektedir. Her zaman oldu¤u gibi projenin en büyük maddî destekçisi Kültür ve Turizm Bakanl›¤› olmufl-
tur. Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün teklifi üzerine DÖS‹MM kaynaklar›ndan 35.000.000.000T.L.
ödenek tahsis edilmifl ve bu rakam›n 6.500.000.000T.L.’s› kaz› evi ek inflaat› için, kalan k›sm›n›n tamam› ise iflçi üc-
retleri ile bunlar›n sosyal kesinti ve çeflitli vergi-harç giderleri için kullan›lm›flt›r.    Bununla beraber yine Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤›’n›n uygun görüflü ile 2004 y›l› kaz› ve araflt›rma çal›flmalar›na önemli bir katk› olarak Baflbakanl›k Ta-
n›tma Fonu’ndan sa¤lanan 30.000.000.000T.L. ödenek; kaz› evi yemekhane binas›n›n bak›m onar›m›, araç kiralama-
s›, kaz› alan› k›smî restorasyonu, akaryak›t giderleri, her tür kaz› malzemesi gideri ve 56 gün süreyle günlük ortala-
ma 35 kiflilik kaz› heyeti ve di¤er çal›flan personelin hizmete iliflkin tüm ihtiyaçlar›n›n giderilmesinde kullan›lm›flt›r.   Ay-
r›ca Bo¤aziçi Üniversitesi’nin (Bilimsel Araflt›rma Projeleri Merkezi) araç tahsis etmek suretiyle  yüzey araflt›rmas› ça-
l›flmalar›n› desteklemesi önemli bir finans kayna¤› olarak görülmektedir. Yine bu kapsamda K›rklareli Köy Koop Bafl-
kanl›¤› ile DEKAT’›n mütevaz› ancak her y›l devam eden katk›lar›n› da özellikle vurgulamak gerekmektedir. 
Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2004 y›l› kaz› çal›flmalar› Prof.Dr. A.Osman Uysal, Arkeolog (M.A.) Zülküf Y›l-
maz, Uzman Ahmet Sipahio¤lu, Müze Araflt›rmac›s› ‹rfan Candar, Trakya Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Mustafa
Özer, Arafl.Gör. Erkan Sönmez, Arafl.Gör. Yusuf Ac›o¤lu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 22,  T.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nden de 4 tane olmak üzere toplam 26 ö¤renci be-
raberinde, ayr›ca  mahallinden temin edilen 14 iflçinin kat›l›m› ile yürütülmüfltür. Kaz› boyunca baflta Proje Baflkan›
Prof.Dr. Ekmeleddin ‹hsano¤lu olmak üzere, projedeki di¤er bilim adamlar›ndan Prof.Dr.Atilla Bir, Prof.Dr. Emre Dö-
len ve Doç.Dr. Mustafa Kaçar kaz› ve araflt›rma ekipleri ile birlikte olmufllard›r.  Yard.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli gerek
kaz› evi onar›m› s›ras›nda, gerekse hafriyat aflamas›nda sur duvarlar›n›n bak›m-onar›m› sürecinde ve daha sonra Dr.
Kani Kuzucular ile  Y.Mimar Nurdan Kuban’›n da kat›l›m›yla, total station destekli kaz› sonras› ölçme iflleri için kaz›
sahas›nda bulunmufllard›r. Projenin en önemli üç faaliyet alan›ndan birisi de mütemadiyen sürdürülmekte olan yüzey
araflt›rmalar›d›r. Bu kapsamda 2004 sezonu yüzey araflt›rmalar› 28-31 Temmuz ve 07-12 Ekim 2004 tarihlerinde ger-
çeklefltirilmifltir. ‹ki aflama hâlinde yap›lan yüzey araflt›rmalar› Prof.Dr. Hadi Özbal, Doç.Dr.Günhan Dan›flman,
Doç.Dr. Ünsal Yalç›n, Yard.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, Sanat Tarihçisi Abdullah Deveci ve doktora ö¤rencisi Rest.Mimar
Nurdan Kuban taraf›ndan yürütülmüfltür. Ayr›ca arazi çal›flmalar›n› destekler mahiyette sürdürülen sözlü tarih araflt›r-
malar› ile Osmanl› Arflivleri’ne yönelik incelemeler Doç.Dr.Günhan Dan›flman, Doç.Dr. Mustafa Kaçar ile
Yard.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Arkeometalurji çal›flmalar› ise Prof.Dr. Hadi Özbal yöne-
timindeki ekip taraf›ndan Bo¤aziçi Üniversitesi Arkeometri Merkezi ile Doç.Dr. Ünsal Yalç›n taraf›ndan   Bochum Ma-
dencilik Müzesi laboratuvarlar›nda sürdürülmektedir.
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mifl dikdörtgen bir plana sahip oldu¤u görülmüfltür. Döküm salonu ise kalenin güney
cephesinin önündeki alanda yer almakta, güneybat› ve güneydo¤u burçlar› ile k›smen
s›n›rlanm›fl, güney yönü tamamen aç›k b›rak›lm›fl durumdad›r (Çizim: 1). Savunma
surlar› ile dökümhane için gerekli olan su, zemin kodu seviyesinden daha yüksekte, ku-
zeybat› yönünde, yaklafl›k 500 m. mesafedeki derenin üzerine yap›lan bir set ve bu se-
te ba¤lanan bir kanal ile sa¤land›¤› belirlenmifltir.

Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2004 Y›l› Kaz› Çal›flmalar›
Kaz› evi  onar›m› devam ederken, bir yandan da hafriyata yönelik önçal›flmala-

r›n bafllat›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bilindi¤i üzere 2003 y›l› çal›flmalar› dökümhanenin
kuzey sur duvar›na paralel olarak, ana giriflin her iki yan›na isabet eden II E, II F, II G
ve II H plan karelerinde gerçeklefltirilmiflti. Bu çal›flma neticesinde dökümhanenin taç
kap› kal›nt›s›n›n gerisinde, eyvan biçiminde avluya aç›lan zemini Arnavut kald›r›m› dö-
fleli ana koridor ve bu giriflin iki yan›nda sur duvar›na paralel uzanan müfltemilât me-
kânlar› fleklinde bir plana sahip oldu¤u tespit edilmiflti (Çizim: 1). Bu nedenle 2004 y›l›
hafriyat›n›n daha önce bafllat›lan çal›flmalar›n devam› fleklinde, kuzey duvar›na para-
lel olarak, II D, II C, II B ve I B plan karelerinde sürdürülmesi planlanm›flt›r (Çizim: 2).
Fiili olarak 21.07.2004 tarihinde bafllat›lan alan çal›flmalar›nda, öncelikle yüzeyi kuflat-
m›fl bulunan muhtelif bitki dokusunun ortadan kald›r›lmas›na yönelik yüzey temizli¤i ya-
p›lm›flt›r. Bu çal›flman›n akabinde,  II D ve II C plan karelerine tesadüf eden bölümler-
deki enkaz ve moloz dolgunun kald›r›lmas› çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. 

Yo¤un olarak sürdürülen yüzey temizli¤i ve küçük boyuttaki baz› harpuflt blokla-
r›n›n kald›r›lmas› sonras›nda, açma s›n›rlar› daha belirgin hâle gelmifltir. Yüzeye yak›n
enkaz molozu tahliyesinde genel olarak kayda de¤er herhangi bir buluntu elde edilme-
mifltir. Bununla  beraber II D plan karesinde +-0.00 kod noktas›na göre -59 cm. derin-
li¤e ulafl›ld›¤›nda sa¤lam durumda olmasa da baz› seramik parçalar› ve 25x12 cm. bo-
yutunda tu¤la örnekleri aç›¤a ç›kmaya bafllam›flt›r. Sürdürülen hafriyatta  -84 cm. de-
rinli¤e ulafl›ld›¤›nda, kuzey duvar›na te¤et, düzensiz y›¤›nt› fleklinde, açma boyunca
kuzey-güney istikametinde uzayan bir duvara tesadüf edilmifltir (Resim:1). Açman›n
hemen ortas›na isabet eden bu duvar›n güneybat›s›nda çok say›da, ancak küçük bo-
yutlarda baz› cüruf kütleleri aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu seviyeden itibaren yer yer k›r›k pen-
cere cam› parçac›klar› da görülmeye bafllam›flt›r. Bu bölümde aç›¤a ç›kan bölme du-
var›n›n hemen kuzeybat›s›nda, kuzey (sur) duvar› cephesinde, sonradan harç örgülü
duvar örülmek suretiyle kapat›lm›fl nifllerden biri daha görülmüfltür. Açman›n kuzeyba-
t› köflesinde, yine kuzey duvar›na bitiflik ve dik olarak (-0.30 kod noktas›na göre) 105
cm. seviyede 9,5 cm. çap›nda bir künk in situ konumda tespit edilmifltir. Bu künk ile ay-
n› seviyede s›val› oldu¤u anlafl›lan ve kuzey duvar›na te¤et birleflen ikinci bir bölme du-
var› daha belirlenmifltir. 

II-D plan karesine paralel olarak yüzey temizli¤i gerçeklefltirilen II-C açmas› mo-
loz dolgusu içerisinde, bol miktarda k›r›k kürk parçalar›, cam k›r›klar› ve Demirköy De-
mir Dökümhanesi’nin en yo¤un buluntu grubu olan muhtelif demir çiviler elde edilmifl-
tir. Bu plan karenin hemen hemen ortas›na isabet eden  alanda, hafriyat öncesinde de
bir bölümü görülebilen, tu¤la örgülü su ve ›s›nma ile ilgili   yap›ya pek dokunulmadan,
genel bir temizlik ile sonraki kaz› sezonuna b›rak›lmas› uygun görülmüfltür. Bununla
beraber tu¤la örgülü yap›n›n güney ve bat› bölümlerinde seviye düflürme çal›flmalar›-
na devam edildi. 

II-D ve II-C plan kareleri ile hafriyat› paralel sürdürülen II-B ve k›smen I-B (ku-
zeybat› burcu ile s›n›rl› olarak) plan karelerinde önce yüzey temizli¤i, sonras›nda ise
kontrollü olarak seviye düflürme çal›flmalar›na geçilmifltir. Üst seviyedeki moloz dolgu-
nun kald›r›lmas› sonras›nda, döküntü hâldeki duvar enkaz› ile karfl›lafl›lm›flt›r. –1.19
kod noktas›na göre –2.15 m. de burca girifli kapat›r konumda bir duvar ile karfl›lafl›ld›.
Ortalama 62 cm. kal›nl›kta oldu¤u görülen duvar›n basit tarzda infla edildi¤i ve daha
sonraki bir döneme ait oldu¤u düflünülmektedir. Yine bu düzeyde muhtelif seramik par-
çalar› ile çivi a¤›rl›kl› baz› metal parçalar› da elde edilmifltir. Ayr›ca –2.67 m. de bir mik-
tar atefl tu¤las› da elde edilmifltir. Duvar döküntüsü tafl y›¤›nlar›n›n kald›r›lmas› sonra-
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s›nda zemin tesviye edilerek, düz bir sat›h elde edilmifltir. Bu seviyeden itibaren zemin
topra¤›n›n kuvvetli yanma etkisiyle renk farkl›l›¤› gösterdi¤i izlenmifl ve bir tespit son-
daj›n›n aç›lmas› gereklili¤i hissedilmifltir.  Bu amaçla burç içerisinde kuzey-güney do¤-
rultusunda 3.20 x 2.10 m. boyutunda bir alan belirlenerek, seviye düflürme çal›flmalar›
bafllat›ld›. –119 kod noktas›na göre önce –2.66 m.de yang›n tabakas› ile karfl›lafl›ld›.
Yang›n enkaz› içerisinde bir adet küçük lüle, yine küçük boyutta bir gülle, muhtelif de-
mir çivi ve s›rs›z seramik parçalar› elde edildi. Hafriyat›n devam›nda, ayr›ca bir kül kat-
man› aç›¤a ç›kar›ld›. Bu aflamada da muhtelif ufak buluntu (fincan taba¤› vb. ) ve bir
adet de sikke elde edilmifltir. Ayr›ca sürdürülen çal›flma neticesinde karfl›lafl›lan künk
dizisinin takip etti¤i güzergâh için 1.60 x 4.05 m. boyutunda yeniden bir sondaj çal›fl-
mas› bafllat›ld›. Yap›lan bu çal›flma ile künk dizisinin güneydo¤u istikametinde bir ka-
vis yapmak suretiyle geliflti¤i ve sonradan yap›ld›¤› belirlenen duvar›n alt›na isabet et-
ti¤i belirlendi. II.B plan karesi içerisinde kademeli olarak sürdürülen hafriyatta –105 kod
noktas›na göre –2.67 m. seviyede, kuzey-güney do¤rultusunda uzayan ve doksan de-
recelik dik bir aç›yla köfle oluflturarak do¤u-bat› istikametinde geliflen bir yap›ya ait dü-
zenli duvar kal›nt›s›n›n bir bölümü görülmeye bafllam›flt›r. Kuzey-güney do¤rultusunda-
ki duvar›n devam›nda ise zemini tu¤la döfleli özel bir mekân bulunmaktad›r. 38x38
(37.5) x 4.5 cm. boyutlar›nda kare görünümlü tu¤lalarla döflenmifl bulunan bu özel me-
kân›n kuzey sur duvar›na bitiflik vaziyette oldu¤u ve çevresiyle birlikte fliddetli bir yan-
g›na muhatap oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Esasen II-C plan karesi dahilinde yer alan bu
mekân›n, yine özenle infla edildi¤i anlafl›lan di¤er bölümlerle birlikte, dökümhane ifllet-
melerinin  üst düzey yönetimine ait idarî birim olabilece¤i san›lmaktad›r. Bu alandaki
yap›n›n II.B plan karesi içerisinde kalan güney ve bat› d›fl cephelerinin de tafl döfleli
kald›r›m fleklinde takviye edildi¤i belirlenmifltir. Bu aflamada biri idarî mekân içi, di¤eri
ise idarî mekân›n bat› (bat› sur duvar› bitifli¤i) bölümünde olmak üzere iki tespit sonda-
j› alan› belirlenerek, seviye düflürme faaliyetine devam edildi (Resim: 2). Çal›flma es-
nas›nda yine çeflitli lüle parçalar›, baz› seramik    k›r›klar› ile bir adet 1223 tarihli alt›n
pul elde edilmifltir. Yine -105 kod noktas›na göre –3.12 m. seviyede 15cm.uz., 8.5 cm.
çap›nda bir top mermisi çekirde¤i ile –3.18 m. de bir adet ufak gülle elde edilmifltir. II.B
plan karesine isabet eden bat› sur duvar›n›n hemen do¤u k›sm›nda, seviye düflürme
çal›flmalar› s›ras›nda –3.45 m. seviyede bir anahtar ile bir adet sikke aç›¤a ç›kar›ld›. Bu
alandaki çal›flma sonras›nda kuzey sur duvar›n›n kuzeybat› burcu ile kesiflim noktas›n-
da bafllayarak bat› istikametinde geliflen bir kanal tümüyle aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Üzeri
yass› tafl levhalarla kapat›lm›fl bulunan bu kanal›n, kuzeybat› burcunun bat› duvar›na
yak›n bir mesafede bafllayan ve büyük tonozlu su kanal›n›n d›fl duvar›na kadar ulaflan
dikdörtgen bir bofllu¤a kavufltu¤u görülmüfltür (Resim: 3). Kuzeydo¤u-güneybat› do¤-
rultusunda uzayan kanal›n, bat› sur duvar› dibinde bulunan dikdörtgen kuyu ile olan
ba¤lant›s›   de¤erlendirildi¤inde, bu bölümün tuvalet ihtiyac›na yönelik infla edildi¤i ve
depo konumundaki  logar›n, daha alt seviyede bulunan bir aç›kl›kla sur d›fl›na tahliye-
yi sa¤lad›¤› belirlenmifltir.  

Yang›n tabakas›n›n kald›r›lmas› sonras›nda, idari mekân›n iç bölümünde seviye
düflürme çal›flmalar›na devam edildi. Bu alanda, zemini tu¤la plâka döfleli bölüme  60
cm. mesafe b›rak›larak,  bat›dan do¤u istikametine do¤ru kademeli çal›flma sürdürül-
müfltür. -107 kod noktas›na göre –2.47 m. seviyede fincan parças›, lüle parçalar›, dü¤-
me, cam parçalar› bulunmufltur. Ayn› seviyede bütün olarak, alt›n yald›zl› bir adet fin-
can ve yaklafl›k do¤u yönünden 2 m. mesafede alt›n yald›z fleritleri bulunan bir adet
fincan  zarf› elde edilmifltir. Tu¤la döfleli zeminin güneyinde sürdürülen hafriyatta, dö-
flemenin, öncesinde vuku bulmufl bir yang›n neticesi oluflan enkaz›n tasviye edilerek,
düzenlenen dolgu üzerine oturtuldu¤u tespit edilmifltir. Kademeli olarak sürdürülen top-
rak tahliyesi s›ras›nda, yine alt›n yald›zl› bir adet fincan bütün olarak ele geçirilmifltir.
‹darî yap› içerisinde aç›lan sondaj›n ortas›nda küçük boyutlu ikinci bir sondaj çal›flma-
s› (1.70 x 2.50 boyutunda) daha yap›lm›flt›r. Bu alanda sürdürülen toprak tahliyesi son-
ras›nda –0.83 kod noktas›na göre –2.89 m. seviyesinde, kuzey-güney do¤rultusunda
konumlanm›fl bir duvar kal›nt›s›na tesadüf edilmifltir. Beklenmedik bir seviyede karfl›la-
fl›lan bu kal›nt› nedeniyle çal›fl›lan sondaj önce 4,15 x 1.50 m., daha sonra ihtiyaç his-
sedildi¤i üzere 4.20 x 2.60 m. boyutunda geniflletilmifltir. -0,83 kod noktas›na göre
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–2.89 m. seviyede karfl›lafl›lan mimarî dokunun mahalli kil harc›n kullan›lmas› suretiy-
le oluflturulan taflörgü duvar›n en alt temel dizisi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Üst tabakalar-
daki mimarî yap›lara nazaran bu temel örgüsünün daha erken bir sürece ait oldu¤u ka-
ç›n›lmazd›r (Resim:4). 

II-C plan karesinde sürdürülen son çal›flma tu¤la örgülü mekân›n hemen güne-
yinde 3.30x1.80m. boyutunda aç›lan sondaj olmufltur. Bu alanda yap›lan hafriyatta yo-
¤un flekilde kül tabakas› ile karfl›lafl›lm›flt›r. Hayli uzun zaman sürecinde olufltu¤u an-
lafl›lan kil katmanlar›n›n ateflin de etkisiyle oldukça sertleflti¤i gözlenmifltir. Külhan ola-
rak düflünülen bu bölümün tu¤la örgülü yap›n›n fonksiyonunu anlama aç›s›ndan önem
tafl›d›¤›n› flimdiden ifade etmek yanl›fl olmayacakt›r (Resim:5). 

II-B ve II-C plan kareleri ile paralel olarak sürdürülen II-D plan karesi hafriyat›n-
da moloz dolgunun hemen alt›nda hayli büyük çapl› bir yang›n enkaz› ile karfl›lafl›lm›fl-
t›r (Resim: 6). Kontrollü olarak kald›r›lan yang›n dolgusu içerisinde kömürleflmifl ahflap
kolon ve tahta parçalar› yan›nda, bol miktarda  çat› kiremidi parçalar› da aç›¤a ç›kar›l-
m›flt›r. Açmay› iki bölüme ay›ran ve mevcut halde hayli kaba bir görünüm arzeden ku-
zey – güney do¤rultulu duvar›n zorunlu k›lmas› nedeniyle, çal›flmalara iki ayr› alan flek-
linde devam etme gere¤i hissedilmifltir. Bu nedenle 2-D plan karesi,  2-D do¤u açma-
s› ve 2-D bat› açmas› fleklinde isimlendirilerek hafriyat sürdürülebilmifltir. Yeni kodlama
ile 2-D bat› açmas›nda –0-30 kod noktas›na göre –1.37m. de kald›r›lan yang›n enkaz›-
n›n alt›nda, yass› tafl plâka döfleli zemin ile karfl›lafl›lm›flt›r. Yap›lan genel temizlik son-
ras›nda, bu alandaki döflemenin dekorasyona yönelik de¤il, hemen yak›n›nda bulunan
tu¤lal› mekân ile iliflkili, özel fonksiyonu bulunan bir bölüm oldu¤u kanaatine var›lm›fl-
t›r (Resim: 7). ‹kiflerli üç dizi hâlinde bafllayan yass› tafl dizileri dördüncü ve beflinci s›-
radan itibaren kademeli düz bir hat fleklinde omuz yaparak genifllemekte ve dikdörtgen
bir iç mekân görünümü oluflturduktan sonra, döflemenin bat› bölümü daha önce in si-
tu konumda tespit edilen dikey su künküne kadar ulaflarak son bulmaktad›r. Bu özel
bölüm, zaten mevcut olan bir yap› içerisinde, sonradan oluflturulmufl ve kal›n bir harç
tabakas› ile özel olarak izole edilmifl  iç mekân konumundad›r. Zemini oluflturan yass›
tafl plâkalar genel olarak dikdörtgene yak›n, düzgün bir görünüm vermekte olup her bir
tanesinin boyutu yaklafl›k olarak 40 x 45cm. ile 60 x 70cm. aras›nda de¤iflmektedir. Yu-
kar›da da de¤inildi¤i üzere, bu alanda cereyan etti¤i anlafl›lan kuvvetli bir yang›n enka-
z› bulunmaktayd›. Do¤al olarak yüksek hararetteki ateflin tafl zemine ciddî derecede et-
kisi olmufltur. Buna ra¤men, tafl levhalar üzerinde yap›lan incelemede, bu alandaki
yanma olay›n›n bir defaya mahsus de¤il, uzun zamana dayal›, yüksek hararetteki bir
ateflin mütemadiyen tafllar›n dokusuna derinlemesine nüfuz etti¤i düflüncesi a¤›rl›k ka-
zanmaktad›r. Bu durumda,  yass› plâka tafllarla zemini döfleli olan bu mekân›n, Fatih
Demir Dökümhanesi çal›flanlar›n›n ekmek f›r›n› (?) veya benzer nitelikte özel bir me-
kân olabilece¤i   akla gelmektedir. Ancak bu kanaatin flu anda son derece zay›f oldu-
¤u, esas teflhisin daha ayr›nt›l› yap›lacak bir inceleme sonucunda ortaya ç›kaca¤› özel-
likle belirtilmelidir. 

II-D açmas› do¤u bölümü çal›flmalar› s›ras›nda, açmay› iki k›sma ay›ran duvar›n
bat› taraf›, döküntü tafl ve topraktan ar›nd›r›larak, esas doku aç›¤a ç›kar›ld›. Bu bölüm-
de kald›r›lan moloz dolgunun alt›nda beklendi¤i üzere kuvvetli yang›n enkaz› ile karfl›-
lafl›lm›flt›r. Projenin nihaî aflamas›nda müzeye dönüfltürülmesi planlanan kaz› alan›n-
da, daha belirgin oldu¤u üzere, II-D plan karesi do¤u bölümünün bir k›sm› oldu¤u gibi
korunmak üzere hafriyat d›fl› b›rak›lm›flt›r. Bu durumda II-D açmas›n›n do¤u bölümü iki-
ye ayr›lm›fl, bunlardan kuzey sur duvar› ile birleflen k›s›m kaz› harici b›rak›l›rken, gü-
ney k›sm› ana toprak seviyesine de¤in kaz›lm›flt›r. Bu bölümde gerçeklefltirilen seviye
düflürme çal›flmalar› s›ras›nda, özellikle –1.75m. derinlikteki kül katman› içerisinde ye-
flil s›rl› seramik parçalar›, çeflitli flekillerde lüle ve lüle parçalar›,  cam obje parçalar› ile
ço¤unlu¤u demir çivi olmak üzere muhtelif metal obje elde edilmifltir (Resim: 8). Has-
sas bir çal›flma gerektiren kül katman› tahliyesi sonras›nda –0-00 kod noktas›na göre
–1.40m.de do¤u-bat› do¤rultulu duvar›n bir bölümü ile karfl›lafl›ld›. Aç›¤a ç›kar›lan du-
vara paralel belirlenen sondajlarla, seviye düflürme çal›flmalar›na devam edildi. Bu ça-
l›flma neticesinde do¤u-bat› duvar›na te¤et, kuzey-güney do¤rultusunda uzayan ve ku-
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zey sur duvar› istikametinde geliflen duvar kal›nt›s›n›n bir bölümü tamamen aç›¤a ç›ka-
r›ld›. Bu bölümde elde edilen do¤u-bat› do¤rultulu kireç harçl› duvar›n ise 2003 y›l› haf-
riyat› ile aç›¤a ç›kar›lan ve dökümhane kompleksinin eski ihata sistemi oldu¤u düflünü-
len duvar›n uzant›s› oldu¤u net olarak görülmüfltür (Resim: 9). Bu nedenle eski ihata
sisteminin bat› istikametinde nereye kadar ulaflt›¤›n› tespit etmeye yönelik yeni sondaj
çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› gere¤i hissedilmifltir. Hedeflenen bu amaç do¤rultusunda
II-D açmas› bat› bölümünde, biri yass› tafl plâka döfleli zemin giriflinin sa¤›nda, di¤eri
solunda ve üçüncüsü ise ayn›  alanda kuzey sur duvar› bitifli¤inde olmak üzere  üç ay-
r› tespit sondaj› çal›flmas› bafllat›ld›. Kuzey sur duvar›na paralel 1.30 x 2.20m. boyu-
tunda aç›lan sondajda –2.10 m. seviyede ana toprak ve kuzey sur duvar› blokaj›na te-
sadüf edildi. Bu aflamadan itibaren sondaj cepheleri trafllanarak hafriyata son verildi.
Ayn› bölümde gerçeklefltirilen di¤er iki sondajdan, tafl döfleli zeminin do¤usunda yer a-
lan çal›flmada, do¤u-bat› do¤rultulu duvar›n devam› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Ancak tafl dö-
fleli zemin giriflinin alt›na devam eden bu duvar›n daha fazla devam etmedi¤i ve son
buldu¤u kanaatine var›lm›flt›r. Bu durumda erken bir tespit olmakla beraber, dökümha-
nenin mevcut savunma sisteminden önceki kuzey s›n›r duvar›n›n, II-H plan karesi içe-
risinde bafllad›¤› ve II-D plan karesi ortas›nda (muhtemelen f›r›n oldu¤u san›lan mekâ-
n›n alt›nda) son buldu¤u varsay›m› yüksek bir ihtimal olarak görülmektedir. Nitekim
yass› plâka tafllarla döfleli mimarî tabakan›n mevcut hâliyle muhafazas› gerekli görül-
dü¤ünden, bu alanda ayr›ca tespit amaçl› bir çal›flma zorunlulu¤u hissedilmemifltir. Ay-
r›ca bu bölümde sürdürülen seviye düflürme çal›flmalar›nda, yass› tafl döfleli zeminin
alt›nda en az iki yang›n evresinin bulundu¤u, ikinci evrede yang›n molozunun tesviye
edilerek zeminin düzlefltirildi¤i ve bunun üzerine yass› plâka tafllarla döfleli mimarî ta-
bakan›n infla edildi¤i belirlenmifltir. Yine kuzey duvar›na paralel aç›lan sondajda görül-
dü¤ü üzere, II-C plan karesine yak›n mesafede, kuzey-güney do¤rultulu horasan harç-
l› bir duvar kal›nt›s› daha tespit edilmifltir. II-D plan karesinde ulafl›lan son aflamada ge-
rekli temizlik ve trafllama çal›flmas› tamamlanm›fl (Çizim: 3) ve bu alandaki personel V
ve VI C-D plan karelerini kapsayan mescit  hafriyat› grubuna dahil edilmifltir.

Kuzey sur duvar›na paralel sürdürülen kaz› çal›flmalar› ile ba¤lant›l› olarak, dar
kapsaml› iki ayr› çal›flma daha gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan ilki III-B plan karesi ala-
n›nda bulunan tonozlu su kanallar›n›n a¤›z k›sm›nda gerçeklefltirilen hafriyatt›r. Yakla-
fl›k bir hafta süreyle yap›lan çal›flma neticesinde, tonozlu yap›n›n gövde hacmi ile su-
yun girifl istikameti ve ayr›ca ulafl›lmas› muhtemel bilginin elde edilmesi amaçlanm›fl-
t›r. S›n›rl› say›da personel ile (ço¤unlukla 2 personel olarak) sürdürülen ikinci müstakil
çal›flma alan› ise II-C plan karesinin güney s›n›r›n›n hemen d›fl›nda ve III-C plan kare-
si kapsam›nda fark edilen tafl döfleli (arnavut kald›r›m›) yolun aç›¤a ç›kar›lmas› olmufl-
tur. Omurgal›, iki flerit hâlinde infla edilen ve kompleks içinde bir cadde oluflturdu¤u an-
lafl›lan sistemin III-D,E ve F plan kareleri boyunca geliflti¤i ve Arnavut kald›r›m› tarz›n-
da tafl döfleli olan ana girifl koridoru ile birleflti¤i, yap›lan kaz› ile belirlenmifltir. Tafl dö-
flemelerin yer yer sökülmüfl oldu¤u tespit edilmifl olmakla birlikte, önemli bölümünün
halen korundu¤u ve sa¤lam durumda oldu¤u görülmüfltür. 

Yap›lan karolaj sisteminde V-C, V- D; VI-C ve VI-D plan kareleri merkezine otur-
du¤u anlafl›lan (Çizim: 1-2) mescit kal›nt›lar›n›n, yo¤un a¤aç ve çal›l›k kökleri ile yine
son derece yo¤un enkaz y›¤›n› alt›nda  bulunmas›, yüzey temizli¤ini hayli yorucu ve
zahmetli k›lm›flt›r. Bu alanda ilk çal›flma 05.08.2004 tarihinde bafllam›flt›r. Bafllang›çta
iki grup hâlinde sürdürülen hafriyatta bir grup V-D plan karesi güney köflesinde, ikinci
grup ise öncelikle VI-D plan karesi merkezinde, olas› mihrap bölümünde çal›flmalar›n›
yo¤unlaflt›rm›flt›r. V-D plankaresi içerisinde kalan açmada –2.42 kod noktas›na göre
–2.68 m. seviyesinde (mescidin kuzeyinde) düzenli tu¤la dizileri fleklinde yatay kütleler
belirmeye bafllam›flt›r. V-D açmas›nda, mescidin kuzeydo¤u duvar›n›n hemen d›fl cep-
hesi önünde seviye düflürme çal›flmalar›na devam edilmifltir. Bu aflamada a¤›rl›kl› ola-
rak VI-D plan karesi dahilinde hafriyat sürdürülürken, ayn› zamanda V-D plan karesi
kapsam›ndaki mescit içi alanda da sistemli kaz› çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Bu bölümde-
ki hafriyatta –2.42 kod noktas›na göre –4.16m. seviyesine ulafl›ld›¤›nda, mescidin ku-
zeydo¤u do¤rultulu uzun duvar› daha belirgin olarak, üzerindeki mazgal aç›kl›klar› ile
ahflap kolon yuvalar› beraberinde meydana ç›km›flt›r. V-D plan karesi hafriyat› ile efl
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zamanl› sürdürülen VI-D açmas›nda, daha yüzey dolgusu aflamas›nda bütün hâlde
tu¤la (28x13,5x4,5cm.), kalem ifli fresko parçalar› ile yeflil s›rl› seramik parçalar› elde
edilmifltir. Zeminden seviye düflürme çal›flmalar› devam ettikçe,  nifl benzeri aç›kl›¤›n
mihrap de¤il, yap›ya girifl-ç›k›fl› sa¤layan bir kap› aç›kl›¤› oldu¤u sonucuna ulafl›lm›fl-
t›r. Duvar›n tam ortas›na isabet eden kap› aç›kl›¤›, d›fl cephede karfl›l›kl› iki paye ile gi-
rifli belirgin hâle getirmifltir. Mescit yap›s›n›n güneydo¤u dar kenar›n› oluflturan bu bö-
lümde sürdürülen hafriyatta, girifle yaklafl›k 60cm. mesafede çamur harçl›, moloztafl ör-
gülü bir mimarî doku ile ayr›ca karfl›lafl›lm›flt›r. Çal›flman›n ilerleyen safhas›nda, ifllevi
tam olarak anlafl›lamayan apsis görünümlü düzensiz duvar dokusunun, mevcut halde
tek s›ra tafl dizisinden ibaret oldu¤u  görülmüfltür. Yaklafl›k 45-50cm. kal›nl›¤›nda olan
ve girifl payelerini bir kavisle kuflatan kaba örgü mimarî kal›nt›n›n, bir ihtimal, kreps (ko-
ruma duvar›) örgüsünün blokaj tabakas›  olabilece¤i akla gelmektedir. 

Mescit yap›s›n›n güneydo¤u dar cephesi girifl bölümünde sürdürülen tespit son-
daj› s›ras›nda, yer yer ana kayaya  tesadüf edilmifltir. Ayn› alan›n güney istikametinde
yap›lan tespit sondaj›nda ise 0.00 kod noktas›na göre –4.3,85 m.de bol miktarda toz
hâlinde demir cevheri ile karfl›lafl›lm›flt›r. VI-D açmas› güneydo¤u bölümünde yeterli
çal›flman›n yap›ld›¤› kanaatine var›lmas› üzerine, personel takviyesi yap›larak mecsit
yap›s› içerisinde üç ayr› ekip hâlinde çal›flma bafllat›ld›. 2004 y›l› kaz› sezonu içerisin-
de mescit hafriyat›n›n tamamlanmas› amaçland›¤› üzere, daha önce kaz›s› bafllat›lan
V-D  ve VI-D plan karelerine ek olarak V-C ve VI-C plan kareleri de kaz› program›na
dahil edilmifltir. Bu amaçla güneydo¤u istikametinden (VI-D plan kareleri) kademeli ola-
rak bafllat›lan hafriyat, kuzeybat› yönünde V-C ve VI-C plan karelerinde de sürdürül-
müfltür. VI-C açmas›nda güneybat›-güneydo¤u do¤rultusundaki duvar›n hemen güne-
yinde, 1.20 x 2.00 m. boyutunda bir adet tespit sondaj› aç›ld›. ‹lginç bir tesadüf olarak
bu sondaj alan›nda da toz hâlinde demir cevheri, âdeta bir toprak havuzu içerisinde,
stok edilmifl olarak ele geçirilmifltir (Resim: 10).

5-D plan karesine isabet eden alanda, di¤er bölümlerde sürdürülen hafriyatla efl
zamanl› olarak kademeli seviye düflürme çal›flmas› sürdürülmüfltür. Özellikle mescit
yap›s›na ait kuzeydo¤u duvar› (iç cephede) önünde devam eden çal›flmada (0.00 kod
noktas›na göre –4.23 m.) paye dizileri daha belirgin olarak aç›¤a ç›kar›lm›fl ve ciddî
tahribata ra¤men bu duvar›n ortalama 77 cm. kal›nl›¤a sahip oldu¤u görülmüfltür. Mes-
cit genelinde 0.00 kod noktas›na göre –4.62 m. ile 4.60 m. seviyesinde hafriyat tamam-
lanm›fl; tüm alanda trafllama, tesviye ve genel temizlik çal›flmas› ile mescit açmalar›n-
da 2004 y›l› kaz› çal›flmas› sonland›r›lm›flt›r.

Mescit yap›s› kal›nt›lar› üzerinde V-C ve V-D, VI-C ve VI-D kodlamas› kapsam›n-
da yap›lan kaz› sonras›nda kuzeybat› güneydo¤u do¤rultusunda, dikdörtgen plânda
konumland›r›lm›fl bir yap› kal›nt›s› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Mevcut kal›nt›da duvar yüksekli-
¤i 80 cm. ile 1.80 m. dolay›nda de¤iflmektedir. Yap›ya giriflin her iki dar cepheden ve-
rildi¤i ve ayn› güzergâh üzerine oturtulmufl payeler dolay›s›yla, her iki kap› aç›kl›¤›n›
oluflturan girifllerin bir bafltan bir bafla düzenli bir koridor görünümü oluflturdu¤u dikkat
çekmektedir. Merkezi oluflturan bu iki paye dizisinin uzun yan duvarlarla aradaki me-
safede birer dizi daha paye s›ralanm›flt›r. Mescit do¤rultusunda sistemli olarak 5 s›ra
hâlinde konumlanm›fl 4 dizi (20 adet) paye üst yap›y› tafl›maktad›r. Her dört cephe du-
var üzerinde mangal aç›kl›klar› ile ahflap kolon yuvalar› bulunmaktad›r (Resim:11).
Mevcut mekân›n bodrum niteli¤inde oldu¤u, esas mescit yap›s›n›n ise bodrum üzerine
infla edildi¤i düflünülmektedir. 

Bu alandaki hafriyatta tespit edilen di¤er önemli bir husus ise mevcut hâlde mes-
cit yap›s›n› tafl›yan ve bodrum kat› oldu¤u  düflünülen bu alanda, üç ayr› mimarî safha-
n›n belirlenmifl olmas›d›r. Mescit ve beraberindeki payeler son mimarî kat olarak de-
¤erlendirildi¤inde,  payelerin daha alt seviyesinde, kuzeydo¤u – (bat›ya yak›n) güney-
bat›  istikametinde belirlenen ve pek de düzenli bir görünüm arzetmeyen mimarî doku-
nun ikinci mimarî kat; mescit yap›s›n›n güneybat›s›nda aç›lan ikinci sondajda,  blokaj
y›¤›n› alt›nda görülen ve kuzey–güney do¤rultuda geliflti¤i tahmin edilen mimarî doku-
nun ise üçüncü mimarî safha oldu¤u düflünülmektedir.
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Bak›m ve Onar›m Hizmetleri
Tarihî Fatih Demir Dökümhanesi’ne yönelik ilk ciddî çal›flma yukar›da da de¤inil-

di¤i üzere 2001 y›l› içerisinde gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan bu çal›flma ile dökümhane
kompleksinin kuvvetli bir savunma sistemi ile kuflat›ld›¤›, tamamen engebesiz alanda
kurulmufl bir kale formunda muhafaza alt›na al›nd›¤› belirlenmifltir. 2001 y›l› çal›flmala-
r›nda özellikle savunma sisteminin kuzey ve bat› sur duvarlar› d›fl cepheleri itibar›yla
aç›¤a ç›kar›lm›flt›r(Resim: 12). 2003 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda ise kuzey sur duvar›na
paralel olarak, iç mekânda kaz› çal›flmalar› bafllat›lm›fl; ayn› s›ra itibar›yla 2004 y›l› ça-
l›flmalar›n›n da önemli bir bölümü kuzey sur duvar› istikametinde sürdürülmüfltür. An-
cak önlem al›nmamas› durumunda, hafriyatla aç›¤a ç›kar›lan ve zaten daha önce ye-
teri kadar tahribata maruz kalm›fl olan tarihî savunma duvarlar›n›n pek  uzun ömürlü
olamayaca¤› görülmüfltür. Bu nedenle,  esasl› restorasyon çal›flmalar› bafllat›l›ncaya
kadar, hiç olmazsa mevcut duvarlar›n k›smen bak›m›n›n yap›lmas› ve böylece ya¤mur
sular›n›n mimarî bünyeye nüfuz etmemesi, ayn› zamanda  günden güne geliflen görün-
tü kirlili¤inin de ortadan kald›r›lmas› amac›yla, doku erozyonunu önlemeye yönelik bir
çal›flma bafllat›lmas› zorunluluk olarak görülmüfltür. Bu amaçla tarihî yap› restorasyo-
nu konusunda uzman ve uygulama deneyimi bulunan bir ekip ile irtibat sa¤lanm›flt›r.
Onar›m grubu olarak tan›mlanan ekip üyeleri ile P›narhisar Kireç Fabrikas›’na gidilmifl
ve tarihî yap›n›n harç örneklerinden yararlanarak, gerekli malzeme temin edilmifltir. Bu
malzemenin temini sonras›nda proje üyesi Yard.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli kontrolünde
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal› yetkililerinin
önerileri do¤rultusunda harç malzemesinin kar›fl›m oran› belirlenmifltir. 

Bak›m ve onar›m çal›flmalar› hafriyat ile efl zamanl›, ancak farkl› alanlarda sür-
dürülmüfltür. Öncelikle 2003 y›l›nda tamamen aç›¤a ç›kar›lan kuzey sur duvar›n›n bat›
bölümüyle uygulama bafllat›lm›flt›r. Onar›m öncesinde duvar, üzerindeki her tür toprak
ve döküntü hâldeki moloz malzemeden ar›nd›r›lm›flt›r. Harabe bir görünüm arz etmek-
le birlikte,  korunabilmifl duvar yükseklikleri esas  seviye olarak kabul edilmifltir. Bak›-
m› yap›lan duvarlara ayn› bölgeden daha önce düflmüfl olan tafllar konulmufl ve önce-
den haz›rlanm›fl olan horasan benzeri harç ile yeni örülen tafllar›n mukavemeti sa¤lan-
m›flt›r (Resim: 13-14). Esasen harç oran› duvar bünyesinde az kullan›l›rken, ya¤mur
suyunun iç bünyeye s›zmamas› için en üste yo¤un bir tabaka hâlinde uygulanm›flt›r.
Bak›m çal›flmas› yap›l›rken tarihî dokudaki mimarî tekniklere özellikle dikkat edilmifltir. 

Koruma Çal›flmalar›  
S›kl›kla de¤inildi¤i üzere Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi çal›flmalar›n›n ni-

haî hedefi, hafriyat sonras›nda aç›¤a ç›kar›lan kal›nt›, bilgi ve belgelerden yararlan›la-
rak bir aç›k hava endüstri müzesi oluflturmakt›r. Bu nedenle hafriyatla aç›¤a ç›kar›lan
tüm mimarî kal›nt› beraberinde, yer yer muhafazas› gerekli görülen ve dönemine iliflkin
bilgi içeren baz› bölümlerin mevcut hâlleriyle korunmas› bir zorunluluk olarak görülmüfl-
tür. Bu amaçla 2003 y›l› kaz› sezonunda aç›¤a ç›kar›lan bölümlerin yüzeyi strafor ile
kuflat›lm›fl ve böylece iklim flartlar›ndan korunmas› amaçlanm›flt›r. Ancak bölgenin de-
¤iflken  sert iklim koflullar› çok de¤il bir k›fl dönemi sonras›nda bu örtünün ifllevsiz kal-
mas› için yeterli olmufltur. Bu deneyim üzerine yap›lan de¤erlendirme ve yap›lan arafl-
t›rma sonras›nda, en uygun örtü sisteminin geotekstil keçe oldu¤u kanaatine var›larak,
kaz› alan›n›n bu malzeme ile koruma alt›na al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Gerekli malze-
menin temini sonras›nda, önce 2004, daha sonra 2003 y›l› hafriyat›yla aç›¤a ç›kar›lan
tüm alan geotekstil elyaf keçe ile kuflat›lm›fl, âdeta ambalajlanm›flt›r. Bu ifllem sonra-
s›nda önceden haz›rlanan s›v› haldeki çimento harç, ambalajl› yüzeye uygulanarak,
izolasyon ifllemi gerçeklefltirilmifltir (Resim: 15). 

Yüzey Araflt›rmas›
2004 sezonu yüzey araflt›rmalar› 28-31 Temmuz 2004 ve 07-12 Ekim 2004 ta-

rihlerinde gerçeklefltirilmifltir. Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi Araflt›rma, Kaz› ve
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Restorasyon Projesi kapsam›nda gerçeklefltirilen bu çal›flmaya iliflkin ayr›nt›l› bilgilen-
dirme Doç.Dr.Günhan Dan›flman ve Yard.Doç.Dr.Gülsün Tanyeli taraf›ndan “Trak-
ya’da Bir Endüstri Arkeoloji Projesi: K›rklareli-Demirköy Demir Dökümhanesi 2004 Y›-
l›Yüzey Araflt›rmas›” bafll›¤› alt›nda ayr› bir makale olarak yay›nda bulunmaktad›r. 

Arkeometalurjik  Araflt›rma Özeti
Halen yürütülmekte olan kaz› ve araflt›rma faaliyetinin temel amaçlar›ndan biri,

bir aç›k hava endüstri müzesi tanzim ederek ziyarete açmak olmakla birlikte,  Istranca-
lar’›n güney kesimlerini içine alan Dereköy–Demirköy–Limanköy yöresinde madencili-
¤in ne zaman bafllad›¤›n›, yöreye yerleflen ilk toplumlar›n madencilikle iliflkisini ve ay-
r›ca Bulgaristan bölgesinde bulunan eski iflletmelerin (bak›r) s›n›rlar›m›z içindeki uzan-
t›lar›n› tespit etmeye yönelik de bir hedefi bulunmaktad›r. Böylece yaln›z demir maden-
cili¤i ile kalmay›p Güney Istrancalar’daki bak›r, kurflun ve di¤er madenleri de çal›flma
kapsam›na almak gerekmektedir. Bu kapsamda yap›lan yüzey araflt›rmalar› sonucun-
da, Demirköy’deki dökümhane faaliyetlerinin yan› s›ra çevresinde yedi de¤iflik bölgede
metalujik faaliyetlerin sürdürülmüfl oldu¤u saptanm›flt›r (Harita: 1 ). Bunlar; Büyük Dö-
kümhane (Fatih Demir Dökümhanesi) ve çevresi  (Kabakç›’n›n tarlas› ile Türk Maden
‹flletmesi), B›çk›dere, Hamdibey- Bulan›kdere, Dolapdere, Çingene Bay›r›, Balaban
Yolu güneyi (Kad›nkule mevkii, Velikadere) ve Bak›rdere’dir. Madencilik faaliyetinin
varl›¤›n› gösteren  bölgelerden toplanan örnekler Tablo 1’de s›ralanm›flt›r.  Bu örnek-
lerin yan› s›ra, iflletmelerin tarihlerini belirlemek amac› ile özellikle cüruf örneklerinde
kalan kömür parçac›klar› da toplanm›flt›r.  Toplanan örneklerin kimyasal (Atomik Ab-
sorpsiyon Spektrometresi ile), XRD ve SEM analizlerine Bo¤aziçi Üniversitesi Arke-
ometri Merkezi laboratuvarlar›nda bafllanm›flt›r. 

Örnek Türü

BÖLGE Külçe Cevher Cüruf
1 Dökümhane (Kabakç›n›n tarlas›, 

Türk Maden ‹flletmesi) 2 4 2
2 B›çk›dere 1 1
3 Hamdibey (Bulan›kdere) 2 2
4 Çingene Bay›r› 1 5
5 Dolapdere 1
6 Balaban Yolu güneyi 

(Kad›nkule mevkii, Velikadere) 1
7 Bak›rdere 1 2 8

Toplanan örnek say›s› 4 9 20

Tablo 1: 2004 Sezonu toplanan örnekler

Yap›lan yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda, cevher üretim merkezlerindeki galeri pa-
salar›ndan ve cüruf at›klar›ndan al›nan örneklerin görsel incelemesi sonucunda; bölge-
nin demir üretiminin yan› s›ra, bak›r iflletmecili¤i aç›s›ndan da varl›k gösterdi¤i belirlen-
mifltir. Özellikle Bak›rdere bölgesi (7) ile Demirköy-Balaban yolunun güneyinde (6)
önemli bak›r cevherleflmesi ve bunlara ba¤l› eski iflletme kal›nt›lar› bulunmufltur. Nite-
kim, Türk Maden ‹flletmesi 1970’li y›llarda Fatih Dökümhanesi’nin bir kilometre kadar
do¤usunda, bir molibden konsantre tesisi kurmufl ve hemen yak›n›nda toplanan ifllen-
mifl cevher at›¤› örneklerinden ise burada   molibden cevherlerinin iflletilmifl oldu¤u tes-
pit edilmifltir.
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Analizler
Kimyasal analizler: Toplanan örneklerin kimyasal analizleri k›smen tamamlan-

m›fl olup konuya iliflkin çal›flmalara halen devam edilmektedir. Bölgede  ifllenen cevher
türlerini ve iflletim yöntemlerini anlayabilmek için örneklerin toplam kimyasal analizi ya-
p›larak, içerdikleri ana elementlerin yan› s›ra, eser element miktarlar›n›n da analizleri
yap›lmaktad›r. Halen 23 örne¤in demir, bak›r, kurflun, manganez, nikel, antimuan,
magnezyum, cobalt, molibden ve kalsiyum elementlerinin yüzde olarak miktarlar› sap-
tanm›flt›r. 

XRD Analizleri: XRD analiz sonuçlar›, örneklerde bulunan minerallerin türleri ve
ana minerallerin yan› s›ra,  yan minerallerin türlerini de belirtmektedir.

Taramal› Elektron Mikroskobu (SEM) analizleri: Halen biri cevher, dört adedi de
cüruf olmak üzere befl örne¤in SEM analizleri tamamlanm›flt›r. 72 micron boyutta toz
haline getirilen örneklerin bas›nç hâlinde paletleri haz›rlanm›fl ve SEM görüntüleri al›n-
m›flt›r. Bu uygulama, örneklerdeki çeflitli fazlar›n tan›mlanmas›na imkân vermemekte-
dir. Bu fazlar yurt d›fl›nda yap›lacak olan ince kesit analizleri sonucunda belirlenecek-
tir. Ancak EDAX yöntemi uygulanabildi¤inden örneklerin kantitatif analizleri yap›labil-
mifltir.

Analizlerin De¤erlendirilmesi
Demirköy Dökümhanesi ve etraf›ndaki ormanl›k alanda tespit edilen iflletmeleri

gösterir ek harita üzerinde yap›lan de¤erlendirmede :
1- Büyük Dökümhane (Fatih Demir Dökümhanesi) ve çevresi: Bu bölge, Büyük

Dökümhane, Kabakç›’n›n tarlas› ve Türk Maden ‹flletmesi ile ona ba¤l› cevher yatakla-
r›n› kapsamaktad›r. Dökümhane’nin 1 km. kadar do¤usunda terkedilmifl hâlde bulunan
Türk Maden ‹flletmesi flantiyesinin cevher zenginlefltirme tesisinde çeflitli cevher ör-
nekleri toplanm›flt›r. 04/302 No.lu örne¤in XRD, SEM ve kimyasal analizleri bunun zen-
gin bir molibden (MoS2) cevheri oldu¤unu göstermektedir (Resim:16) Ayr›ca bu cev-
herlerin argentopirit (gümüfl) içermesi ayr› bir inceleme konusu olacakt›r. Kabakç›’n›n
tarlas›,  Büyük Dökümhane’nin 230 metre kadar bat›s›nda, halen görülebilen iki fir›n›
olan bir iflletmedir. Bu alanda elde edilen  ve XRD ile kimyasal analizi yap›lan iki örnek-
ten biri tam erimemifl demir cevheri (04/317), di¤eri ise (04/707) demir cürufudur. Cev-
her ve cürufun niteli¤i, bu iflletmenin demir üretimi için kullan›ld›¤›n› göstermektedir.
Hem Dökümhane’de hem de Kabakç›’n›n tarlas›ndaki cüruf y›¤›nlar› aras›nda küçük
(250 – 500 gram) demir külçeler bulunmufltur. Bunlar›n kimyasal analizi Tablo 2’de (ör-
nek 04/102 ve 04/103) gösterilmifltir. Her iki örne¤in son derecede saf demir olduklar›
anlafl›lmaktad›r. Örneklerin mikro yap›lar› metallografik mikroskobu ile belirlenecektir.  

2- Bölge haritas›nda 2 rakam› ile  iflaretlenmifl genifl alan, B›çk›dere boyunca
tespit edilen befl de¤iflik iflletmeyi kapsamaktad›r. Bu alan cüruf y›¤›nt›lar›, f›r›nlar, cev-
her üretim alanlar› ve iyi korunmufl kanal sistemleri ile yo¤un bir üretim bölgesidir.  Ha-
len üç de¤iflik cüruf örne¤i incelenmifltir. 04/703-A (Resim:16a) ve 04/704 No.lu cüruf
örneklerinde demir oranlar›n›n az olmas›, verimli bir izabe yöntemi kullan›ld›¤›n› düflün-
dürmektedir. Büyük bir ihtimal Osmanl› dönemi cüruflar›d›r. Öte yandan 04/703-B ana-
liz numaral› örne¤in SEM analizinde demir miktar›n›n  % 50’nin üzerinde oldu¤u ve
wüstit içerdi¤i saptanm›flt›r (Resim: 17-17a). Bu tür yüksek demir ve wüstit içeren cü-
ruflar fazla verimli olmayan renn f›r›nlar›ndan kalma cüruflar olabilece¤i gibi,   çok da-
ha erken dönemlere de tarihlenebilir. B›çk›dere’deki iflletmelerin Osmanl› öncesi dö-
nemlere uzanmas› mümkündür. Cüruf y›¤›nt›lar› aras›nda bulunan iki demir külçenin
(04/101-A ve 04/101-B) kimyasal analizi,  bunlar›n da oldukça saf demir oldu¤unu gös-
termifltir.

3- Bölge haritas›nda 3 rakam›yla iflaretlenmifl alanda iki cüruf sahas› saptanm›fl,
ancak analizleri henüz tamamlanmam›flt›r. Buna mukabil, eski Hamdibey-Demirköy yo-
lunun Bulan›kdere mevkii, dere üzerindeki y›k›k köprü civar›nda tesadüf edilen alüvyon
toprak içerisinde, toz hâline gelmifl magnetit Fe3O4 cevheri görülmüfltür. Toplanan 1
kg. toprak örne¤inden m›knat›s kullan›larak 350 gram saf magnetit cevheri ayr›flt›r›l-
m›flt›r. Benzer magnetit tozlar›na, derenin üst yamaçlar›nda da rastlanm›flt›r. Yine toz
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halindeki magnetit cevherine, yukar›da da de¤inildi¤i gibi, Fatih Dökümhanesi mescit
alan›nda yap›lan kaz›larda, yap›n›n hemen güneyindeki iki de¤iflik çukurda stoklanm›fl
olarak da tesadüf edilmifltir (Resim:10). Magnetit, demir oran› yüksek bir cevherdir.
Bulan›kdere’den ve Dökümhane kaz›s›ndan elde edilen magnetit cevherlerinin kimya-
sal analizinde, bunlar›n % 60’›n üzerinde demir içerdi¤i saptanm›flt›r. Magnetit cevheri
nikel, cobalt gibi elementler içermemektedir.

4- Bölge haritas›nda 4 rakam›yla belirlenen ve yerel ad› Çingenebay›r› olan ifl-
letmelerden al›nan örnekler üzerinde de  cüruf analizi yap›lm›fl (04/706) ve B›çk›dere
cüruflar› ile benzerlik gösteren bu iflletmede  demir üretiminin yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r.

5- Bölge haritas›nda 5 rakam›yla gösterilen Demirköy Dolapdere  iflletmesinde
demir üretiminin yap›ld›¤› belirlenmifltir. Di¤er iflletmelerde oldu¤u gibi, cevher derenin
üst yamaçlar›nda üretilmifl, iflletmeler ise dere kenar›nda kurulmufltur. Halen tahribata
u¤ramam›fl f›r›nlar mevcuttur. Bir cüruf örne¤inin (04/700) kimyasal, XRD ve SEM ana-
lizi tamamlanm›flt›r. Cüruf örne¤i wüstit ve fayalitten oluflmakta ve %55.9 oran›nda de-
mir içermektedir. Bunun daha eski dönemlerde kullan›lan renn f›r›n› kal›nt›s› olabilece-
¤i düflünülmektedir. Cüruf y›¤›nt›lar› içinde bulunan demir külçe (Resim: 17b), di¤er
külçeler gibi oldukça saf demir olup mikroyap›s› incelenmektedir.

6- Haritada 6 rakam›yla iflaretlenmifl olan bölge, Demirköy-Balaban Köyü kara-
yolunun güney taraf›n› kapsamaktad›r. MTA haritalar›ndan da anlafl›ld›¤› gibi bu bölge-
de yo¤un bak›r cevherleflmesi vard›r.  Bölgedeki maden iflletmeleri ve izabe art›klar›
bak›r üretimi ile ilgilidir. Bölgeden al›nan ve kimyasal analizi tamamlanan iki cevher ör-
ne¤inde (04/304 ve 04/701-B) % 3.34 ve % 19.3 oran›nda bak›r tespit edilmifltir. Cüruf
örneklerinin (04/702 ve 04/701-A) XRD ve SEM analizlerinden, bunlar›n demir oranla-
r›n›n  nisbeten düflük oldu¤u ve  bak›r izabesinde arta kalan cüruflar oldu¤u anlafl›l-
maktad›r (Resim: 17c). Cüruf içerisinde bulunan ve tam olarak izabe olmam›fl bir cev-
her örne¤inin (04/701-B) kalkopirit ve autlerit türü bak›r cevheri oldu¤u ve % 20’ye ya-
k›n bak›r içerdi¤i saptanm›flt›r.

7- Son meden iflletmesi ise incelenen bölgenin en kuzeyinde bulunan ve harita
üzerinde 7 rakam›yla gösterilen Bak›rdere cüruf y›¤›nt›s›d›r. Demir oran› oldukça düflük
olan cürufun bak›r izabe kal›nt›s› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu iflletmede kullan›lan cev-
her kaynaklar› henüz saptanamam›flt›r.

Yukar›da 6 madde kapsam›nda de¤inildi¤i üzere, K›rklareli ‹li Demirköy ‹lçesi s›-
n›rlar› içerisindeki madencilik faaliyetinin, Fatih Dökümhanesi’nin ötesinde, çok genifl
bir alanda uyguland›¤› anlafl›lmaktad›r. Bölgede demir ve bak›r cevherleri yo¤un ola-
rak ifllenmifltir. Henüz cüruf örneklerinden toplanan kabron-14 tarihleri tamamlanmad›-
¤›ndan, iflletmelerin hangi dönemleri kapsad›¤› tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Ancak in-
celenen cüruf örneklerinden, buradaki madencilik faaliyetinin Helenistik ve Roma dö-
nemleri kadar eskiye uzanaca¤› anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca  bölgede 20. yüzy›l›n bafllar›n-
da molipten üretildi¤i de bilinmektedir. Sistematik olarak incelenen B›çk›dere yöresinin
örneklerinin analizleri tamamland›¤›nda, demir üretimi ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler el-
de edilecektir. 

Maden Yataklar›
Trakya’n›n kuzey k›sm›nda yer alan Istranca masifi, bat›da Rodop masifi ve do-

¤uda ‹stanbul Paleozoiki aras›nda yer almakta olup çekirde¤i Permiyen ve daha önce-
sine tarihlenmektedir. Mezosoik yafll› metomorfizma ve volkanik faaliyetlerin etkisiyle
bak›r, demir, kurflun, molibden ve baz› di¤er metalleri içeren cevher yataklar› oluflmufl-
tur. Bunlardan bak›r ve demir, insanl›k tarihi aç›s›ndan son derece önemli rol oynam›fl
ve bu etkisi halen devam etmektedir. Istranca masifinin kuzeyinde, bugünkü Bulgaris-
tan s›n›rlar›ndaki bak›r yataklar›n›n ‹Ö 4. biny›ldan bu yana iflletilmekte oldu¤u bilin-
mektedir. Bu eski madencili¤in güneyde, yani s›n›rlar›m›z içinde kalan Güney Istranca-
lar’da da devam etti¤i K›rklareli kent merkezi yak›nlar›ndaki Afla¤›p›nar ve Kanl›geçit
kaz›lar›nda ele geçirilen arkeolojik buluntulardan  anlafl›lmaktad›r. ‹.Ö. 5. ve 4. biny›l-
dan kalma malahit ve bak›r buluntular, madencili¤in K›rklareli ve çevresinde ne zaman
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bafllad›¤› hakk›nda bilgi vermektedir. Ayr›ca madencili¤in Anadolu’dan bafllad›¤› ve bu-
radan di¤er bölgelere yay›ld›¤› gerçe¤i de göz önünde bulundurularak, Trakya’n›n Ana-
dolu kültürleri ile Güneydo¤u Avrupa aras›nda bir geçifl bölgesi oldu¤u,  bu  nedenle
madencilik tarihi aç›s›ndan  önem tafl›d›¤› dikkat çekmektedir. Keza 1996 y›l›nda yap›-
lan k›sa bir yüzey çal›flmas›yla Dereköy-fiükrüpafla mevkiinde prehistorik iflletme izle-
rine rastlanm›flt›r (M. Özdo¤an/Ü. Yalç›n).  Nitekim Demirköy ve yak›n çevresindeki es-
ki iflletme izleri ve milyon tonlar› bulan cüruf y›¤›nt›lar› bu bölgede uzun bir dönem de-
mir madencili¤inin yap›ld›¤›n› gösteren  en belirgin izleridir.  Ancak bölgenin madenci-
lik tarihini ayd›nlatmak için daha pek çok sistematik  araflt›rman›n bafllat›lmas› gerekti-
¤i yads›namaz bir gerçektir.

Yaz›l› Kaynak Araflt›rmalar›
Rumeli'deki en önemli demir merkezlerinden biri, bugün K›rklareli ‹li s›n›rlar› için-

de kalan, eski ad›yla Samakocuk, yeni ad›yla Demirköy'dür. Buraya iliflkin 29 Recep
1107/4 Mart 1696 tarihli belgeden, devletin burada yuvarlak ifllettirmek amac›yla bir
kârhane infla ettirmekte oldu¤u anlafl›l›yor. Bu veri 17. yüzy›l sonunda, devlet eliyle ifl-
letilmeden önce de Samakocuk'ta demir üretimi yap›ld›¤›n› göstermektedir. Gökbil-
gin’den, 994 tarihli bir belgede Hanzade Sultan’a temlik edilmifl olan Aya Tudor Köyü
ve civar›ndaki madenlerin durumu hakk›nda baz› bilgiler ö¤renilmektedir. Söz konusu
yerlerin s›n›r›ndaki madenin (yanl›fl olarak Samakov olarak tan›mlanmakla birlikte) “bi-
lahara hass-› humayuna ilhak olunmufl bulundu¤u” belirtilmektedir. 17. yüzy›l›n sonun-
da bafllayarak 19. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar, devlet burada üretimde bulunmay› sür-
dürmüfltür. ‹stanbul'a Tersane-yi Âmire gereksinmesi için demir gönderildi¤ine iliflkin
çok say›da belge bulunmaktad›r. Ayr›ca, Nuruosmaniye Camisi'nin yap›m masraflar›n›
içeren bir muhasebe icmalinde "‹¤neada" demirinin de kullan›ld›¤› belirtilmektedir. Sa-
makocuk ve onun hemen yan›nda yer alan Torliye'de (eski haritalarda Turulya, bugün-
kü ad› Hamdibey), üretilen demir daima ‹¤neada ‹skelesi’nden tafl›nd›¤›ndan ötürü, bu
adla an›lm›flt›r. 

Bölgedeki demir endüstrisinin sonraki y›llarda geliflmesi konusunda yeterli ol-
masa bile baz› verilerle karfl›lafl›lmaktad›r. Örne¤in, Samakocuk kârhanesi 1821 y›l›n-
da büyük ölçüde geniflletilmifltir. Bir belgede "Samakocuk Kârhanesi’nde  mevcud üç
k›t'a ocaklar›n aras›na müceddeden bir ocak ve mahal-i münâsibine üç ocak inflâs›na
irâde-i seniyye taalluk edüb..." denmektedir. 1830 y›l›ndaysa, Samako'da oldu¤u gibi
Samakocuk'ta da üretimin ça¤dafllaflt›r›lmas›na u¤rafl›lm›fl, hatta  bir dökümhane iflçisi
‹ngiltere'ye e¤itime gönderilmifltir. Söz konusu ça¤dafllaflt›rma amac›n›n ne denli
baflar›l› oldu¤u bilinmemektedir.  Edirne Vilayet Salnamesi, Samakocuk Döküm-
hanesi’nin 1875 y›l›nda henüz etkin durumda oldu¤unu ve burada nal, sac hatta
makine ve çeflitli âlet üretimi yap›ld›¤›n› bildirdi¤ine göre, belirli bir geliflmenin sa¤lan-
d›¤› düflünülebilir.
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BADEMA⁄ACI  KAZILARI, 2004

Refik DURU* 
Gülsün UMURTAK

Badema¤ac› Höyü¤ü kaz›lar›n›n 12. dönem çal›flmalar›na, 5 A¤ustos - 16 Eylül
2004 tarihlerinde devam edildi1. Bu süre içinde, a¤›rl›kl› olarak A Açmas›’n›n güney-
do¤u ve kuzeybat› kesimlerinde iki ayr› yerde çal›fl›ld› (Plan: 1).  ‹lk kaz› alan›, IV 2 /C
5 - D plan karesinde, 2002 kaz› mevsimlerinde aç›lmas›na bafllanan 2. Derinlik Açmas›
(2. DA)’d›r. Burada yap›lan kaz›larla, III 5 / C 5 plan karesindeki 1. DA’dan sonra ikin-
ci bir yerde daha ‘ana topra¤a’ eriflilmifl ve ilk derinlik açmas›ndaki sonuçlar kontrol
edilmifltir. ‹kinci ve en genifl ölçekli çal›flma alan› olarak, höyü¤ün flimdiye kadar
araflt›r›lmam›fl olan kuzeybat› yamac› seçildi. Bu alanda yap›lan araflt›rmalar ile özel-
likle ‹lk Tunç Ça¤› II (‹TÇ II) yerleflmelerinin bat›daki durumunun ayd›nl›¤a kavuflturul-
mas› istenmifltir.

2004 y›l› çal›flmalar› sonunda, höyü¤ün eski kaz› dönemlerinde saptanm›fl olan
tabakalaflma durumunda2, herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas›n› gerektirecek geliflmeler
olmad›.

NEOL‹T‹K  ÇA⁄ YERLEfiMELER‹
Mimarl›k: 2004 y›l› çal›flmalar›nda, önceki y›llarda Erken Neolitik Ça¤ (ENÇ)

yerleflmelerinin izlendi¤i alanlar›n araflt›r›lmas›na a¤›rl›k verilmedi. ‹ki y›l önce
aç›lmas›na bafllanan 2. DA’da ana topra¤› saptamak için derinleflildi (Resim: 1).
Resimlerde görülece¤i gibi, afla¤› katlara indikçe daralan açmada, – 9 m.de, ana
toprak görünümündeki steril bir katman içinde de 30 cm. kadar çal›fl›ld›ktan sonra, - 9
m.nin ana toprak düzlemi oldu¤una karar verilerek, DA 2’deki çal›flmalara son verildi3.

* Prof. Dr. Refik DURU. Yazanlar Sokak 2/6 Suadiye-‹stanbul/TÜRK‹YE (rfkduru@yahoo.com)
Prof. Dr. Gülsün UMURTAK. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dal› Beyaz›t-‹stanbul/TÜRK‹YE (gulsunumurtak@yahoo.com)

1 Prof. Dr. Refik Duru’nun baflkan› oldu¤u kaz› kurulu, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana-
bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Gülsün Umurtak (Baflkan Yard›mc›s›) ile ayn› anabilim dal›ndan lisansiye arkeolog-
lar Tu¤ba Güngör ve Sinem Üstün ile ö¤rencilerimiz Recep fiamdanc› Hakan Çelikçi, Gürdal Avyüzen; Koruma ve
Onar›m Bölümü ö¤rencisi Filiz Yuvarlaktan olufluyordu. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› temsilcisi, Antalya Müzesi araflt›r-
mac›lar›ndan Arkeolog Mustafa Samur’du. Kaz›m›za bu y›l Basel Üniversitesi’nden Arkeobotanist Dr. Danièle Marti-
noli de kat›lm›fl ve alan› ile ilgili çal›flmalar yapm›flt›r. Kaz› resimleri ve küçük buluntular›n foto¤raflar›ndan büyük bö-
lümü, ‹Ü Edebiyat Fakültesi Foto¤rafç›s› Selahattin Dereli taraf›ndan çekilmifltir. Kaz›n›n harcamalar›, Kültür Varl›kla-
r› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, DÖS‹MM, ‹stanbul Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i
(Proje No.5/27082002) ve Türk Tarih Kurumu Baflkanl›¤›’n›n sa¤lad›¤› ödeneklerden yap›ld›. Ulusoy Otobüs ‹flletme-
si, kaz›ya kat›lan ö¤rencilerin Antalya’ya gidifl otobüs biletlerini sa¤lad›. Kaz›ya kat›lan ö¤rencilerimiz ile sa¤lad›klar›
ödenekler ve yard›mlarla kaz›lar›n gerçekleflmesini sa¤layan kurumlar›n de¤erli yöneticilerine teflekkürler borçluyuz.
Bunlara ek olarak, kaz›m›za yak›n ilgi gösteren Badema¤ac› Belde Belediye Baflkan› Say›n Mustafa Y›ld›z  ile bele-
diyesinin itfaiye arac›ndan kaz› foto¤raflar›n› almam›z› sa¤layan, Da¤beli Belde Belediye Baflkan› Say›n Ali Gökay‘a
en içten teflekkürlerimizi sunuyoruz.

2 Badema¤ac› Höyü¤ü yerleflmelerinin kültürel s›radüzeni (stratigrafisi) konusunda en son durum için bkz. R. Duru,
“Badema¤ac› Kaz›lar›. 2002 ve 2003 Y›llar› Çal›flma Raporu”, Belleten LXVIII: 519-560. 

3 Derinlik ölçüleri, höyü¤ün en yüksek noktadaki -kilise apsidinin önü- nirengi noktas› ± 0 m. oldu¤u kabul edilerek veril-
mifltir.
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Ana toprak için önerilen bu derinlik, 1. DA ile de uyum göstermektedir (Duru
2003:Lev.3). 2. DA’n›n – 5.60 m.deki en üst yüzey düzleminden – 9 m.ye kadar olan
3.5 m. kal›nl›¤›ndaki birikim içinde, ENÇ I / 8 yap› kat›na ait olan taban›n üzerindeki
kal›n yanm›fl kerpiç birikimi d›fl›nda  herhangi bir mimarî kal›nt›ya rastlanmad›.
Ço¤unlukla kenar kesitlerindeki baz› kerpiç izleri ve yan›k taban kal›nt›lar› görüldü ve
bu izlere uyarak; 

ENÇ II / 4  yap› kat› taban›n›n – 6.13 m.,
ENÇ I / 5  yap› kat› taban›n›n  – 6.62 m., 
ENÇ I / 6  yap› kat› taban›n›n – 7.60 m.,
ENÇ I / 7 yap› kat› taban›n›n  – 8.22 m., 
ENÇ I / 8 yap› kat›  taban›n›n – 8.42 m.,
ENÇ I /9 yap› kat›’n›n da  yak.ol.  – 9 m. derinliklerde oldu¤u anlafl›ld›.

2. DA’n›n alt katlar›nda, büyük olas›l›kla ENÇ I /7 yap› kat› düzeylerinde, yetiflkin
bir insan iskeleti bulundu. S›rtüstü, dizleri çeneye do¤ru çekik durumda  yat›r›ld›¤› sap-
tanan bu insan iskeleti, flimdiye kadar Badema¤ac› ENÇ yerleflmelerinde bulunmufl en
erken örnektir. 

A Açmas›’n›n güneydo¤u kesiminde, IV 3-1 /D 2,3 plan karelerindeki ENÇ II /4
ve ENÇ II / 3. yap› katlar› ile ça¤dafl oldu¤u kabul edilen ‘›zgara planl›’ temeller
çevresinde 2004 y›l›nda da çal›fl›ld›. Bu alanda son y›llarda ‹TÇ II / 2 yap› kat›n›n 12.
megaronu k›smen kald›r›lm›fl ve ENÇ II’nin mimarl›¤› üzerindeki çal›flmalar gelifltiril-
miflti. Bu kesimde ortaya ç›kar›lan yeni tafl temeller, kaz›lmas›na imkân bulunamayan
güney kenardaki ‹TÇ II yerleflmeleri alt›na do¤ru geliflti¤i için, gerekti¤i gibi izlenemedi
ve bu alandaki mimarî izlerin anlamlar› tam olarak anlafl›lmad›.

Höyü¤ün kuzey kenar› yak›nlar›ndaki ENÇ II / 3 yap› kat›n›n 7 numaral› evinin
bat›s›nda yap›lan düzenleme kaz›lar› s›ras›nda, yan yana / bitiflik düzende, 4 ba¤›ms›z
depolama kutusu bulunmufltur. 1995 y›l› kaz›lar›nda ENÇ II / 3’ün 1 numaral› evi ile 3
numaral› ev aras›ndaki sokak ortas›na yap›lm›fl 6 gözlü depolama sistemi (Duru
1998:716; Lev.2,5/1,2) ile büyük benzerlik gösteren bu depo grubunda da, kutu
kenarlar› ayr› ayr› kil levhalar›ndan yap›lm›flt›r. Kutulardan birinin içinde bol miktarda
tah›l tanesi, di¤erinde ise çok say›da boncuk tanesi bulunmufltur. 

Çömlekçilik: 2. DA’daki çal›flmalar s›ras›nda, ENÇ I / 9 – 5 yap› katlar›na ait çok
fazla çanak çömlek (çç) bulunmad›. Ele geçirilenlerin hemen hepsi de kaplar›n
kar›nlar›na ait küçük parçalar oldu¤undan, bu en erken katlar›n çç gelene¤i ve kap
repertuvar› konusunda yeni ve tamamlay›c› bilgiler edinilemedi. ENÇ II tabakalar›n›n
çanak çömle¤i ise, daha önceki çal›flma dönemlerinde ele geçirilmifl olanlardan farkl›
de¤ildir.

2. DA’da gözlemledi¤imiz çok ilginç ve önemli bir özellik, ENÇ I evresi
tabakalar›n›n düzeylerine kadar olan birikim içinde, ‹TÇ II’ye ait çok say›da çç
parças›n›n ele geçirilmifl olmas›d›r. Höyü¤ün bu kesiminin ‹TÇ’deki topografik durumu
nedeniyle ortaya ç›kt›¤›n› sand›¤›m›z bu çok ilginç durum hakk›ndaki düflündüklerimizi
2002 /2003 çal›flma raporumuzda söyledi¤imiz için, burada bir aç›klama yapm›yoruz
(Duru 2005).

Piflmifl toprak eserler: Izgara planl›  temellerin oldu¤u kesimdeki
çal›flmalar›m›z›n ilk gününde, bir önceki y›l indi¤imiz düzeyde, toprak üzerinde, çok
sa¤lam durumda, k›r›lmadan günümüze kadar gelmifl olan bir damga mühür (pin-
tadera) ele geçirilmifltir (Resim: 2). Üzerinde ‘Gamal› Haç’ kabartmas› olan eser,
Badema¤ac› mühür koleksiyonun en güzel parçalar›ndan biridir. Ayn› alanda bulunan
yass› bir figürin ( Resim: 3) ile hayvan bafl› fleklinde biten tutama¤› olan küçük bir
kepçe ve ayak fleklinde bir kap parças› ilginçtir.

Tafl eserler: De¤iflik yerlerde ve derinliklerde ele geçirilen tafl buluntular
aras›nda, çok say›da keski ve el baltas› ile yüzlerce tafl boncuk tanesi yan›nda havan
eli ve ezgi tafl› örnekleri  a¤›rl›kl› bir yer tutmaktad›r. Yontmatafl toplulu¤u daha çok
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çakmaktafl›, yaklafl›k %10 oran›nda obsidyen dilgi ve dilgi çekirdeklerinden oluflmak-
tad›r.

Kemik eserler: Badema¤ac› ENÇ buluntular› aras›nda say› bak›m›ndan önemli
bir yer tutan kemik spatulalar ve delicilerden bu y›l da birçok örnek ele geçirildi. Kemik
eserlerden biri de, olta biçimli buluntudur.  

Bitki kal›nt›lar›: 2. DA’daki derin tabakalar›n moloz birikiminden, Arkeobotanist
Dr. Danièle Martinoli, suda yüzdürme yöntemi ile çok miktarda bitki kal›nt›s› – tohumu
toplam›flt›r. Bu malzeme  gerekli izinler al›nd›ktan sonra, incelenmek üzere ‹sviçre’ye
gönderilmifltir.

‹LK  TUNÇ  ÇA⁄I  YERLEfiMELER‹
Mimarl›k: 2004 y›l› çal›flmalar› program›m›zda, höyü¤ün bat› kesiminde bir

araflt›rma yap›lmas›, büyük bir açmada bu yamaçtaki durumun da ö¤renilmesi, ince-
lenmesi vard›. 2003 y›l›nda kuzey uçta yap›lan geniflleme kaz›lar›nda (Plan: 1), do¤u
yamaç boyundaki tafl döflemenin bir süre devam ettikten sonra bozuldu¤u, kesildi¤i
gözlemlenmifl ve çok genifl bir alanda çal›fl›lm›fl olmas›na karfl›n, kuzey ve hafif kuzey-
bat› kenarlarda ‹TÇ yerleflmesine ait mimarî kal›nt› ve hatta küçük buluntu -çç vs.- ele
geçirilmemiflti. Hatta ‹TÇ yerleflmelerinin höyü¤ün bat› kesimlerinde varl›¤› konusunda
bile kuflkuya düflülmüfltü (Duru 2005). Son kaz› döneminde durumun kesinli¤e
kavuflturulmas› amac› ile, III 5/ C 5 – B 1-3 plan karelerinde, 10 X 35 m. boyutunda,
do¤u-bat› yönünde yeni bir açmada -Bat› Açmas› (BA)- çal›flmalara baflland›.
Çal›flmalar›n ileri aflamalar›nda, bu açma biraz daha kuzeye geniflletildi ve kaz›
alan›n›n geniflli¤i yer yer 40 m.ye ulaflt› (Plan: 2). Dönem sonunda, bu açmadan çok
önemli sonuçlar elde edildi. BA kaz›lar› sonucunda elde edilen mimarî sonuçlar›
afla¤›da özetliyoruz:

• Badema¤ac› Höyü¤ü ‹TÇ II / 3 yerleflmesinin, do¤u yamaçta oldu¤u gibi,
hemen hemen simetrik flekilde bat› yamaçta da devam etti¤i kesin olarak söylenebilir.
Bat› Açma’da kaz›lan dört tüm bir de yar›m yap›, höyükte ‹TÇ II / 3 ve 2’de çok tekrar-
lanan ‘megaron’ planl›d›r (Plan: 1-2; Resim: 4). 

• ‹TÇ II / 2’de, megaron planl› evler baz› de¤ifliklikler geçirmifl ve ante duvarlar›
höyü¤ün merkezine do¤ru ilerletilerek uzat›lm›flt›r. Bu uygulama da do¤u yamaçta
aynen görülmekteydi. Bu geç evre ekleri, eski yerleflim dönemine göre çok özensiz
yap›lm›flt›.

• Bat› yamaç evlerinin arka duvarlar›, yerleflmenin hafif meyilli yamac›ndaki tafl
dolguya, döflemeye –glacis-  dayanmaktad›r. Evlere girifl sadece do¤udan olmaktad›r.
Höyü¤ün bat› yamac› boyunca tafl döfleme devam etmektedir (Plan: 2). Bu durum,
do¤u yamaca aynen uymaktad›r (Plan: 1). ‹TÇ mimarlar› hiç kuflkusuz bu yerleflmeyi
önceden planlam›fllar ve kasabay› âdeta bir ön planlama sonunda, bir defada infla
etmifllerdir.

• Gerek do¤u gerek bat› yamaç evleri, giriflleri höyü¤ün ortas›na bakar flekilde
düzenlenmifltir. Do¤al olarak höyü¤ün orta kesimindeki bofl alanda, bu dönemde bir
grup yap›n›n var oldu¤u düflünülmelidir. Ancak hâlâ bu kesimde ‹TÇ II’ye ait bina
kal›nt›s› bulunmam›flt›r. Höyük yüzeyine yak›n derinliklerdeki baz› tafl temeller, ‹TÇ’ye
de¤il daha geç bir döneme, Orta Tunç Ça¤›’na (OTÇ) aittir. 

• ‹TÇ II /3 yap› kat›na, yani ‹TÇ II’nin en erken dönemine ait olan yap›lar, ENÇ II
/ 1 yap›lar›n›n hemen üzerine yap›lm›fllard›r ve ENÇ II ile ‹TÇ II aras›nda, bir baflka
dönem yerleflmesi olmas› söz konusu de¤ildir. Baflka bir anlat›mla ENÇ II
yerleflmesinin y›k›lmas›ndan sonra uzun bir zaman geçtikten sonra gelen ‹TÇ insanlar›
höyükte evlerini kurmufllard›r. ENÇ ile aras›nda -höyü¤ün kaz›lm›fl olan kesimlerinde-,
Geç Neolitik Ça¤ (GNÇ) ve Erken Kalkolitik Ça¤ (EKÇ) yerleflmeleri mevcut de¤ildir.

• ‹TÇ ile ilgili en önemli problemlerden biri, yerleflmenin oldukça genifl bir kesi-
mini kazm›fl olmam›za karfl›n, bu kasabaya ‘Girifl’in -kap›s›n›n- nereden oldu¤unun
hâlâ belli olmamas›d›r.

• ‹TÇ tabakalar›na ait ölülerin bir k›sm›n›n yerleflme yerinde, büyük boy çömlek-
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ler içinde gömüldükleri  görülmektedir. Söz konusu mezarlar›n yüzeyde, orta boy
tafllar›n daire fleklinde dizilmesiyle iflaretlendikleri anlafl›lmaktad›r. 2004 y›l›nda aç›lan
bir mezarda arma¤an olarak küçük bir gaga a¤›zl› testi ele geçirilmifltir (Resim: 5). 

Çömlekçilik: ‹TÇ II çömlekçili¤inin tipik örneklerine bu seneki kaz›larda da rast-
land›. Kulplu, gaga a¤›zl› küçük boy testilerden -testicikler- ve  çift kulplu kaplardan
(Resim: 6), yine çok say›da ele geçirildi. Bu y›l  ‘ayr›fl›k kap’ olarak nitelenecek, fantezi
biçimli bir kap daha bulundu. Bu de¤iflik biçimli kab›n hayvan fleklinde gövdesi ve iki
ak›taca¤› vard›r (Resim: 7).

Piflmifl toprak buluntular: 2004’ün az say›daki piflmifl toprak eserlerinden biri,
basitçe biçimlendirilmifl olan ‘idol’dür. Bu tür idollerden eski kaz› dönemlerinde de
örnekler bulunmufltu. Badema¤ac›’n›n ‹TÇ’nin piflmifl topraktan damga mühürlerinin
say›s› giderek artmaktad›r. Bu y›lki çal›flmalarda, yuvarlak bask› alan›na oluk aç›larak
yap›lm›fl geometrik bezemesi olan befl mühür daha ele geçirildi.

Yukar›da 2004 y›l› kaz›lar› hakk›nda özetle bilgi verilmifltir. 2004 y›l›n›n en önem-
li sonuçlar›ndan biri, ‹TÇ II yerleflmelerinin, höyü¤ün bat› yamaçlar› boyunca da devam
ediyor oldu¤unun ö¤renilmesidir. Bu kesimdeki çal›flmalar›n belirli oranda geliflmesi
sa¤land›ktan sonra, Badema¤ac› Höyü¤ü’ndeki çal›flmalar›n gelecek 4- 5 y›l içinde
tamamlanmas› planlanmaktad›r.
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Plan: 1

Plan: 2
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Resim 1:  Derinlik Açmas› 2

Resim 2:  Pintadera-piflmifl toprak (ENÇ)
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Resim 3: Figürin-piflmifl toprak (ENÇ)

Resim 4: 2004 y›l›nda kaz›lan ‹TÇ II yap›lar›
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Resim 5: Gömüt (‹TÇ II)

Resim 6: ‹TÇ II çanak 
çömle¤inden bir grup

Resim 7: Ayr›fl›k kap (‹TÇ II)
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Introduction:  Season´s Goals and the Ubaid Question in the Birecik Area
For Fall 2004, as the main target, we continued the research on the local

Northern Ubaid-like culture site materials (early half of Fourth millenium BC) inside the
Birecik Dam, nearby the ancient Tilbes Höyük (cf. map).

To date, just a very few Ubaid culture sites were extensively excavated in the
Northern Euphrates regions.  The Birecik and Carchemish Salvage Dam Project sites
in Southeastern Turkey are no big exception. In the area, most of the (on place) evi-
dence comes from a one-period settlement nearby the already drowned Tilbes Höyük.
That flooded site yielded -together with the ongoing dig on Surtepe- an almost contin-
uos sequence since Late Chalcolithic 3-4 until the Early Bronze IV, a clue for the
regional study of the local and Mesopotamian cultures interactions during two millen-
nia1. 

The Late Ubaid culture, of Mesopotamian origin, covered the previous Halaf
occupied areas in the Northern and Western regions and so occupying more terrain
than other of the prehistoric cultures of Mesopotamia. There was an universal diffusion
of both Halaf and Ubaid painted potteries2. Halaf and Ubaid cultures perhaps produced
the most exquisite decorations into the Later Prehistory of Ancient Near East. Halaf
pottery was painted with colors rich in kallium and iron, poor in calcite and very finely
levigated; for the patterns were mostly in red, brown and black colors. Some authors
stressed in the past connections of southern Mesopotamia Halaf patterns with Early
Ubaid ones (i.e. Late Halaf Arpachiyah with Hajji Muhammad Ubaid 2);  and it has been
pointed recently for the Southern regional Ubaid paint and fabric in relation with the
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1 Cf. Fuensanta, J.G., Bucak, E., Rothman, M.S., Charvat,  P., (in press), “The Tilbes Project: Rescuying the Prehistory
of Zeugma/Apameia at Urfa bank of the River/ Tilbes Kurtarma Projesi: Urfa Bölgesi Zeugma/Apameia Prehistoria“,
Adnan Misir‘e Arma¤an, Arkeoloji ve Sanat Publications, ‹stanbul.

2 For the different theories concerning the spread of Halaf civilisation see Braidwood R.J., Braidwood, L.S., 1960,
Excavations in the Plain of Antioch, Volume I, Chicago; Davidson T.E. 1977, Regional Variation within the Halaf
Ceramic Tradition, Thesis, Edinburgh, and Akkermans P.P.M.G. 2000, “Old and new perspectives on the origins of
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Samarra culture3. The same remarks happened with the Late Ubaid-related Period of
Northern Mesopotamia4. To date clear relationships between Halaf and Ubaid culture
potteries were difficult to calculate. On the other hand, it has been accepted that the
so-called “post-Halaf” is a period earlier than the Late Northern Ubaid5. 

Late Ubaid materials were recovered at Tilbes Höyük excavations (cf. map 1)
during the years 1996 and 1999. Those come from western and southwestern slopes
from the site, and appeared inmediately after the virgin soil. 

Other nearby site, eight kilometers south of Tilbes, Surtepe, showed parallels
with Tilbes Höyük in its Ubaid fragments recovered during the 2000 season excava-
tions, those performed after the Birecik Dam flood6. Also scatter materials from the
later phases of the Halaf period, including very few fragments of painted pottery, were
recovered there. 

The Ubaid Question and Tilbes
To date, in the Birecik area, most of the Ubaid (on place) evidence comes from

a one-period settlement nearby the already drowned Tilbes Höyük (cf. map 2). Our
archaeological rescue activities7 there exposed more than 1300 square meters of a
Northern Ubaid-related chalcolithic site with a least a dozen of buildings (cf. map 2). It
was occupied just one short span of time.

Those building plans show a well planed site. Among the plans we distinguish at
least one tripartite and two bipartite typical buildings (cf. map 2). To date, this one is
the northenmost building of the site. We think in it as just a bigger inter-connected
structure, and no simple isolated buildings.

Because this only archaeological level, and despite the Dam waters drowning,
we were able to determine all the concentrations of Northern Ubaid-like pointed pottery
and other associated materials.

The biggest building, found to date, has a surface over 90 square meters. On
the same time the nicest findings or highest concentration of Ubaid painted pottery
come from this place. Among the building findings, we remark a fragment of limestone
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pearoid macehead, an amulet/stamp seal depicting a crosshatching motif, two tokens8

and possible mineral ores and traces of bitumen. 
The painted pottery was in dark-brown, black and ocassionaly some red and

dark velvet. We distinguish just a few motifs on the painted pottery from the site, and
mostly a combination of several of them (cf. Fig. 3 ). Most of the unusual motifs come
from the so-called biggest building (cf. Map 2: the southernmost building); as example,
those „two inclined rectangles“ (cf. Fig. 2). The exceptions are a few sherds found in
the northern bipartite building. 

In general terms, inside the so-called biggest building, appeared most of the
sherdage showing painted motifs of „geometric human-like figurines“ (cf. Fig. 1, right;
Figs. 4 and 5). We could see them in different combinations. Those geometric designs
depicted are such as right lines, reticles, or waves, which on the other hand, are the
most usual painted motifs of the site wares.

Also, from the biggest building the most unusual painted sherds came too. As
example, a bottom of a bowl (Fig. 1, centre).

Very unusual could seem the aparition of several painted motifs on the reverse
of a jar lug (Fig. 2). They recall more some pictographic signs. 

Into the painted pottery motifs appeared in the other buildings, we could distin-
guish the above mentioned reticles, rectangles, or waves (Figs.3 and 9). Among the
inusual ones just remark a human face-like (Fig. 9, centre down).  A lot of lithic tools
were found inside different rooms of those buildings, but the concentration of animal
bones remains are scarce.

In the site pottery bulk, the open shapes are very common. The place yielded
also the usual jar types for the very Late Ubaid and „post-Ubaid“ sites in Northern
Mesopotamia such as jars with short everted necks, jars with overhanging rims, jars
with high necks or globular jars with round bases. It has also cup-like vessels, bowls
with outurned rims, and a variety of small pots. There is abundance of a type of hemi-
spherical bowls (Fig. 6), but any Coba bowl sherd;  we believe it as a track for a prop-
er, and later, chronological setting of the site, because those bowls seem to be the fosil
director of Late Ubaid but no Terminal or Post-Ubaid phases (at least in most of
Northern Mesopotamian sites). We could no use the painted motifs as a chronological
guide9. A lot of sherds present traces of wheel or slow-wheel. Also the gritty percent-
age of ware, could place the date on the fourth millenium BC (The Late Chalcolithic 1
of the SAR chronology). The Tilbes Ubaid-related pottery has  relationship with the
Late Ubaid culture of several Northen Mesopotamian sites, but no a complete associ-
ation, and in specially it shows a local character with presence of some Halaf-like
influx. Our materials are later than those coming from Sakce Gözü IVB, Kurban
Höyük10VII , De¤irmentepe, Hayaz Höyük 511 and Norsuntepe12, or  Telul eth-Thalatat
VII and Tepe Gawra XIIA-XII from Northern Irak, and the Syrian sites of  Tell Leilan,
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Stratigraphic Sequence at Kurban Höyük, G.Algaze (ed.), Oriental Institute Publications vol.110, pp..235-242,
Chicago.

11 This level yielded a date of 3600 B.C. (see Thissen, L.C., 1985, "The Late Chalcolithic and Early Bronze Age Pottery
from Hayaz Höyük", Anatolica 12, p. 76 ff.).

12 Cf. Hauptmann, H., 1972, “Die Grabungen auf dem Norsun-Tepe 1970”, Keban Project 1970 Activities, p. 103 ff.,
Ankara.



Grai Resh VI-IX,  Tell Hammam et-Turkman VA13. The vessel shapes from the site
nearby Tilbes have some parallels in Tell Kashkashok II14, the “Uruk fill” of Tell Brak15,
Tepe Gawra XI-A16, Tell Abu Huseini (Hamrin)17, Tell Hamman et-Turkman VB18 or
Gözlü Kule XIII-XII19, among others. The nearby Tilbes site pottery has a grittier
appearance in part of the bulk (as second phase of Korucutepe B20), plus the presence
of the use of turning devices in the manufactures of the painted pots. Some scholars
have stressed the connection during the process of development between the com-
plexity of production and complexity of society21. 

A few hundred of meters way from old Tilbes höyük, appeared remains of con-
structions, with similar wares and painted Northern Ubaid- like pots. It gives a further
clue on its date  (Terminal Ubaid or LC 1) and the likely reason of the original con-
struction on a higher position on the hills east of Tilbes: It is a likely witness of a river
flood early in the fourth millenium, after the Late Ubaid phases (pre-LC);  a simple rea-
son to force people to move away on a higher position to build the houses. In the near-
by Surtepe, on the Euphrates bend, after the Late Ubaid occupation there is about one
meter and half of river lime deposits (and a more recent cultural occupation with Late
Chalcolithic and Uruk culture related materials). Same sequence seem to happen at
Tilbes Höyük. 

After the year 2004 inquiries on Surtepe, it stands as an obligation the fast exca-
vation of the site because its progressive damage because the villagers´activities.

The Early Bronze I at Tilvez Höyük
As the second goal for the season, special attention was given concerning the

Tilvez Höyük site during the same season, in order to frame better its Early Bronze age
during the early third millenium B.C.,  also called the Early Bronze I period.

The Early Bronze I Period is equally important for understanding regional pat-
terns: according to several researchers the Uruk regional communications and
exchange network collapsed at the end of the fourth millennium B.C.22. But other schol-
ars think that the system did not collapse as a whole in the early third millennium
B.C.23, the Early Bronze I period, rather certain areas such as that in Syria where
Habuba Kabira and Jebel Aruda were located were abandoned. But there was a con-
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14 Cf. Koziumi, T., 1993 “Ubaid pottery from Kashkashok II: Typology and chronology”, Al-Rafidan 14: 19-67.
15 See Oates, J. 1989, “A  note on Ubaid and Mittani pottery from Tell Brak”, Iraq 49, pp.193-198;  Ibid., 1994 “Tell Brak:

A Stratigraphic Summary, 1976-1993”, Iraq LVI, pp.167-176.
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tinuation in the occupation of sites in the Iraqi Jazira, and the intermontane zone of
Turkey, such as Samsat, and then Arslantepe24.

We continued the survey on the higher mound of Tilvez Höyük. We completed
then the Operation 04/11 until 04/26, a total of 15 squares consisting of 4 x 4 meters.
After that as a result we have a better definition of the Early Bronze I period on the site,
of particular importance for its occupation. The survey yielded a usual sample of a
Early Bronze I bulk: string-cut bowls, “champagne cups”, cyma-recta bowls, tall gob-
lets, band-rim jars, plain simple wares and small fine ware, including also the typical
reserved slip ware (see figure 7). The evidence is consistent with the vessels found at
the Early Bronze I cemetery across the Euphrates25.
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24 Cf. Lupton, A.1996, Stability and Change. Socio-political development in North Mesopotamia and South-East Anatolia
4000-2700 B.C. BAR International Series 627, Oxford.

25 Cf. Sertok, K., Ergec, R., 1999, “A New Early Bronze Age Cemetery: Excavations near the Birecik Dam, SE Turkey”,
in  Anatolica XXV, pp. 87-108.
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Map 1: Tilbes Höyük (dot) and the other places on the 
Euphrates left bank, inside the Birecik Dam, with 
Terminal Ubaid materials (triangles)

Map 2: Exposed area of the Ubaid-
related site nearby Tilbes 
Höyük
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Fig. 1: Ubaid-related painted sherds Fig. 2: Ubaid-related 
painted sherds

Fig. 3: Ubaid-related painted sherds

Fig. 4: Ubaid-related painted sherds 
depicting geometric (human?) 
figurines

Fig. 5.: Ubaid-related painted sherds 
depicting geometric (human?) 
figurines
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Fig. 6: Local hemispherical bowls from 
the Ubaid-related site nearby 
Tilbes

Fig. 7: EB I sherds from Tilvez Höyük higher
mound

Fig. 8: Our driver and friend Mehmet Akbafl inside a Terminal
Ubaid-related house  and pointing the ancient place of
(the drowned) Tilbes Höyük

Fig. 9: Ubaid-related painted sherds


