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20 Haziran-15 Temmuz 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen 2005 yılı kazı 
çalışmaları daha önceden planlandığı gibi iç kalede yürütülmüştür.1 

2005 YILI KAZI ÇALIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKARILAN MEKÂNLAR
2004 yılında NN-18 alanının kuzeybatısında, içinde iki pithosun bulunduğu, 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda dikdörtgen planlı M1 mekânı ile bu 
mekânın güneyinde M2, doğusunda M3 mekânları tespit edilmiş, bunlardan 
doğudaki hariç diğer ikisinde zemin kotuna inilmek suretiyle çalışmalar 
sürdürülmüş, M3 mekânının duvar hatları ortaya çıkarılmış, kuzeydoğu 
köşesinde kare biçimli bir ocak ile sıkıştırılmış toprak zemin bulunmuştur2 
(Çizim:1) (Resim:1).

2005 yılında, geçen senenin kazı raporunda belirtildiği gibi NN-18 alanında 
çalışmaya devam edilmiş, M2 mekânı ile bu mekanın güneydoğusu ile 

ESKİŞEHİR (MERKEZ KARACAŞEHİR KÖYÜ)
KARACAHİSAR KALESİ

2005 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Ebru PARMAN*

                                                                                                 Canan PARLA
Muradiye BURSALI

*  Prof.Dr. Ebru PARMAN, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi.
1  2005 yılı kazı çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim 

elemanlarından emekli Prof. Dr. Ebru Parman, Doç. Dr. Canan Parla, Öğr. Gr. Oğuz Alp, 
Öğr. Gör. Arzu Yılmaz, Öğr. Gör. Zeliha Demirel Gökalp, Arş. Gör. Hasan Yılmazyaşar, Arş. 
Gör. Muradiye Bursalı ile 10 öğrenci, 3 işçi, ve Bakanlık temsilcisi Nejat Atar’ın katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

2 Karacahisar Kalesi’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları için bkz. E.Parman, “Eskişehir-
Karacahisarda Bir Ortaçağ Kalesi”, V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırma Sempozyumu, 
Ankara 2001, 451–462; E.Parman, “Eskişehir-Karacahisar Kalesi 2001 Yılı Kazı Çalışmaları”, 
XXIV. KST II, Ankara 2002, 69–80; E.Parman, “Eskişehir-Karacaşehir Köyünde Karacahisar 
Kalesi”, Kebikeç 15, 2002, 77–83; E.Parman-C.Parla, “Eskişehir (Merkez Karacaşehir Köyü) 
Karacahisar Kalesi 2002 Yılı Kazı Çalışmaları”, XXV. KST II Ankara 2003, 43–55.
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M3, M4, M5 mekanlarında kazı yapılmıştır. Bu sene kazısı yapılan alanlar, 
Karacahisar’ın topografi k vaziyet planında koyu taranarak belirtilmiştir 
(Çizim:2). 

M4 mekânda kış aylarında kaçak kazı yapılarak bir çukur açıldığı tespit 
edildiğinden, çalışmalara buradan başlanmasına karar verilmiştir. Bu alan 
temizlendikçe, dikdörtgen planlı M1 mekânının uzun kenarlarını teşkil 
eden duvarların kuzeye doğru devam ettiği anlaşılmıştır. OO-18 alanını da 
kapsayacak biçimde sürdürülen çalışmalar sonucunda, toprak dolgu ve iri 
moloz taş döküntüler kaldırılmış, M1 mekânının uzun kenarlarını oluşturan 
duvarlarının kalenin sur duvarına dayandığı tespit edilmiş, kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda dikdörtgen planlı M4 mekânı ortaya çıkarılmıştır 
(Çizim:3).

Mekânın orijinal zeminine yaklaştıkça yoğun ahşap parçalarının bulunduğu 
bir tabaka ile karşılaşılmış, tarihlendirme için bu parçalardan örnekler 
toplanmıştır. Ayrıca, M4 mekânında az miktarda, sırlı ve sırsız kırık seramik 
parçaları ele geçirilmiştir (Resim:2).

M3 mekânının dolgu toprağı kaldırılarak orijinal zeminine inildiğinde, bu 
mekânın güneybatı köşesine yakın bir sütun kaidesi bulunmuştur. Az miktarda 
sırlı ve sırsız kırık seramik parçaların bulunduğu bu mekânın da kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda dikdörtgen planlı olduğu görülmüştür (Resim:3).

M2 mekânının güneydoğu kesiminde sürdürülen çalışmalar daha ziyade 
yığıntı toprak ve taş tabakalarının kaldırılması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 
mekânı güneydoğusundan saran duvarın temizliği yapılırken okunamayan 
iki bakır sikke ile hayvan kemikleri bulunmuş ayrıca, M2 mekânının NN-18 
alanının batısındaki alanlarla olduğu kadar, kalenin ana kapısıyla da bağlantılı 
olduğu anlaşılmıştır (Resim:4).

M3 mekânının doğusundaki mimarî kuruluşun anlaşılabilmesi için kazı 
çalışmaları, NN-19 alanını da içerisine alacak biçimde genişletilmiştir. Bu 
kesimde, M3 mekânının güneydoğu duvarına dik açıyla saplanan kısa bir 
duvarın 90 derece kuzeye doğru dönerek bir başka duvarla köşe yaparak 
birleştiği görülmüştür. Bu köşede, taş bir kaide ile üzerine yerleştirilmiş 10-15 
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cm. yüksekliğinde oldukça iyi korunmuş in situ ahşap direk kalıntısı bulunmuştur. 
Henüz mekânı belirleyen duvarların tümü ortaya çıkarılamadığından M5 
mekânın tümüyle açığa çıkarılması seneye bırakılmıştır. 

Sonuç olarak, bu sene NN-18, NN-19 ve OO-18 açmalarında çalışılarak 
birbirleriyle bağlantıları tam olarak tespit edilemeyen mekânlar ortaya 
çıkarılmıştır. Bunlardan bir kapı ile birbirine bağlantılı olduğu anlaşılan M1 
ve M2 haricindeki mekânlarda kapı açıklıklarına rastlanmamıştır. Mekânların 
kuru duvar tekniğinde iri moloz taşlarla düzensiz örüldüğü, çamur harcının 
kullanıldığı, bazı duvarların dolgu toprak üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. 
Mekânların düzeniyle duvarların yönelişi, mimarî bütünün algılanmasına henüz 
imkân vermediğinden 2006 senesinde söz konusu alanlarla çevrelerinde kazı 
çalışmalarının sürdürülmesine karar verilmiştir. 

2005 YILI SERAMİK BULUNTULARI
Karacahisar Kalesi 2005 yılı kazı sezonunda NN–18, OO–18, NN–19 

plan karelerinde yapılan çalışmalarda kırık parçalar hâlinde çok sayıda sırlı, 
sırsız seramik parçası ele geçirilmiştir. Çalışılan alanın daha önceki yıllarda, 
kaçak kazılara maruz kalması seramik parçalarının çevreye dağılmasına 
sebep olmuştur. Bu nedenle bütünlenemeyen seramik buluntular için gerekli 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları istenen şekilde yürütülememiştir. 
Buna rağmen, 2005 yılı buluntularının, önceki yıllarda yapılan kazılarda 
çıkarılan diğer seramik buluntular ile bütünlük göstermesi, bu malzemenin 
oldukça iyi bir biçimde tanımlanabilmesine yardımcı olmuştur.

Karacahisar Kalesi 2005 yılı seramik buluntuları, süsleme ve dönem 
özellikleri göz önünde bulundurularak sgraffi to dekorlu seramikler, tek renk 
sırlı seramikler, Osmanlı dönemi seramikleri ve sırsız seramikler olarak dört 
ana gruba ayrılarak incelenmiştir. 

Sgraffi to (astar kazıma) dekorlu kapların hamurları; kırmızı, kırmızı-
kahverengi, pembe-kırmızı renklerde, sık dokulu, az gözenekli, kireç ve mika 
katkılıdır. Kabın hem iç hem de dış yüzeyine uygulanan kalın beyaz astar, dış 
yüzeyde kaideye ulaşmadan birkaç santim yukarıda sonlanır. Kullanılan sır, 
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yeşil ve açık yeşil renklerdedir. İnce sır kabın dış yüzeyinde de devam eder ve 
astarın bittiği noktadan 1,5-3,5 cm. yukarıda sonlanır. 

Kap türlerinden tabak ve çanakların çoğunlukta olduğu görülmektedir. 
Karacahisar Kalesi seramik buluntuları arasında, 13–14. yüzyıllara 
tarihlendirilen alçak halka kaideli, yarım küresel gövdeli, dikey ve yuvarlak 
biçimli ağızlı kaplar, en yoğun grubu oluştururlar (Resim:5).

Sgraffi to bezemeli kaplarda bitkisel ve geometrik motifl er yoğun olarak 
kullanılmıştır. En sık tekrarlanan motifl er, içbükey kenarlı üçgenler, spiraller, ardı 
ardına sıralanmış birbirini kesen diyagonal çizgilerin oluşturduğu dörtgenler, 
stilize yaprak ve çiçek desenleridir. Dış yüzleri genellikle sade bırakılmış 
kapların, iç yüzeylerinde yer alan kenar bordürlerinde, içbükey kenarlı üçgenler, 
spiraller, birbirini kesen ardı ardına sıralanmış diyagonal çizgilerin oluşturduğu 
dörtgenler ile düzenli aralıklarla tekrarlanan diyagonal çizgiler yoğun olarak 
kullanılmıştır. Özelliklerini belirttiğimiz bu örneklerin dışında çok az sayıda ele 
geçirilen kâselerin ince cidarlı, açık pembe astarlı ve oldukça ince işçilikle 
sgraffi to tekniğiyle bezenmiş örnekleri de bulunmaktadır. 

Yukarıda malzeme, form ve teknik özelliklerini tanıttığımız seramiklerin 
benzer örnekleri, Anadolu’da Efes, Milet, Kelenderis, Pergamon, Metropolis, 
Alanya, Anamur, Amorion, gibi birçok yerleşim yerinin Ortaçağ Dönemine ait 
katmanlarında ele geçirilmiştir.3 

3  B.Böhlendorf Arslan, Glasierte Byzantinische Keramik aus der Türkei, İstanbul 2004; 
Efes için bkz. E.Parman, “Ayasuluk’ta Bulunan Sırlı Bizans Seramikleri” Bedrettin 
Cömert’e Armağan, Ankara 1980, 321–341,  B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 240–244, 
lev.127.581, Milet için bkz. B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 252–258, lev.149.764–765, 
Kelenderis için bkz. B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 271–274, lev.158.845, Pergamon 
için bkz. B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 191–209, lev.97.339, Metropolis için bkz. 
B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 232–240, lev.123.555, Alanya için bkz. S.Bilici, “Alanya-
Selçuklu Sarayı Seramikleri”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu. Prof.Dr. Gönül 
Öney’e Armağan, İzmir 2002, 139–154, Anamur için bkz. T.Tömöry, “Medieval Sgrafi tto 
Ware from Anemurium in Cilicia”, Belleten 41, Ankara 1977, 20–40, Amorion için bkz. 
B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), 220–225,lev.107.432,lev.108.435,lev.109.438–440, 
B.Böhlendorf Arslan, “Die Beziehungen Zwischen Byzantinischer und Emiratszeitlicher 
Keramik”, Ortaçağda Anadolu. Aynur Durukan’a Armağan, Ankara 2002, 135–156. Ayrıca 
2004 yılında Doç.Dr. N.Bilgen tarafından Eskişehir/ Midaion (Karahöyük)’da yapılan yüzey 
araştırmasında az sayıda benzer nitelikte parçalar ele geçirilmiştir. 
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2005 yılı kazı çalışmasında, çok sayıda yeşil ve turkuaz-yeşil sırlı seramik 
parçası ele geçirilmiştir (Resim: 6). Tek renk sırlı seramikler olarak ele aldığımız 
bu grubun hamur özellikleri birbirinden farklı iki grupta toplanabilmektedir. 
Bunlardan ilk grubun hamuru, sert, gözenekli, yoğun miktarda mika ve az 
miktarda kireç katkılıdır. Diğer grubun hamuru ise sert, gözeneksiz, sık dokulu, 
yoğun miktarda mika ve kireç katkılıdır. Bu ayrıma bağlı olarak astar nitelikleri 
de birbirinden farklıdır. Birinci grupta kalın, beyaz renkli astar kullanılırken ikinci 
grupta krem rengi astar kullanıldığı görülür. Yeşil sırlı kaplarda, sırın homojen 
olmayışı kap yüzeyinde hareli efektlerin oluşmasına neden olmuştur. Astar ve 
sır, sgraffi to bezemeli örneklerde olduğu gibi, kabın dış yüzeyinde de devam 
ederek kaideye ulaşmadan sonlanır. 

Benzer örnekleri 14–15. yüzyıllarda tespit edilen tek renk sırlı seramiklerde, 
çanak ve derin tabaklar çoğunluktadır. Alçak halka kaideli, yarım küresel 
gövdeli, dikey ve yuvarlak biçimli kaplara ait parçalar, kazı buluntuları arasında 
en yoğun ikinci grubu oluşturur.4  Karacahisar Kalesi’nde ayrıca, çok az sayıda 
saklama kabı işleviyle kullanılmış olabilecek kaplara ait yeşil sırlı seramik 
parçaları da ele geçirilmiştir. 

Çalışılan alanlarda yüzey toprağı içerisinde bulunan çok küçük parçalar 
hâlindeki 14–17. yüzyıllara tarihlenen Osmanlı seramikleri, üçüncü grubu 
oluştururlar (Resim: 7). ‘Milet işi’, ‘Mavi-Beyaz’ ve ‘Rodos işi’ olarak anılan 
üretim gruplarına ait seramiklerdeki karakteristik motifl er, bu parçaların doğru 
olarak tanımlanabilmesini sağlamıştır.5

Kazısı tamamlanan mekânlarda ve özellikle de NN–18 plan karesinde M2 
mekânında çok sayıda sırsız kap parçalarına rastlanmıştır (Resim: 8). Pişirme 
kabı ve bu kaplarla birlikte kullanıldığı anlaşılan kapak parçaları ile testilere 
ait parçalar, buluntuların çoğunluğunu oluşturur. Sağlam veya tümlenebilir 

4  Benzer örnekler için bkz. B.Böhlendorf Arslan, a.g.e. (2004), Milet; 252–258, 
lev.145.732,735, Metropolis; 232–240,lev.116.489,495, Amorion; 220–225, lev.110.441.

5  Sözü geçen üretim grupları ve örnekleri hakkında detaylı bazı kaynaklar için bkz. 
O.Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965; O.Aslanapa, “Osmanlı 
Devri Keramik Sanatı”, Antika 27, 1987, 4–8; N.Özkul Fındık, İznik Roma Tiyatrosu Kazı 
Buluntuları (1980–1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri, Ankara 2001.
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durumda buluntular ele geçirilmediğinden, sözü edilen kapların biçimlerine 
dair kesin bilgilere ulaşılamamaktadır. Mevcut buluntuların çok küçük parçalar 
hâlinde oluşu, tarihlendirmelerinin hamur özelliklerine göre yapılmasını 
gerektirmiştir. Buna göre Orta ve Geç Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen 
seramiklerden Orta Bizans Dönemi örneklerinin hamuru, kahverengi-pembe 
renkli, gözeneksiz, sık dokulu, çok yoğun mika ve az miktarda kireç katkılıdır. 
Geç Bizans Dönemine ait sırsız seramiklerin hamurları ise kırmızı, kırmızı-
kahverengi renkli, gözenekli, sert, mika, kireç ve taşçık katkılıdır. 
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Çizim 1: 2004 yılı kazısında ortaya çıkarılan 
mekânlar

Çizim 2: Karacahisar Kalesi topografi k vaziyet planı
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Resim 1: M1, M2, M3 ve M4 mekânlarının bulunduğu açma

Çizim 3: Karacahisar Kalesi 2005 yılı kazı çalışmalarında 
ortaya çıkarılan mekânlar
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Resim 3: M1 ve M3 mekânları

Resim 2: M4 mekânı
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Resim 4: M2 mekânı

Resim 5: Sgraffi to dekorlu seramik buluntular
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Resim 6: Tek renk sırlı seramik buluntular

Resim 7: Osmanlı Dönemi seramikleri
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Resim 8: Sırsız seramik buluntular
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Elektrik Direnç Ölçme Çalışmaları
2004 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen elektrik direnç ölçme çalışmaları, 

şehrin kuzey ucunda ve orta kısmında yoğunlaşmıştır. Bu çalışma, geçmiş 
senelerde olduğu gibi bu dönemde de şehir dinamiklerini anlamaya yardımcı 
olacak sonuçlar ortaya koymuştur. 

Önceki yıllara göre daha uzun süren 2005 bahar araştırma sezonunda, 24 
işgününde yerleşimin aşağı kısımında bulunan 70,000 m² (7 ha) genişliğinde 
bir alanda (Şekil: 1) yüzey araştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Tanımlanan 
üç temel amaç, önceki yıllarda direnç ölçüm çalışmalarının yapıldığı iki 
ana alanın birleştirilmesi, yerleşimin kuzey ucunda bir deneme alanının 
incelenmesi (Şekil: 2) ve dikkat çekici bir yapı adasının taranmasıydı (Şekil 
3’ün sağ bölümü). 

Kuzey uçta yürütülen çalışmalar, toprak yeterli düzeyde nemliyken taşlık 
arazilerde iyi sonuç elde edilip edilemeyeceğinin ve direnç yönteminin 
1996’da kazılan Deneme Açması TT15’te ortaya çıkarılan ve saz örtülü 
kırma bir çatıyı desteklediği düşünülen ahşap dikmelere ait kaideleri gösterip 
gösteremeyeceğinin belirlenmesine yönelikti. Dikmeli bir salon ve ön odadan 
oluşan yapının 26,5 m. x 19 m. boyutlarında olduğu belirlenmiş, ancak iç 
düzenlemeye ilişkin mimarî elemanlar izlenememiştir. Bu sonuçlar daha önceki 
sezonlarda incelenen büyük dikmeli salonlarda elde edilenlerle benzerlik 
göstermektedir. Yüzey araştırması, karmaşık su yönetim ve dağıtım sistemine 
ait elemanlar ile başka özelliklerin ortaya çıkarıldığı sığ vadi tabanına doğru 
genişletilmiştir. Elde edilen yeni görüntü açık ve anlaşılır olmakla birlikte, daha 
önce hazırlanan gradyometre haritalarına çok az sayıda ek ayrıntı getirmekte 
ve yer yer bunlarda yer alan tüm ayrıntıları da göstermemektedir.

KERKENES PROJESİ,
2004 VE 2005

Geoffrey SUMMERS*

* Geoffrey SUMMERS, Yerleşim Arkeolojisi Bölümü, O.D.T.Ü., Ankara/TÜRKİYE.
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Aşağı şehrin orta kısmında yürütülen direnç yöntemine dayalı yüzey 
araştırma çalışmaları ise, manyetik haritalarda görülmeyen bir ayrıntı 
zenginliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Şekil 3’ün sağ kısmında 
izlenen büyük yapı adası, yüzeyde açıkça görülebilmekle birlikte, iç yapı 
ve elemanları seçilememektedir. Öne çıkan sorunlardan biri, şehrin kuzey 
ucu ile diğer kısımlarında açıkça görülen ve Kerkenes Haberler 7’de kısaca 
bahsedilen büyük merkezî dikmeli salonların kentin bu bölümünde bulunan 
yapı adası ya da tanımlı mülkiyet alanlarında da yer alıp almadıklarıdır. Artık 
Kerkenes’te bu büyük salonlu yapı tipinin çok az sayıda örneği bulunduğunu 
kesin olarak biliyoruz. Diğer yapı adalarının şehrin yerleşim ömrü boyunca alt 
bölümlere ayrılmış ve/veya genişletilmiş olduğu anlaşılmış ve şehrin yıkıldığı 
son dönemde her birinde birkaç iki-odalı evin yanı sıra depolama üniteleri ve 
henüz kullanım amacı belirlenemeyen başka yapılar bulunduğu saptanmıştır. 
Bu yapılar arasında atlar ve diğer büyük baş hayvanlar için ahır bulunup 
bulunmadığı bilinmemektedir. Burada incelenen yapı adası, büyük olasılıkla 
en çok dört ev ile her evde dört kişilik bir aile ve bunlara ait yapılardan 
oluşuyordu.

Bu görüntülerden elde edilen genel izlenim, yapı adaları ile diğer önemli 
kentsel elemanlar ve adaların içinde ve dışında izlenen daha organik dokusal 
gelişimin de yansıttığı gibi, bir plan düzeni bulunmakla birlikte şehir dokusunun 
yerel topografyadan büyük oranda etkilendiği yönündedir.

Merkezî Alanın Güney Kenarındaki “Tapınak”
2004 yılında gerçekleştirilen elektrik direnç ölçme çalışmasının bir bölümü 

büyük, ağır bir yangın geçirmiş, iki odalı salonun araştırılmasına ayrılmıştır. 
(Şekil: 4). Manyetometre yüzey araştırmasındaki kanıtlara göre çevresindeki 
daha küçük yapılar hasar görmekten kurtulmuşken bu bina yanmıştır. 
Beklendiği üzere bu alanda elektrik direnç ölçme çalışması yanmamış yapıları 
açıkça gösterirken, ahşap sütunlar için taş altlıklar ya da diğer iç öğeleri ortaya 
çıkarmakta başarısız olmuştur. Bu alışılmışın dışında büyük salon, etrafı 
duvarla çevrili bir arazinin içinde yer almayıp ön tarafından doğrudan doğruya 
geniş bir sokağa açılmaktadır. Bu bina büyük olasılıkla özel bir işleve sahipti. 
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2004 ve 2005 Kazıları
Saray Yapı Grubu Anıtsal Girişi
Saray Yapı Grubu’nun Anıtsal Girişi (Şek. 5 ve 6) 2002 (TR01), 2003 

(TR11), 2004 (TR14 - TR 17) ve 2005 (TR 15 - TR 21) yıllarında kısmen 
kazılmıştır. Bu alandaki çalışmalar Saray Yapı Grubu Anıtsal Girişi mimarîsi 
ve yapım teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş ve “Anıtsal Giriş”in Frig 
yaylalarında yer alan büyük ölçekli kayaya oyulmuş mimarî cephelere dayanan 
rekonstrüksiyonunu olanaklı kılmıştır.

İki büyük kulenin arasından Kabul Salonu’na yönelen geçidi ile bu büyük 
ve görsel açıdan etkileyici yapı, gerçekten bir “Anıtsal Giriş”tir. Kuleler, 
geçidin orta kısmında yer alan bir giriş cephesine doğru uzanan 10,50 m. 
genişliğindeki taş kaplı alan ile birbirlerinden ayrılmakta ve giriş yolu, özgün 
hâlinde yüksek ve ayrıntılı bezemeye sahip ve üzerinde iki kule arasında 
bulunan bir yaya köprüsünü gizleyen bir alınlık bulunan ahşap bir cephenin 
altından geçmektedir. 

Saray Girişi’ne Uzanan Döşeme 
Saray Yapı Grubu girişine uzanan taş döşemeli alan, kulelerin üst yapısının 

çökmesiyle yanıp eriyerek cürufl aşan ve tamamen yanarak bir boşluğa dönüşen 
geniş ahşap bir bölmeye kadar uzanmaktadır. Büyük döşeme taşlarının 
konumları çift kanatlı kapıların genişliğinin göstergesidir ve merkezde, açmanın 
en geniş kısmında, Anıtsal Giriş’in ön yüzünü belirlemekte, arkada ise önceki 
döşemenin farklı bir yöndeki çizgilerini oluşturmaktadır.

Bugün yalnızca geniş bir temel çukuru ile varlığı belgelenen ön cephe, 
geçidi ortalamaktadır. Çift kanatlı bir kapıdan geçerek, diğer tarafta da 
simetriğinin var olduğu düşünülen bir odacık ile daraltılan girişten geçerek 
iç mekâna ulaşılabiliyordu. 2005 yılı kazıları, geçidin arka tarafında benzer 
nitelikte ikinci bir cephe bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu alada ayrıca 
yerinden oynatılmış bir dikme kaidesi, belirlenemeyen bir tanrıyı betimleyen 
bir granit bloktan oluşan bir stel ve taş kaplamaya açılmış bir drenaj oluğu 
bulunmuştur (Şekil: 7). Stelin önündeki kaplamada yer alan düzgün kare 
biçimindeki bir oyuk, adak ve içki sunuları için kullanılmış olmalıdır. 



1616

Kulelerin görkemli önyüzünü oluşturan büyük taş bloklar ahşap kenetlerle 
birbirine bağlanmıştır. Ön cepheye uzanan % 20 eğimli geniş geçit, kullanıma 
dayalı aşınma sonucunda cilâlanmış olan granit taşlarla kaplanmıştır. Girişin 
dış tarafında bulunan alandaki kaplama taşlarının yerleştirme çizgilerinin 
geçite paralel olmaktansa Kabul Salonu kapısına yönelmesi, bu taş kaplı alan 
ile Kabul Salonu’nun yapılış tarihinin Anıtsal Giriş’ten daha eski olduğunu 
göstermektedir. Kulelerin dış hattından 2,05 m. kadar geriye çekilmiş konumda 
geçit içinde yer alan kare biçimindeki iki taş kaidenin üzerinde 0,85 m. çapında 
yuvarlak oyuklar bulunmaktadır. Bunların üzerinde, serbest olarak duran 
kumtaşı başlıklı ahşap dikmelerin yer aldığı düşünülmektedir. Ön cephenin 
dış tarafında güneybatı köşesinde, diğer tarafta da simetriğinin var olduğuna 
inanılan dikdörtgen biçiminde konglomera bir heykel kaidesi yer almaktadır. 
Anıtsal Giriş’in ön kısmını oluşturan bu mekânın üzerinin kullanıldığı dönemde 
de açık olduğu düşünülmektedir.

Anıtsal Giriş’in ön kısmında ortaya çıkarılan döküntüler arasında insan 
biçiminde bir heykel ve küçük ölçekte fi güratif kabartma bezekli ve yazıtlı 
bir taş bloğuna ait olduğu düşünülen parçalara rastlanmıştır. Bunların özgün 
konumu hakkında kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte, giriş geçidi içinde yer 
aldıkları ve şehri yok eden yangından önce bilinçli olarak yerlerinden sökülerek 
parçalandıkları kesindir.

Yaklaşık olarak 15,60 m. x 13,00 m. boyutlarında ve dikdörtgen biçimindeki 
kulelerin günümüze kadar korunabilmiş kaideleri sağırdır. Kaçak kazıcılar 
tarafından açılan çok sayıdaki derin çukur nedeniyle kulelerin iç düzeni ve üst 
kısımlarında bulunan ara kat döşemeleri konusunda fi kir yürütmek olanaksız 
hâle gelmiştir. Kulelerin ön yüzlerinde kaidenin alt kısmında gümüşî-gri granit, 
üst kısmında sarı kumtaşı ve bunun üzerinde de bir sıra tebeşirimsi beyaz 
kireçtaşı kullanılmıştır. Taş sıraları arasına yatay ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. 
Geçiti dolduran yanmış döküntüler, kule duvarlarının üst kısmının köşeli 
granit moloz taş ve toprak dolgulu ahşap bir iskelet sistemine sahip olduğunu 
göstermiştir. Bu duvarların özgün yüksekliğini kestirmek güçtür. Giriş 
yakıldığında, reçineli kara çamdan yapılmış olan ahşap taşıyıcı ve mimarî 
elemanlar yapıyı âdeta bir fırına dönüştürerek, sıcaklığın granit ve kumtaşı 
blokları eritecek kadar yükselmesine neden olmuştur.
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2004 Yılı CBS ile Ulaştırma Çalışmaları
Günümüz şehir plancıları, yeni caddeler tasarlarken ya da hâlihazırda 

bulunan caddeleri yeniden yapılandırırken, bilgisayar simülasyonlarından 
yararlanırlar ve cadde ağlarındaki sanal trafi k akışını bu simülasyonlar yardımıyla 
meydana çıkarıp inşa çalışmalarını bu veriler ışığında gerçekleştirirler. Benzer 
bir çalışmayla Kerkenes’in eski sokaklarındaki sanal yaya trafi ği modellenerek, 
cadde ağı yapılandırılmış, analiz edilmiş ve sonuçlara göre bu ağın işlevinin 
ortaya konması amaçlanmıştır (Şekil: 8). Çalışmalar, yoğun insan ve hayvan 
trafi ğine sahip olan ana caddeleri, orta yoğunluklu caddeleri ve düşük 
yoğunluklu sokakları ortaya koymuştur. Sonuçlar, şehir sakinlerinin belirli 
alanları, bina ve yapı gruplarını nasıl kullandığıyla doğrudan ilişkilendirilebilir.

Kazılarla desteklenen bu çalışmada çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. İlk 
olarak, kaldırım taşı döşenmemiş cadde izlerinin günümüz toprak yüzeyinin 
altında olduğu belirlenmiştir (Şekil: 9). Bunun yanında caddelerin yapısı ve 
içerikleri hakkında geniş bilgi elde edilmiştir. Ayrıca, en azından bazı cadde 
yüzeylerinin komşu yapı blokları tarafından in situ atık bölgesi olarak kullanılmış 
olabilecekleri belirlenmiştir.Yine bir başka bulgu ise bazı yapı blok duvarlarının 
başka bloklara eklendiği ya da yapı blok duvarlarının bazılarının yeniden inşa 
edildikleridir. Ve son olarak, saray yapı grubunda görülen cadde yüzeylerinin 
taşla kaplama olgusunun şehir için genelleştirilemeyeceği ortaya çıkmış, çok 
sayıda caddenin taş kaplamasız olduğu tespit edilmiştir. 

BULUNTULAR
Heykel
Etek ve tünik giymiş heykelin sağ omzunun üzerinde muhtemelen bir 

topuz olan bir nesne tutmaktadır. Heykel olasılıkla genç sakalsız bir erkeğe 
aittir. 2005 yılı kazılarında eserin sağ gözünün Anıtsal Giriş’te ele geçirilmesi 
heykelin eskiden bu bölgede yer aldığının bir göstergesidir ve muhtemelen 
konumu yazılı anıta oldukça yakındır. (Şekil: 10)
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Graffi ti
Seramik parçaları üzerinde Eski Frigçe çeşitli işaretler ve iki graffi ti vardır. 

Bu keşifl e eski Frig dilinin sadece kabartmalı anıtlarla kısıtlı olmadığı Kerkenes 
sakinlerince de yazılabildiği kanıtlanmaktadır. Bu işaretlerin sayısının artması 
alfabetik yazımın kullanıldığının göstergesidir (Şekil: 11).

Kabartmalı Gümüş Aplik Varak
Anıtsal Giriş’te döşeme taşlarının arasında üzerine kabartma yapılmış 

üç-çeyrek disk şeklinde gümüş varak aplik bulunmuştur. Apliğin merkezinde 
sekiz taç yaprağı ve onun ortasında da bir kabartma vardır. Tek dairelerin 
içindeki küçük çıkıntı sırasını iki konsantrik daire içinde daha büyük çıkıntı 
sırası izlemektedir ve bunlar boncuk diziliminden oluşan aynı motifl i bir bantla 
ayrılmaktadır. Tek daireler içindeki büyük çıkıntıları ikinci bir boncuk hattı 
izlemektedir. Kısaltılmış üst kısmındaki kopça biçimli parça bir çift başlığa 
benzemektedir. Muhtemelen apliği tutturmak için tüm dış kenarlarına küçük 
tutma delikleri açılmıştır (Şekil: 12).

Teşekkürler
2004 yılı bahar döneminde bizimle çalışan Gaziantep Müzesi’nden Sayın 

Ahmet Beyazlar’a ve yaz sezonunda bize katılan Genel Müdürlük’ten Sayın 
Cumhur Sal’a teşekkür ederiz. 2005 yılında temsilciliğimizi yapan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nden Mehmet Sevim’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. 2004 
yılı Yozgat Müze Müdür Vekili Sayın Mehmet Ayar’a 2005 yılı Yozgat Müze 
Müdür Vekili Sayın Mustafa Erdoğan’a ve Sayın Hasan Şenyurt’a destekleri 
ve değerli işbirliklerinden dolayı müteşekkiriz.

Ayrıca Yozgat Valisi Sayın Gökhan Sözer’e, Köy Hizmetleri Müdürü 
Muharrem Şengül’e, TEDAŞ Müdürü Bülent Gürel ile Türk Telekom Müdürü 
Resul Aydın ve onların Yozgat ve Sorgun çalışanlarına yol ve köy alt yapı 
sistemindeki gelişmeler ile diğer hizmetleri için teşekkür ederiz. Sorgun 
Kaymakamı Meftun Dallı ve Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek işlerin 
ilerlemesi sırasında yardım ve desteklerini esirgemediler. 
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2004 ve 2005 yılları arkeolojik araştırmaları için ana sponsorlarımız 
Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı, Loeb Classical Library Foundation, 
Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Melbourne Üniversitesi 
(International Collaborative Research Grant), Joukowsky Family Foundation, 
Anatolian Archaeology Research Foundation, Tyche Archeocommunity 
Foundation, John Kelly Consulting Inc., Charlotte Bonham Carter Trust ve 
adı açıklanmayan bağışçılardan oluşmuştur. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
arazi bekçisi ve yayınların hazırlanmasındaki ödemeler için bütçe ayırmıştır ve 
son olarak da Anglo-Turkish Society sponsor olmuştur. Tüm sponsorlarımıza 
en içten teşekkkürlerimizi sunarız. 
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Şekil 1: Direnç yüzey araştırmasının ilerleyişini gösteren harita
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Şekil 2: Şehrin kuzey bölümünde direnç yöntemiyle yürütülen yüzey araştırması sonucunda 
elde edilen görüntü

Şekil 3: “Tapınak” ve çevresinin elektrik direnç haritası
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Şekil 4: Şehrin orta kısmında yer alan bir yapı adasında yürütülen direnç 
yöntemiyle yüzey araştırması çalışmaları, hem dik açılı (ya da 
planlanmış) hem de organik doku gelişiminin varlığına işaret 
etmektedir
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Şekil 5: Anıtsal Girişin planı; şekilde kazılmayan alanda simetriklerinin var olduğu 
düşünülen iç odacık, dikme kaidesi ve stele çift olarak gösterilmiştir. Plan 
girişin inşası öncesine tarihlenen taş kaplamanın yerleştirme çizgilerinin farklı 
biçimde hizalanmış olduğunu göstermektedir
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Şekil 6: Anıtsal Giriş’in ön kısımda yer alan beş büyük kaplama taşı ile 
her iki yanda bulunan yok olmuş dikme oyukları, sağdaki heykel 
kaidesi ile birlikte ön cepheden geçen çift kanatlı girişin yerini işaret 
etmektedir. Yine her iki yanda bulunan dikme kaideleri, kulelerin ön 
cephe hizasından geçit içine, geriye çekilmiştir.

Şekil 7: Girişin arka kısmında bulunan yeri değiştirilmiş dikme kaidesi, 
devrilmiş stel ve drenaj kanalının ardındaki taş kaplı alan
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Şekil 8: Eski şehirdeki yaya ulaşım 
yapısının simülasyon sonuçları

Şekil 9: Deneme Açması TT23’teki eski cadde
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Şekil 10: Kumtaşı heykel Şekil 12: Kabartmalı gümüş aplik

Şekil 11: Graffi ti



2727

Hattuşa kazı ve restorasyon çalışmaları 2004 yılında 01.06.-30.09., 2005 
yılında 05.06.- 09.10. tarihleri arasında gerçekleştirildi.1 

Kazı Çalışmaları

2000 yılından beri Yukarı Şehir’de Sarıkale adı verilen kayalığın önünde 
yoğunlaşan kazılara 2004 ve 2005 yıllarında da devam edildi. 

Bu kazıların amacı Yukarı Şehir’de yerleşimin ne zaman başladığı sorusunu 
cevaplamak ve dolayısıyla kentin bu bölgeye genişletilmesinin Hattuşili III 
veya Tudhaliya IV Döneminde olduğu görüşünü sınamaktır. Kazılara ek olarak 
son yıllarda sürdürülen radyokarbon ölçüm serisi oluşturma programı ile 
Hattuşa’daki tarihlendirme sorununa çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Sarıkale 
önündeki düzlükte saptanan çeşitli yapı evrelerinden, güney havuzlardan 
Havuz 1 içindeki toplu buluntudan, Büyükkaya’nın çeşitli evrelerinden ve 
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Poternli Sur arkasındaki tahıl silosundan alınan çok sayıdaki numuneden 
elde edilen çok sayıdaki tarihin değerlendirilmesiyle 16. yy. sonundan 13. yy. 
sonuna kadar olan dönem için çeşitli evrelerin tarihlemeleri verilebildi.2 Hitit 
sonrası dönem de bu programda yer aldı ve Karanlık Çağ, yani Erken Demir 
Çağına ait iyi bir tarihler dizisi kurulabildi.

Sarıkale önündeki düzlükte yapılan çalışmaların ikinci amacı da kentin 
işlevsel bölümlemesini anlamaya yöneliktir. Yukarı Şehir’de o güne kadar 
yalnızca tapınaklar kazılmış olduğundan çıkılarak varılan sonuç, Yukarı 
Şehrin dinsel işlevli olduğuydu. Bu teorinin doğru olup olmadığını anlamak 
amacıyla bu bölge kazı alanı olarak seçildi. Sarıkale önündeki düzlükte Hitit 
Döneminden sonra büyük çapta erozyon olduğuna daha önceki raporlarda da 
değinilmişti. Düzlüğü çevreleyen daha yüksek kesimlerde yerleşim tabakaları 
erozyon yüzünden aşağıya doğru kaymış ve hemen hemen tamamen yok 
olmuştur, bu nedenle kazılara düzlükte başlandı. Bu şekilde yamaçlardan 
sürüklenen toprak Sarıkale önündeki düzlüğü doldurmuş ve Hitit yerleşim 
tabakalarının üstünü örtmüştür. Hitit kalıntılarına kısmen 3 hatta 4 metre 
kalınlığındaki erozyon katmanlarının altında rastlandı. 

Kare Planlı Yapılar
Yukarı Batı Şehir’de yer alan Sarıkale kaya kütlesi önündeki düzlükte 

yapılan kazı çalışmalarında en alt tabakada, radyokarbon tarihleriyle M.Ö. 
16. yy. sonları, M.Ö. 1500’ler civarına tarihlenen, önceki yıllarda kazımı 
tamamlanmış, kenar uzunluğu 19 metre olan kare planlı yapının (Kare Planlı 
Yapı 1) hemen yanında ve planı bunun eşi, 16,2 x 17,8 metre boyutlarında, 
daha iyi korunmuş ikinci bir yapı saptandı (Kare Planlı Yapı 2) (Resim: 1). 
Bu iki yapı şimdiye kadar Hitit mimarlığında hiç bilinmeyen özel bir mimarî 
stil sergiler. Kare Planlı Yapı 2’nin dış duvarları taş temel üzerine kerpiç, 
içteki oda duvarları ise kısmen doğrudan kerpiçtendir (Resim: 2). İnce kerpiç 

2  Kasım 2004’te İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde düzenlenen atölye çalışmasında Hitit 
arkeolojisinde tarihleme ve klâsifi kasyon konuları ele alınmıştır. D.P. Mielke – U.-D. Schoop 
– J.Seeher, Structuring and Dating in Hittite Archaeology, Byzas 4, 2006.
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duvarlar kısmen 50 cm. yüksekliğinde korunagelmiştir. Duvarların farklı 
renklerden kerpiç tuğlalarla örüldüğü görülür. Yapının güney batı köşesi 
sonraki yapı aktiviteleri yüzünden, kısmen de erozyon yüzünden tahribata 
uğramıştır. Yine de tahribata uğramamış kesimde iç bölmelere bakınca tam 
bir simetrinin varlığı açıkça görülür: Bir sıra yan yana dizili 4 oda; bu sıranın 
yanındaki bölme duvarının belirli bir hizaya kadar uzatılmasıyla içinde bir ocak 
bulunan avlu gibi açık bir bölme oluşturulmuş. Aynı sistem diğer tarafta buna 
simetrik olarak yapılmış olduğundan dört ayrı avluyla (ocak yerleriyle) dört 
ayrı yaşam biriminin oluşturduğu bir kompleks söz konusudur (Resim: 2’de 
tespit edilmiş ocak yerleri a, b, c ile gösterilmiştir). Birbirinin bu kadar benzeri 
iki yapının yanyana sıralı oluşu -hatta belki bir üçüncünün varlığını gösteren 
ipuçları da var- ve yapının içinde bulunan ok uçları ve daha önce bulduğumuz 
diğer silâhlar, bize burada büyük olasılıkla askeri yapılarla karşı karşıya 
olabileceğimiz izlenimini verir. Resim: 3’teki kolcuklu balta parçası ve Resim: 
4’teki taş mühür bu yapıdandır. Olağan Hitit çanak çömleğinin yanı sıra Hitit 
olmayan el yapımı birkaç kap ve maden buluntulardaki bazı yabancı öğeler 
burada “yabancı/paralı asker”lerin varlığı olasılığını gündeme getirebilir. 

Kare Planlı Yapılar-Yeniden İnşa Evresi
Kare Planlı Yapı 2’nin kuzey ve doğu dış duvarlarının tam üstüne, bunların 

sağlamlığından faydalanmak amacıyla olsa gerek, yeni bir yapının taş 
temelleri oturtulmuştur. Bu yeni yapının diğer bazı duvarları ise eski plandan 
sapma göstermekte, hatta doğu dış duvarı eski yapının sınırlarını aşarak 
kuzeye doğru devam etmektedir. Bu yapı da Kare Planlı Yapılar gibi uzun süre 
kullanılmış olmalıdır, çünkü üst üste birden çok taban oluşmuştur. Bu tabanlar 
üzerindeki in situ buluntular özellikle keramik analizleri için önem taşımaktadır. 
Yapının batı tarafı sonraki yapı aktivitelerinden ve sel erozyonundan zarar 
görmüştür.3

3  J. Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy/Hattusa 2004, Archäologischer Anzeiger 2005, 
Res.7-8.
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İşlikler Evresi
Bu evrenin üzerinde radyokarbon ölçümleriyle M.Ö. 15. yy. ın ikinci yarısına 

tarihlenen, sel tarafından yoğun tahribata uğramış işlikler evresi vardır. Burada 
3 adet tek odalı yapı (Resim: 5) ve güney kesimde ise önünde kül çukuru 
bulunan bir metal eritme fırının yer aldığı avlu türü bir açık alanla karşılaşıldı. 
Kül çukuru içinde çok miktarda bronz kırıntısı bulundu. Oda içlerinde taban 
üzerinde düz yüzlü bileği/açkı taşları ve birkaç tümlenebilir kap ele geçirildi 
(Resim: 6). Özellikle oda dışı alanda da ergitme potaları, kalıplar, üfl eç parçaları 
ve bronz artıklar bronz işçiliğinin varlığını gösterir. Yapımı tamamlanmamış 
mühürler, delgi çekirdekleri ve zımparalamakta kullanılan ithal ponza taşları, 
taş işçiliğine işaret etmekle birlikte bu taş işliklerinin tam yeri saptanamadı. 

Bu evreye ait biri bronz (Resim: 7), biri fi ldişi (Resim: 8) iki mühür kendi 
tiplerini tarihledikleri için önemlidir.4 Çünkü benzer buluntuların hiçbiri şimdiye 
kadar iyi tabakalanmış ve tarihlenebilir kontekstlerden gelmiyordu.

Üst Evre
Bir üst evrede şimdilik M.Ö. 14. yüzyıla tarihlediğimiz, gayet kaliteli yapım 

tarzı sergileyen, kalın duvarlı yapıların bulunduğu bir yapı katı vardır. Sağlam 
temelli yan yana iki yapının arasından geçen kapaklı iki kanal bölgedeki aşırı 
su sorununu kontrol altına alma amaçlı olmalıdır (Resim: 9). Daha sonra bu iki 
yapının köşeleri arası kanalın işlemesi engellenmeyecek şekilde yine sağlam 
bir duvarla kapatılmıştır. Bunlar banyolu yapı ile aynı evreye ait olmalıdır.5 Bunu 
takiben yoğun tamir evreleri görülen, pek kalın olmadıkları için birbirinden zor 
ayrılan birkaç yapı katlı evre vardır. Kentin bu bölgesi bu dönemde de Aşağı 
Şehir yerleşim alanında olduğu gibi sivil yaşam alanı olmalıydı. 

4  Res. 4,7,8 deki mühürler Susanne Herbordt tarafından yayına hazırlanmıştır. Bkz: J. Seeher, 
Die Ausgrabungen in Boğazköy/Hattusa 2005, Archäologischer Anzeiger 2006 (baskıda)

5  Banyolu yapı için bkz. J. Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy/Hattusa 2003, Archäologischer 
Anzeiger 2004, Res. 15-18; J. Seeher, Boğazköy-Hattuşa 2003 Yılı Çalışmaları, 26. Kazı 
Sonuçları Toplantısı 2004, S.351-360, Res. 7-8.
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Tabaka bağlantısı olmaksızın ele geçirilen ilginç buluntular arasında 
kırıksız bir çiviyazılı tablet (Resim: 10), hiyeroglif yazıt parçası (Resim: 11)6, 
pişmiştoprak boğa başı parçası (Resim: 12) örnek olarak verilebilir. Topografi k 
tanım içeren çiviyazılı tablet Orta Hitit dönemine aittir7

2004 yılı kazılarında 47 adet envanterlik, 213 adet etütlük eser 29.09.2004 
tarihinde, 2005 yılı kazılarında bulunan 52 adet envanterlik, 182 adet etütlük 
eser 04.10.2005 tarihinde Boğazköy Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Sonuç

Sarıkale önündeki düzlükte dört mevsimdir yapılan çalışmaların sonucu 
bu bölgedeki stratigrafi yi anlamaya yönelik çalışmaların devam ettirilmesi 
gerektiği yönündedir. En eski yerleşim olarak gördüğümüz Kare Planlı Yapılar 
evresinde Yapı 1 ana toprak üzerine oturtulmuşken, Yapı 2’nin hemen yanında 
yapılan sondajda taban seviyesinin yaklaşık 30 cm. kadar altına kadar küllü 
tabakaların ve keramik parçalarının devam ettiği, bunun altındaki killi toprakta 
çok az keramik parçası bulunduğu izlenmiştir. Ancak Sarıkale önündeki 
düzlüğün herhangi bir yerinde daha eski yerleşimin olması da mümkündür, 
çünkü bir Hitit yapısı içinde çok sayıda karum dönemi keramiği olan bir dolgu 
ile karşılaşılmıştır. Hitit Döneminde toprak çekme sonucu oluşturulan bu 
dolgunun çok da uzaktan getirilmiş olması beklenemez.

Şimdiye kadar kazılan alanda bu bölgenin önce askerî amaçlı olabilecek, 
daha sonra işlik bölgesi olarak kullanımıyla beraber sivil yerleşimin başladığı 
izlenmiştir. Kazılan alanda çok sayıda duvar/yapı parçası bulunmakla birlikte, 
bunların birbirleriyle olan ilişkisini saptamak, tabakaların uzun mesafelerde 
takip edilebildiği höyük yerleşimlerindeki gibi mümkün değildir. Aşağı Şehir sivil 

6  J. Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy/Hattusa 2004, Archäologischer Anzeiger 2005, 
Res.3.

7  G. Wilhelm, Eine mittelhethitische topographische Beschreibung aus den Grabungen bei 
Sarıkale, in: J.Seeher, Die Ausgrabungen in Boğazköy/Hattusa 2004, Archäologischer 
Anzeiger 2005, S.77-79.
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yerleşim alanında olduğu gibi, ömrü tamamlanan yapı veya yapı grupları yıkılıp 
belki malzemeyi ya da alanı yeniden kullanmak amacıyla büyük ölçüde temizlik 
yapıldığı ve bazen bir köşede bir duvar parçasının bırakıldığı izlenmektedir. 
Erozyon kanalları da bazı durumlarda tahribata yol açmıştır. Özellikle buluntu 
çalışmalarında ya da radyokarbon ölçümlerinde yanlış sonuçlara ulaşmamak 
için yalnızca taban üstü buluntuları ve birbirleriyle stratigrafi k ilişkisi kesin olan 
birimler seçilmelidir.

Sarıkale önündeki düzlükte şimdiye kadar yapılan kazılarda M.Ö. 13. yy. 
ortalarına ve sonlarına tarihlenebilen, Hitit başkentinin son dönemlerine ait 
yerleşim saptanamamıştır.

Restorasyon Çalışmaları
Bugüne kadar Hattuşa’da yapılan onarımların çoğu kazı ile ortaya çıkarılmış 

temel duvarlarını düzeltip kısmen tamamlayıp sağlamlaştırarak yüzeyde 
görünür hâle getirme prensibine dayanıyordu. Son yıllarda, bir Hitit yapısını 
tümüyle ayağa kaldırma, üçüncü boyutuyla ziyaretçilere sunma arzusundaydık. 
Önce hangi yapı konusunda, ayağa kaldırabilecek kadar bilgimiz olduğu ve 
hangi yapının izleyiciye Hitit başkentinin en belirleyici özelliğini verebileceği 
irdelendi. Burada ayrıntılarına inmeyeceğimiz nedenlerle Hitit başkentini 
çevreleyen surun bir kısmını ayağa kaldırmakta karar kılındı. Bu kararın en 
önemli nedenlerinden biri, Hattuşa kazılarından çıkmış sur modellerinin ve 
dolayısıyla bazı detayların günümüze ulaşmış olmasıydı.

Surun hangi bölümünün ayağa kaldırılacağı kararı alınırken gerek 
çalışmalar sırasında, gerekse daha sonra ziyaretçilerce kolay ulaşılabilirlik 
esas alındı. Her ziyaretçinin mutlaka önünden geçtiği, ören yeri girişinin 
hemen yanından geçen iç surun, ulaşımı kolay 65 metre uzunluğundaki, iki 
kule ve üç sur bedeninden oluşan kesimi seçildi.

Kazılardan elde edilen bilgilere göre Hitit Dönemi kerpiçlerinin boyutları 
ortalama 45x45x10 cm. dir. Bu boyutlardaki bir tuğlanın ağırlığı yaklaşık 
34 kg. dır. Tuğlaların üretimi için önce büyük çukurlar içinde kerpiç toprağı, 
saman ve su karıştırıldı, iki, üç gün dinlenmeye, mayalanmaya bırakılan 
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çamur, ahşap kalıplar içine döküldü. Bu şekilde, malzemenin sürekliliği 
sağlandığında, bir kalıptan günde ortalama 120 tuğla dökmek mümkün 
oldu. Mayalanma sürelerini kısaltmadan sürekli yeterli çamurun bulunmasını 
sağlamak için, on ayrı çukurda çamur hazırlandı. Düz zemin üzerine dökülen 
tuğlalar, her iki tarafl arından da kurutulduktan sonra, onuncu, onbirinci günde 
duvara örülebilecek hâle geldi. 65 metrelik sur ve iki kule için gerekli olduğunu 
hesaplanan toplam 64000’den fazla kerpiç tuğlanın üretimi üç sezona 
bölünmüş şekilde, toplam 7,5 ay sürdü. 

Önce sandık duvar tekniğindeki surun temelleri sağlamlaştırıldı. Taş 
kesimin üzeri yatay teraziye alındıktan sonra doğrudan kerpiç tuğlalarla örgüye 
geçildi. Kerpiç tuğlalar yine aynı malzemeden harçla şaşırtmalı olarak dizilerek 
her sıranın ve özellikle de her duvar kesiminin birbirine sıkıca bağlanması 
sağlandı. Duvarlar yükseldikçe arada kalan sandıklar Hitit Döneminde olduğu 
gibi toprakla dolduruldu, en üste de suyun geçmesine bir derece engel olan, 
bölgede çorak adı verilen malzeme serildi.

Sur yükseldikçe yapı malzemesini yukarıya ulaştırabilmek zorlaştı, yine de 
yük kaldırmak için hiçbir makina kullanılmadı. Bunun yerine surun kente bakan 
yüzüne, duvara paralel, gerektikçe yükseltilen toprak rampalar oluşturuldu. 
En üstlere de elden ele vermek suretiyle malzeme ulaştırıldı. İnşaat bittikten 
sonra rampalar kaldırıldı.

Hitit modellerinden bildiğimiz gibi kuleler iki katlıydı. İki kat arasındaki 
taban birbirlerine sabitlenmiş çam hatıl ve kirişlerin oluşturduğu yatay iskelet 
üzerine oturtuldu. Üst katın dış duvarları iki kerpiç kalınlığında, orta paye 
kalınlığı değişmeksizin (3,5 tuğla) dama kadar yükseltildi. Dam hizasına 
gelindiğinde çam tomruklardan, kat arasındaki gibi ikinci ahşap iskelet yapıldı. 
Taşıyıcı iskelet üzerine kavaklar, onun üzerine çamur ve en üste çorak serildi. 
Sur bedenlerinde olduğu gibi kulelerin üstünde de çorak, loğ taşı denilen 
ağır silindirlerle sıkıştırıldı (Resim: 13). Aslında bu geleneksel Anadolu 
mimarîsinden bilinen ve Hitit mimarîsi için de geçerli olduğu kabul edilen düz 
toprak dam sistemidir. 
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Kulelerin dört kenarına, sur bedenlerinin ise yalnız ön kenarına, yine Hitit 
modelleri esas alınarak mazgal dişleri yerleştirildi. Denemeler sonucu en 
kolay metodun mazgalları tuğlalardan örüp sonra köşelerinin yuvarlatılması 
olduğu görüldü.

Kerpiç inşa tarzı dünyanın yalnız kurak bölgeleriyle sınırlı değildir. Orta 
Avrupa’nın yağışlı ikliminde bile birkaç yüzyılı arkasında bırakmış kerpiç 
yapılar halen mevcuttur. Ancak iyi korunmanın sırrı sağlam ve bakımlı bir 
sıvadır. Sıva bütün kerpiç yapılar için adeta bir zırh gibi koruyucu görev 
yapar. İyice ıslatılan duvar yüzeyine özenle, doğrudan elle yedirilerek, mala 
kullanmaksızın yapılan ince sıva, dümdüz bir satıh oluşturmayıp duvar 
örgüsünün anlaşılmasını sağlayacak kadar incedir. Aynı zamanda sıva, duvara 
bütün girinti çıkıntılarıyla yapıştığı ve duvardan kopup dökülecek bağımsız 
kalın bir tabaka oluşturmadığı için, daha dayanıklıdır. Sıvanın gereken yerlerde 
yenilenmesiyle, surun ömrünü uzatmak mümkündür.

Gerek sur bedenlerinin, gerekse kulelerin düz damı üzerindeki yağmur 
ve kar suyunu kanalize edebilmek için çorak yüzeylere hafi fçe meyil verildi. 
Bu şekilde toplanan su, çörtenler yoluyla surun kente bakan yüzünden aşağı 
atılıyor.

Hattuşa kent surundaki kulelerden her altıncı ya da beşincide kentin 
içinden giriş olduğu saptanmıştır. Rekonstrüksiyonu yapılan kesimdeki iki 
kuleden yalnızca kuzeydekinde bir giriş kapısı yapılmıştır. Geniş masif ahşap 
merdivenle üst kata çıkıldıktan sonra her iki taraftaki duvar bedeni üzerindeki 
seğirliğe çıkış da üstteki kapılardan gerçekleşiyor. Kulenin damına çıkış daha 
basit bir merdivenle ve damdaki bir çatı açıklığından sağlanıyor. Ana girişin iki 
kanatlı ahşap kapısının işleme mekanizması Hitit yapılarından bilinen teknikte 
yapıldı: Kapı kanatları, tutturuldukları kapı direkleri ile birlikte, yerdeki söve 
taşı içinde bir bütün olarak dönmek suretiyle açılıp kapanıyor.

Kulelerdeki pencereler de Hitit kil modelleri örnek alınarak yapıldı. Dar, 
dikdörtgen pencereler yalnız ön ve arka yüzlere değil, kulelerin öne yaptıkları 
çıkıntının yana bakan yüzlerine de açıldı. İnce ahşap çerçeveleri olan 
pencereler, istendiğinde, seyyar kapaklarla kapatılabiliyor.
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2005 ekiminde projenin ilk ve ana bölümü olarak gördüğümüz, 
rekonstrüksiyon işi tamamlandı (Resim: 14-15). Çevre düzenlemesi 2006 
yaz başına kaldı. Deneysel arkeoloji kapsamında yürütülen çalışmada Hitit 
surunun orijinal malzeme ve tekniklerle ayağa kaldırılması sırasında malzeme 
temini, iş organizasyonu gibi dönemin inşaat teknikleri konusunda pek çok 
yeni bilgi bir araya getirildi. İnşaat sırasında her süreç belgelendi.

Yapının tamamlanmasıyla birlikte projenin ikinci evresi başlamış oldu: 
yapının gözlemlenerek bakım ve onarım gereksinimlerinin belgelenmesi. 
Kerpiçten böyle büyük bir yapının İç Anadolu’nun sert iklim koşullarına nasıl 
dayandığı, yoğun güneş ışınlarının, yağmur, kar ve donun sıvayı, çatıyı ve 
yapının dokusunu nasıl etkilediği sorularına yanıt aramak projenin ikinci 
bölümüdür. Böylece, Hitit Dönemi için yalnız mimarî planlama ve uygulama 
konularında değil, aynı zamanda kerpiç yapıların gerektirdiği bakım ile ilgili 
sorulara cevap aranacaktır. 

Projenin üç mevsim gibi kısa bir sürede bitirilmesi, projede yer alan herkesin 
olağanüstü özverisiyle mümkün oldu. Ekibin bir kısmının ‘kerpiç tecrübesi’ 
olsa da, bu boyutta bir kerpiç yapının inşası hepimiz için bir ilkti. Pek çok kritik 
noktanın ancak pratik çözümler ve azimle aşılabildiği bu zor projede emeği 
geçen herkese ve projenin fi nansmanını üstlenen JT International fi rmasına 
teşekkürü borç biliriz. 
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Resim 1: Kare Planlı Yapılar evresi
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Resim 2: Kare Planlı Yapı 2

Resim 3:  Kare Planlı Yapı 2’ye 
ait kolcuklu balta

Resim 4: Kare Planlı Yapı 2’ye ait taş mühür
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Resim 5: İşlikler evresi

Resim 6: İşlikler evresine ait kaplar (Env.No. Bo 2005/42-44)
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Resim 8: İşlikler evresine ait fi ldişi mühür (Env.No. Bo 2005/12)

Resim 7: İşlikler evresine ait bronz mühür (Env.No. Bo 2005/13)
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Resim 9: Üst yapı evresine ait yapılar

Resim 10: Çiviyazılı tablet (Env.No. Bo 
2004/1)

Resim 11: Hiyeroglif yazıt parçası (Env.No Bo 
2004/46)
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Resim 12: Pişmiş toprak boğa başı (Env.No Bo 2005/1)

Resim 13: Hitit surunun rekonstrüksiyonu; güney kule
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Resim 14: Hitit surunun rekonstrüksiyonu; kuzeyden bakış

Resim 15: Hitit surunun rekonstrüksiyonu; önden bakış
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Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi denetiminde, Doç.Dr. Gürcan Polat bilimsel 
sorumluluğunda yürütülmekte olan Antandros 2005 yılı kazıları, 4 Temmuz 
– 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilirken, restorasyon çalışmaları 30 
Eylül’e kadar devam etmiştir.1 2005 yılında, 2001 yılından beri devam olan 
Yamaç Ev, Yolüstü ve Nekropol sektörlerinin yanı sıra ‘Apsisli Yapı’ adı verilen 
yeni bir sektörde çalışmalar sürdürülmüştür. 

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
2001 yılından beri sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına 2005 yılında kazı 

ve restorasyon ağırlıklı olarak yürütülmüştür. 

Kazı Çalışmaları (Plan: 1)
Kazı çalışmaları  genellikle  Roma villasının  doğu yarısında  

gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında villanın güneydoğu köşesinde ortaya 
çıkarılmaya başlanan caldarium kısmı tamamen açılmıştır. Programa uygun 
olarak, Yamaç Ev sektörünün doğusunda 2004 yılında ortaya çıkarılmaya 
başlayan hamam bölümünün tamamının açılması amacıyla, caldarium kısmının 
güneyinde başlanmıştır. Güney duvarları yüzeye yakın olması nedeniyle 
alçak korunmuş olan caldarium güney duvarında alveus olduğuna işaret eden 

ANTANDROS 2005 YILI KAZILARI
Gürcan POLAT*
Yasemin POLAT

Kahraman YAĞIZ

*  Doç. Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik 
Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKIYE, E-Mail: gurcan.polat@ege.edu.tr

 Yrd. Doç. Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik 
Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKIYE, E-Mail: yaseminpolat2002@yahoo.com

 Kahraman YAĞIZ, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bornova-İzmir/TÜRKIYE.
1  Kazı sezonu boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine, Antandros kazılarını 

maddî ve manevî açıdan destekleyen Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Sayın Remzi Erkürem’e, Altınoluk Belediye Başkanı Sayın İsmail Aynur’a 
ve Belediye çalışanlarına, fotoğraf  uzmanı Firdevs Sayılan’a ve ana  sponsorumuz Hedef 
Alliance’a teşekkür ederiz.
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bir apsis ele geçirilmiştir. Buradaki çalışmalar sırasında orijinal caldarium 
tabanının çöktüğü ve taban altındaki hypocaust sisteminin doldurularak iptal 
edildiği belirlenmiştir. Moloz ile doldurularak elde edilen yeni tabanın üstüne 
kuzeye, dik oturtulan su künklerinin üzerine oldukça iptidai bir caldariumun 
oluşturulduğu, güneyinin ise mekân olarak kullanıldığı görülmüştür. Orijinal 
caldarium tabanının 50’şer cm. aralarla yerleştirilmiş sütunlarla desteklendiği 
anlaşılmıştır.

Caldariumun güneyinde çalışmalara devam edilmiş ve hamam yapısının 
oturduğu terası destekleyen istinat duvarı gün ışığına çıkarılmıştır. Yaklaşık 
2.5 m. yüksekliğindeki bölümü ortaya çıkarılan istinat duvarına, bir alt terastaki 
yapılanmaya ait duvarların dayandığı görülmüştür. Ele geçirilen bu yapılar 
arasında, tonoz dönüşü kısmen korunmuş bir mekân ile, birbiri ile uyumsuz 
iki tamburun üst üste konması ile oluşturulmuş bir sütun saptanmıştır. Bir alt 
terasın kazılması planlanmadığı için bu alandaki kazı çalışması sonlandırılarak, 
caldariumun kuzeyine geçilmiştir. Bu çalışma esnasında yaklaşık 1.95 x 2.90 
m. ölçülerinde bir mekânla karşılaşılmıştır (Resim: 1). Mekânın duvarlarının 
kapı üstü lentosuna kadar korunmuş olduğu görülmüştür. Doğu duvarında 
yer alan giriş, sıra dışı bir şekilde dar ve alçak yapıdadır. İç dolgusu kül ve 
yanık izleri ile dolu mekânın güneydoğu köşesinin kavisli bir şekilde örülerek 
kapatıldığı, korunan zayıf duvardan anlaşılmaktadır. Bu kavisli duvarın 
oluşturduğu mekâna ait doğu duvarda bir açıklığın bulunması, bu alanın geç 
dönemde fırın olarak kullanıldığını açığa vurmaktadır. Orijinal kullanımda  
hamamın praefurniumu olduğu ve yanma deliğinin mekânın güneybatı 
köşesine bulunduğu, bu alanda küçük bir kısmı korunan tuğla tonozdan 
yola çıkılarak söylenebilir. Caldariumun çökmesiyle birlikte işlevini yitiren 
praefurniumun, tabanı doldurularak yükseltildiği, taş döşendiği ve güneydoğu 
köşesine bir fırın inşa edildiği tespit edilmiştir.

2004 yılı kazı sezonunda 7 No.lu mekânın bütünü ortaya çıkarılmış ve 
söz konusu mekânın kuzey duvarında geç dönemde örülerek kapatılmış bir 
kapı olduğu tespit edilmiştir. Bu kapının açıldığı mekânın ortaya çıkarılması 
amacıyla 7 No.lu mekânın kuzeyinde çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar 
ilerledikçe ortaya çıkarılan mekânın eninin 5.30 m. olduğu belirlenmesine 
karşın uzunluğu, kesite girmesinden dolayı tam olarak tespit edilememiştir 
(Resim: 2). Ancak 15 No.lu oda olarak isimlendirilen mekânın kuzeye doğru 4. 
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metresinde tuğladan örülmüş kemer ayakları belirlenmiştir. Kemer ayaklarının 
ortasında devrişme bir sütun tespit edilmiştir. Bu tespitler, mekânın ortasında 
kemer desteği olduğunu ve kuzeye doğru mekânın uzanacağını ortaya 
koymuştur. Tabanı kısmen korunmuş tuğla döşemeye sahip mekânın doğu 
duvarı üzerinde bir kapı, güneybatı köşesinde de işlevi anlaşılamayan bir küçük 
mekân belirlenmiştir. Küçük mekânda herhangi bir tabana rastlanmamıştır. 
Alanın oldukça nemli olması ve daha alt seviyelerde toprağın çamur hâline 
dönüşmesi, var olan tabanı eritmiş olmalıdır. Küçük mekân ile birlikte 15 No.lu 
mekânın kuzeybatı köşesinde yoğun nemden dolayı batı duvarı oldukça 
tahribata uğramış durumdadır. Öyle ki bu tahribattan dolayı batı duvarına 
müdahale edilmiş ve duvar devşirme malzemelerle yeniden örülmüştür. 

15 No.lu mekân büyük olmasına karşın, duvarlarında sıvaya çok nadir 
olarak rastlanmış, sıvalar üzerinde herhangi bir boya izi tespit edilememiştir. 
Mekânın güney duvarında biri 7 No.lu mekâna açılan kapının doğusunda bir 
diğeri batısında olmak üzere iki adet niş yer almaktadır. 

Villanın bazı mekân kapılarının örülerek mekânların birbirleriyle olan 
irtibatlarının kesilmesi, Yamaç Ev’in geç dönemlerde birkaç aile tarafından 
kullanılmış olduğunu, yani bir bakıma evin mekânlarının birkaç aile tarafından 
paylaşıldığını düşündürmektedir. 

Yamaç Ev sektöründe bir diğer kazı çalışması, hamam yapısının batısında 
yürütülmüştür. Bu alanda daha önceden ortaya çıkarılan piscinaya güneyden 
bitişik, aynı plan özelliklerine sahip, ancak biraz daha büyük, bir ikinci piscina 
ortaya çıkarılmıştır. Bu piscinanın da mermer kaplamalarının Antik Dönemde 
sökülerek alındığı görülmüştür. 

Batıya doğru kaydırılan çalışmada piscinaların batısında, koridor 
şeklinde kuzeyde 1 metrenin üzerinde genişliğe sahip, tabanı tuğlalarla 
kaplı bir alan ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu alan güneye doğru oldukça 
daralmaktadır. Alanın eğiminin kuzeye doğru olması ve eğimin uç kısmında 
kanalizasyona açılan bir boşluğun yer alması, bu kısmın peristasis olduğunu 
düşündürmüştür. 

Peristasis olarak düşünülen alanın batısına doğru genişleyen kazı 
çalışmalarında, yaklaşık 1.75 x 2.40 m. ölçülerinde bir mekânla karşılaşılmıştır. 
Mekân içinde yer alan su boruları ve mekânın ana kanalizasyon hattı yakınında 
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yer alması, mekânın mutfak olarak değerlendirilebileceğini düşündürmektedir. 
Ayrıca mekân içinden yoğun olarak ele geçirilen seramikler de bu görüşü 
destekler niteliktedir. Tabanı farklı ebatta tuğlalarla döşenmiş, ancak tuğlalar 
mekânın bütününde korunmamıştır. Doğu ve batı duvarlarında nişler bulunan 
mekânın en az iki evreli olduğu ve geç evrede kapı olarak kullanılan bölümün 
kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mekân hemen güneyde yine küçük, tabanı 
tuğla ile kaplı olan bir başka mekâna bağlanmaktadır. Ancak yüzeye yakın 
olmasından dolayı mekânın güney bölümüne ait duvarlar korunmamıştır. 

Kuzey-güney doğrultuda sıralamış bu iki küçük mekânın batısında, 
yaklaşık 1.20 x 4.60 m. ölçülerinde ince uzun bir mekân ile karşılaşılmıştır. 
Duvarlarındaki harç izlerinden bir zamanlar mermer plâkalarla kaplı olduğu 
ve tabanında da mermer plâkaların kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının girişe sahip olmaması ve mermer plâkalarla kaplandığı göz önünde 
bulundurulduğunda yapının, havuz veya benzeri bir işlevle kullanılmış olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca mekânın güneybatı köşesinde tahliye küngüne ait 
parçaların saptanması da bu görüşü desteklemektedir. 

Bir diğer kazı çalışması da, portiko mozaiklerinin restorasyonunu 
desteklemek amacı ile, mozaikli portikoyu güneyden destekleyen istinat 
duvarında gerçekleştirilmiştir. Daha önceki kazı sezonlarında portikonun 
hemen güneyi doğudan kazılmaya başlanmış ve duvar düştüğü anlaşılan 
yoğun bir taş döküntüsü ile karşılaşılmıştı. Bu alanda çalışma batıya doğru 
genişletilerek, portikoyu destekleyen duvarın batıya doğru olan devamı takip 
edilmiştir. Doğu kısımda oldukça yüksek olan destek duvarı batıya doğru seviye 
kaybetmekte ve en batı kısımda ise tabanla aynı seviyeye kadar düşmektedir. 
Batıya doğru, taş döküntüsünün azaldığı gözlemlenmiştir. 

2005 yılı hedefl erinden birisi olan Roma villasının tam planının ortaya 
çıkarılması başarılamasa da, villaya ait birçok yeni mekân ortaya çıkarılarak, 
bu hedef doğrultusunda oldukça yol alınmıştır.

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Yamaç Ev sektöründe kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmalarına 

da devam edilmiştir. 32.90 m. uzunluğundaki portiko mozaiklerinin 2004 yılı 
çalışmalarında doğu bölümünün restorasyonu tamamlanmıştı. Yüzeye daha 
yakın ve kaçak kazıya maruz kalan batı bölümünün restorasyon çalışmalarına 
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başlanmıştır. Oldukça tahribata uğramış durumdaki mozaikler kaldırılarak 
blokaj yenilenmiş ve yerlerine yerleştirilmişlerdir. Ayrıca kaçak kazı ile bu 
alandan alınmış olan mozaik parçalarının yerleri belirlenmiş olanları da yerlerine 
monte edilmiştir. Bu alana ait, ancak korunmuş olan mozaiklerle birleşmeyen 
parçaların muhtemel yerleri belirlenerek blokaj üzerine yerleştirilerek, portiko 
mozaiklerinin restorasyonu tamamlanmıştır (Resim: 3). 

Apodyterium mozaiklerinin temizliği yapılmış, temizlik sonrasında batı 
bölümünde, ana kanalizasyon üzerine gelen alandaki çöküntü belgelenerek, 
restorasyonu yapılmak üzere kaldırılmıştır. Kaldırılan alanın kazısı yapılmış 
ve mozaik altı dolgusundan çok sayıda seramik ele geçirilmiştir. Mozaiğin 
kaldırılması sonrasında, kuzey duvar altından süzülen yağmur sularının bu 
çöküntüye neden olduğu belirlenmiştir. Horasan harcı büyük oranda tahribata 
uğramış duvar taşarının arası Horasan ile doldurulmuş, tabana blokaj 
atılmıştır. Blokajın kuzey tarafında ana kanalizasyon hattı ile bağlantılı bir tali 
kanal açılarak, bu alana süzülen yağmur sularının tahliyesi hedefl enmiştir. 
2006 sezonunda bu alanda kaldırılan mozaiklerin yerlerine monte edilmesi 
planlanmaktadır.

Apodyterium duvarlarını süsleyen fresklerin temizlik ve konservasyon 
çalışmaları sürdürülmüştür. Mermer taklidi iki panel sonrasında İon sütunu 
bezemeye sahip duvar resimleri üzerine palaroid yardımı ile tülbent 
yapıştırılarak dökülmelerinin önüne geçilmiştir. 

1 No.lu oda duvar resimlerinin periyodik konservasyonları ve taban 
mozaiğinin eksik tesseralarının tamamlanma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca kırık olan mermer eşik taşı yapıştırılarak yerine yerleştirilmiştir.

YOLÜSTÜ II SEKTÖRÜ 

Önceki yıllarda açılan Yolüstü açmalarında elde edilen sonuçları 
denetlemek amacıyla ‘Yolüstü II’ adı verilen yeni bir açmaya başlanmıştır. Bu 
alan, 2001 yılından beri çalışılan yol üstü açmalarının bir üst terasında ve 
2004 yılında çalışılan Yolüstü I kuzeybatı genişleme açmasının yaklaşık 19 m. 
kuzeybatısında yer almaktadır. 
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Boyutları 5 x 5m. olarak saptanan Yolüstü II açmasının kuzey-güney 
eğime sahiptir (Resim: 4). Tarım toprağının alınmasının ardından üst seviyesi 
9.90 m. olan, kuzey-güney doğrultulu 70 cm. kalınlığında Horasan harcı ile 
birbirine tutturulmuş moloz taş duvar ortaya çıkarılmaya başlamış ve ‘CYC 
duvarı’ olarak isimlendirilmiştir. Güney kesitten çıkan CYC duvarı yaklaşık 3.5 
m. kuzeye devam ettikten sonra, köşe yaparak batıya dönmüş, 1 m. devam 
etmesinin ardından batı kesite girmiştir. Açmanın güneybatı bölümünde mekân 
oluşturan bu duvarların iç kısmının kalın bir sıvaya, tabanın da Horasan harcı 
ile tutturulmuş taş döşemeye sahip olduğu belirlenmiştir. 9.17 seviyesindeki 
bu taban oldukça iyi korunmuş ve düzgün bir yapı göstermektedir. Mekânı 
oluşturan duvarlar, 7.95 m. seviyesine oturmakta olup yaklaşık 2 m. 
yüksekliğinde korunmuştur. Tabanın yüzeye yakın olması nedeniyle içerisinden 
farklı dönemlere ait malzeme ele geçirilmesine karşın, yoğunluğun Geç 
Roma Dönemine ait olması ve duvar örgüsünün yapısı,  mekanın Geç Roma 
Dönemine tarihlendirilmesini sağlamıştır. 

Bu mekân köşesine doğudan ve kuzeybatıdan iki duvarın kaynadığı tespit 
edilmiştir. ‘CYB’ olarak isimlendirilen doğudan kaynayan duvar üst seviyesi 
10.01 m., oturma düzlemi 9.60 m., kalınlığı 62 cm. olup kuru duvar tekniği ile 
yapılmıştır. CYC duvarına dik açıyla bağlanan duvar, yaklaşık 3 m. doğuya 
devam ettikten sonra doğu kesite girmektedir. 

Benzer kalınlık ve yapıda olan ve CZM adı verilen kuzeybatı doğrultulu 
duvarın üst seviyesi 10.16 m., oturma düzlemi de 9.52 m. dir.  

CYB ve CZM duvarları her ne kadar doğrultu açısından çok da uyumlu 
görülmemelerine karşın, gerek oturma düzlemlerinin yakın seviyede olması 
ve gerekse de duvar teknikleri ile çağdaş olmaları gerekmektedir. Yüzeye 
yakın olmaları nedeniyle tarihlenmeleri sorunlu olan bu iki duvarın Geç Roma 
Dönemine ait olduğunu belirlenen mekân duvarına kaynamaları, bu mekândan 
daha geç bir döneme tarihlenmelerini gerekli kılmaktadır. Bu alandaki kazı 
çalışmaları sırasında, üst tabakalarda ele geçirilen birkaç parça sırlı Bizans 
seramiği, bu duvarların ait olabilecekleri dönem hakkında az da olsa fi kir 
vermektedir.

Mekânın iç kısmında taş döşemenin elde edilmesi, bu alanda 
derinleşilmesini engellemesine karşın, mekânın doğu bölümündeki boşlukta 
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kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında, CYC duvarının 
7.95 m. seviyesine kadar varlığını sürdürdüğü, ancak 8.80 m. seviyesinden 
itibaren gerek duvarda kullanılan taşların yapısında ve gerekse Horasan 
yapısında değişim olduğu gözlenmiştir. Bu değişiklik, 9.17 m. seviyesinde 
olan tabanıyla da uyumlu görülmektedir. İki evreli olan duvarın, 8.80 m. 
seviyesinden itibaren ikinci evresinin başladığı ve taş tabanın da ikinci evreye 
ait olduğu saptanmıştır. 

Mekânın dışında gerçekleştirilen kazı çalışmasında bu duvarlarla çağdaş 
olabilecek bir taban veya düzlem tespit edilememiş, ancak CYB duvarının 
altından geçmekte olan künklerden oluşan su sistemi ortaya çıkarılmıştır. 
Hemen hemen kuzey-güney doğrultulu olarak tüm açma boyunca devam 
eden künklerin kuzeyde 9.20, güneyde ise 9.00 m. üst seviyeye sahip olduğu, 
dolayısıyla, suyun kuzeyden güneye taşındığı saptanmıştır.  

Künklerin bulunduğu seviyeden itibaren toprakta dolgu yapısının varlığı 
tespit edilmiş ve dolgu içinde çok sayıda metal-seramik cürufu ele geçirilmiştir. 
Cürufl arın, yol içerisine döşendiği düşünülen su sisteminin üstünü kapatmak 
ve yol düzlemini oluşturmak amacıyla taşınan toprak içerisinde buraya geldiği 
sanılmaktadır. Bir diğer ihtimal ise, CYB duvarının güneyinde, doğu kesite 
doğru giren üst seviyesi 8.95 m. olan doğu-batı doğrultulu kanala benzer 
bir yapının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmiştir. Eğer bu yapı bir kanal ise, 
zaman içinde taşıdığı mil künklerin bulunduğu alanı doldurmuş olmalıdır. Ancak 
bu dolgu tabakasının oldukça kalın olması, bu alanın uzun zaman yol olarak 
kullanıldığını akla getirmektedir. Kuzey-güney doğrultulu olduğu anlaşılan 
yol ve künk sistemi de CYC duvarının ikinci evresiyle aynı tarihe, yani Geç 
Roma Dönemine ait olmalıdır. Ancak yol dolgusu olarak düşünülen dolgunun, 
kuzeyde 6.95, güneyde 6.75 m. seviyesine kadar varlığını sürdürmesi, eğer bu 
yol dolgusu ise, bu alandaki yolun çok daha erken dönemde de kullanıldığını 
açığa vurmaktadır.

Yolüstü II açması çalışmaları, su sisteminin batısındaki boşlukta sondaj 
niteliğinde sürdürülmüştür. 6.75 m. seviyesine kadar inilmiş, az sayıda ve 
Hellenistik-Arkaik Döneme ait karışık seramik malzemenin iyice azalması 
nedeniyle açmadaki çalışmalara son verilmiştir.
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  MELİS NEKROPOLÜ
2001 yılından bu yana kazılmakta olan Melis Nekropolü’ndeki çalışmalara 

2005 yılı kazı sezonunda da devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalar, nekropol 
alanının ilk kullanım evresinin belirlenmesi ve 2004 yılında nekropol açmasının 
güney bölümünden geçtiği düşünülen Antandros-Gargara yerleşmelerini 
birbirine bağlayan antik yolun varlığına kesinlik kazandırmayı hedefl emiştir. 

Nekropol alanının ilk kullanım dönemini belirleme çalışmaları doğrultusunda, 
açmanın taş lâhit bulunmayan güneybatı bölümünde derinleşilmeye başlanmış, 
bu derinleşme çalışmaları sonrasında, 2004 yılı sezon bitiminde açmanın 
neredeyse tamamının moloz taş dolgu ile kaplandığı görülmüştür. Bu moloz 
taşların kaldırılması sonrasında, taşların M.Ö. 7. yüzyıl mezarlarını örttüğü 
anlaşılmış, bu taşların arasından çok sayıda bebek ve yetişkin mezarları 
ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mezarlardan bebek ve küçük çocuklara ait 
olanlarının inhumasyon, yetişkinlere ait olanlarının kremasyon olduğu gözlemi 
yapılmıştır. Bebek ve küçük çocuk gömüleri ya büyük boyutlu kaplara ya da 
doğrudan toprağa yatırılıp çevresinin basit taşlarla çevrelenmesi ile elde 
edilmiştir. Yetişkinlere ait kremasyonların çevresinde yer alan yoğun yanık 
izleri, en azından bir bölümünün kremasyon işleminin yerinde yapıldığını 
ortaya koymuştur. 

2004 yılı çalışmalarında ele geçirilen en erken mezar 171 No.lu mezar 
İ.Ö. 7. yüzyıla ait olup, beş adet fi bula, sub-geometrik içki kabı, Korinth 
taklidi aryballostan oluşan mezar hediyelerine sahiptir. Kremasyon olan 171 
No.lu mezarın güney bölümünün 107 No.lu lâhdin altına girmesinden dolayı 
tamamen kazılamamıştır. Ancak bu mezar ve bunun ile aynı seviyede olan 
diğer mezarların kaldırılmasının ardından bütün alanın yeniden, bu kez daha 
büyük boyutlu taşlarla kaplandığı görülmüş, bu taşlardan bazılarının belli bir 
dizin oluşturması, mezar kompartımanlarına ait olduğu düşüncesini gündeme 
getirmiştir. Bu büyük boyutlu taşlardan oluşan ve yarım daire formuna sahip 
duvarın güney kısmı 107 No.lu lâhdin altına girmektedir. İç kısmı daha küçük 
taşlarla doldurulmuş olan bu yarım dairenin iç kısmında gerçekleştirilen 
kazıda, bir çocuk mezarı açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). 192 No.lu mezar olarak 
isimlendirilen mezar, basit taşlardan oluşturulmuş taş sanduka içerisine 2.04 
m. seviyesinde, birey başı doğuya gelecek şekilde yatırılmıştır. Sandukanın 
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üst kısmının kayrak taşlarla örtülmesinin ardından üstü toprakla kapatılmış 
ve mezar yerini belli etmek amacı ile bir sıra büyük taşlardan oluşan yarım 
daire sınır elde edilmiş ve içerisi de daha küçük moloz taşlarla doldurulmuştur. 
Mezar hediyesi olarak yalnızca beş aşık kemiği ile bir bronz saç spirali 
bırakılmıştır. Saç spiralinin uzun bir süre kullanılan formda olması, mezarın 
tarihine ilişkin kesin bir bilgi vermemesine karşın, 2004 yılında açılan İ.Ö. 7. 
yüzyıl ilk yarısına ait mezarın hemen altında ele geçirilmiş olması, 192 No.lu  
mezarın daha erken bir tarihe ait olmasını gerektirmektedir. 

192 No.lu  mezarın kuzeyinde benzer türde bir kompartıman belirlenmiş 
ve bunun da içerisinde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. 2.90 m. 
seviyesinde başlayan bu alandaki kazı çalışması, alanda herhangi bir 
buluntuya rastlanmadığı için, 0.60 m. derinliğe kadar sürdürülerek, sondaja 
dönüştürülmüştür. Bu sondaj sonrasında, 2.90 m. az taşlı-kumlu toprak; 2.00-
1.60 m. homojen kum; 1.60-1.00 m. deniz çakılları ile karışık kumlu toprak; 
1.00-0.80 m. dişli deniz kumu; 0.80-0.60 m. çok nemli deniz kumu ve büyük 
boyutlu aşınmış taşlara rastlanmıştır. Herhangi bir seramik malzeme içermeyen 
ve homojen yapı sergileyen bu toprağın ana toprak olduğuna karar verilmiş ve 
deniz seviyesine 60 cm. kala bu alandaki çalışmaya son verilmiştir. 

2005 yılında bu alanda yapılan kazı çalışmalarında 14 adet mezar ortaya 
çıkarılmıştır;

Yerinde Yakılmış (Birincil) Kremasyonlar  ve Buluntuları
181 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy. ikinci yarı; Buluntu: bronz fi bula.
195 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: ---
204 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: ---
Urnalı (İkincil) Kremasyonlar ve Buluntuları
200 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: amphora (gömü kabı), kabaralı kap. 
Gömü Kabı-İnhumasyon ve Buluntuları
179 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy. ikinci yarı; Buluntu: kythra (gömü kabı), 

Hydria. 
193 No.lu  mezar; İ.Ö. 7.yy. ikinci yarı; Buluntu: khytra (gömü kabı). 
196 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: Hydria (gömü kabı).
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197 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: Amphora (gömü kabı).
201 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: Amphora (gömü kabı).
205 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: Khytra (gömü kabı). 
Sanduka Mezar
192 No.lu mezar; İ.Ö. erken 7.yy.; Buluntu: bir bronz saç spirali, beş adet 

aşık kemiği.
Basit Toprak Gömü ve Buluntuları
202 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy.; Buluntu: Korinth üretimi aryballosa ait parçalar, 

İonia kâsesi, gri hamurlu sığ kâse, 64 adet aşık kemiği, iki adet el yapımı gri 
hamurlu küçük kâse, 4 adet deniz kabuğu.

Pithos Gömü ve Buluntuları
185 No.lu mezar; İ.Ö. 7.yy. ikinci yarı; Buluntu: parçalar hâlinde pithos.

Nekropol alanında ilk kullanım evresinin belirlenmesinin yanı sıra bir 
diğer hedefi  de, topografi k yapı nedeniyle nekropol alanının içinden geçmesi 
gerektiğini düşündüğümüz Antandros-Gargara antik şehirlerini birbirine 
bağlayan yolun tespit edilmesi oluşturmuştur. Bu hedef ile bağlantılı olarak 
da nekropolün güneye sınırını, yani denize ne kadar uzandığını belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu hedefl er doğrultusunda çalışmalara 2004 yılında açmanın 
güney kesitinden güneye doğru 5 m. genişliğinde yeni açmaya başlanmıştı. 
Bu açmada üst kısımda geç Roma Dönemine ait doğu-batı doğrultulu bir 
duvar tespit edilmesine karşın, 2 No.lu  lâhdin podyum taşlarının güneyinden 
başlayıp yaklaşık 4.20 m. genişliğindeki bir alanda herhangi bir mezara 
rastlanmamış, bu alanın zaman zaman kum ve benzeri malzemeler serilerek 
doldurulduğu gözlenmişti. Üzerinde su tutmayan bu oluşumun antik yol 
dolgusu olduğu kanaati uyanmıştı. Ayrıca açmanın güney kesitine yakın bir 
alanda yarısı kesit içerisinde kalan, istinat duvarı ile çevrelenmiş bir pithos 
gömünün varlığı da yolun güneyinde mezarların devam ettiği, dolayısıyla yolun 
mezarlığın içerisinden geçtiği izlenimini kuvvetlendirmişti. Bu düşüncelere 
kesinlik kazandırmak amacı ile bu alandaki çalışmalara 2005 kazı sezonunda 
da devam edilmiştir. Nekropol açması güney genişlemesi olarak isimlendirilen 
bu alanın güney kesitinde yarısı kalan 183 No.lu  pithos mezarın tamamının 
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açılması ve yolun güneyinde de nekropolün ne kadar devam ettiğini 
belirlemek amacı ile 2004 yılında başlanan güney genişleme 4.50 m. daha 
güneye genişletilmiştir. Güney Genişleme II ismi verilen bu çalışma alanında 
yapılan kazılarda açmanın kuzey bölümünde yaklaşık 5.86 m. seviyesinden 
itibaren ele geçirilen duvarların Geç Roma Dönemine ait olduğu belirlenmiştir. 
Genişleme açmasının güneydoğu köşesinde bir mekân oluşturan bu duvarlar, 
yaklaşık 1.50 m. yükseklikte korunmuş olması nedeniyle kaldırılmamıştır. Bu 
veriler, daha önce çok daha zayıf olarak tespit edilen bu alandaki Geç Roma 
yapılanmasının daha da güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Nekropol alanının Geç 
Roma Döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmasına kanıt teşkil etmesi 
amacıyla korunmuş, bu nedenle Geç Roma yapısının altında olması muhtemel 
mezarlara ulaşılamamıştır. Ancak bu yapının hemen güneyinde çalışmalara 
devam edilmiş, 183 No.lu  mezarın daha önce tahmin edildiği üzere çevresi 
moloz taşlardan oluşan istinat duvarına sahip pithos mezar olduğu kesinlik 
kazanmıştır (Resim: 6). Pithosun içerisinden bir adet Lesbos amphorası ve 
parçalar hâlinde ele geçirilen iki adet bodur lekythos, mezarın İ.Ö. 6. yüzyıla 
ait olduğunu belirlemiştir. 183 No.lu  pithos mezarın ve istinat duvarının güney 
bölümünün yine üst kısmı bir istinat duvarı ile belirlenmiş, bir çatı kiremitli mezar 
tarafından tahrip edildiği görülmüştür. 203 No.lu  mezar olarak isimlendirilen 
mezar, bir gümüş sikke, bir bronz sikke ve ince bir bronz çubuktan oluşan 
mezar hediyelerine sahiptir. Buluntular mezarın İ.Ö. 4. yüzyıla ait olduğunu 
ortaya koymaktadır. 203 No.lu  mezarın hemen doğusunda, doğrudan toprağa 
yapılmış bir gömü tespit edilmiştir. 199 No.lu  mezar olarak isimlendirilen gömü 
2005 yılında açılamamıştır. 

Nekropol açmasının güneydoğu bölümünde de yeni bir açmaya 
başlanmıştır. 3x5 m. boyutlarındaki açmanın hedefl erinden birisi, 60 ve 61 
No.lu  lâhitlerin hemen doğusunda kesitte kenarı görülen, kenet ile birbirine 
tutturulmuş blokların podyumu olduğu düşünülen lahdin açılması, diğeri ise 
güney genişleme çalışmalarında ele geçirilen yol ile aynı hizada, doğuda 
gerçekleştirilecek bir çalışma ile antik yolun varlığını teyit edilmesidir. Bu 
amaçla başlanan kazı çalışmalarında, üst seviyelerinde karışık malzeme 
gelmesi, bu alanın karıştırıldığı izlenimi vermiştir. Tarım toprağının atılmasının 
hemen ardından doğu-batı ve kuzey-güney doğrultulu Geç Roma duvarları 
ele geçirilmeye başlanmış, ancak bu duvarların kesişme noktasının tahribata 
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uğradığı görülmüştür. Açmanın orta bölümünde ortaya çıkarılan büyük kurşun 
levha, bu tahribata, bu alana daha önce dikilmiş ve daha sonra bir nedenden 
ötürü kaldırılmış olan elektrik diğerinin neden olduğunu anlaşılmıştır. Şans 
eseri tahribat 4.78 m. seviyesine kadar devam etmiş, Geç Roma duvarına 
zarar vermiş, daha alt tabakalara inmemiştir. Geç Roma Dönemi duvarı 
içerisine duvar taşı olarak işlenmiş, kireçtaşından yapılmış, bir kouros başı 
parçası ele geçirilmiştir. Kazının ilerlemesi sonrasında bu alanda çalışmamıza 
neden olan kesitte yer alan, birbirine kenetlerle tutturulmuş olan duvarın bir 
lâhde ait olduğu görülmüştür. 194 No.lu  mezar olarak isimlendirilen lâhit, 
daha önce görülmemiş bir biçimde, kapağın baş ucu ve ayak ucu bölümleri 
yontularak üstüne çerçeve şeklinde, birbirine kenetlerle tutturulmuş blokların 
yerleştirilmesi dikkat çekmiştir. Çevresinde de bir taş sırası istinat duvarına 
sahip olan lâhdin, içerisinde başı doğuya gelecek şekilde yatırılmış bir bireye 
ait iskeletin yanı sıra, ayak ucuna yerleştirilmiş metal taklidi amphora içerisinde 
yanmış kemiklerin bulunması, bu lâhdin bir de kremasyon içerdiği ortaya 
koymuştur (Resim: 7). İ.Ö. 5. yüzyıl ikinci çeyreğine ait olan lâhdin içerisinden 
urnanın yanı sıra, alabaster taşından bir alabastron, bronz ayna, bronz bir 
sikke, aşık kemiği, boncuklar ve çiviler ele geçirilmiştir.

194 No.lu  lâhdin güney sınırından itibaren herhangi bir gömüye 
rastlanmamış, seramik malzeme de oldukça az sayıda ele geçirilmiştir. Bu 
alanın göstermiş olduğu kumlu yapı, daha önce yol olarak nitelendirdiğimiz boş 
alan ile benzer özellik göstermekle birlikte, aynı doğrultuya denk gelmektedir. 
Bu durum, daha önce tespit ettiğimiz nekropol alanında geçmekte olan yolun 
varlığını destekler niteliktedir. 

Bu genişleme çalışmasında 194 No.lu lâhdin dışında üç mezar daha 
belirlenmiştir. Bunlardan ilki, 194 No.lu  lâhdin kuzeyinde yer alan 208 No.lu  
mezardır. Daha önce ele geçirilen Hellenistik Dönem urnaları ile benzer özellikte 
olan bu mezar, öncekilerden farklı olarak kapağa sahip olup içerisine de bir 
unguentarium mezar hediyesi olarak bırakılmıştır. 194 No.lu lâhdin hemen 
kuzeyinde ele geçirilen ve 198 No.lu  mezar olarak isimlendirilen gömünün bir 
hayvan gömüsü olduğu anlaşılmıştır. Kemiklerin arasından toplam beş adet 
küçük bronz halka, doğu taraftan iki adet sikke, batı taraftan bir adet demir 
bıçak (?), doğu taraftan üç parça hâlinde ancak oldukça iyi korunmuş bir adet 
bronz spatula, bir adet demir obje, bir adet bronz obje, bir bronz parça, bir 
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adet küçük bronz çivi ve bir adet ok formunda kemik obje ele geçirilmiştir. Bir 
köpek iskeletinin çevresinde ele geçirilen bu buluntular, gömünün bilinçli bir 
şekilde yapıldığını ortaya koymuştur. Ancak bu köpek gömüsünün tek başına 
olmadığı olasılıkla Hellenistik Döneme ait 208 No.lu  urna ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 

194 ve 198 No.lu  mezarların kuzeyinde, 208 No.lu  mezarın hemen 
altında bir kiremit mezarın varlığı tespit edilmiştir. 209 No.lu  mezar olarak 
isimlendirilen mezar, 2005 sezonunda açılamamıştır. Güneydoğu genişleme 
çalışmaları sırasında açmanın doğu kesiti yakınlarında üst kısmı sıva ile kaplı 
bir duvarın ele geçmeye başlaması, açmanın doğuya doğru genişletilmesini 
gerektirmiştir. 

4 x 4 m. ölçülerinde olan ve doğu genişleme olarak isimlendirilen çalışma 
alanında, Geç Roma Dönemine ait duvarlar gelmeye başlamıştır. Bu duvarlarda 
devşirme olarak kullanılmış, ayrıca döküntü niteliğindeki taş öbekleri arasından 
bazı mezar steli parçaları ele geçirilmiştir. Bunlardan bir tanesinin üzerinde 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΛΑΟΥ ΧΑΙΡΕ  (Aristolaos kızı Stratonike elveda) yazısı 
yer almaktadır. Çok iyi korunmamış olan Geç Roma duvarları dokümantasyon 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırılmıştır. Açmanın açılmasına 
neden olan sıvalı duvarın yaklaşık 3 x 3 m. boyutlarında bir yapıya sahip 
olduğu belirlenmiştir (Resim: 8). DCF kodu verilen yapının güney duvarı, 
nekropol içerisinden geçtiği düşünülen yolun hemen kuzeyinde, yani 194 ve 
2 No.lu  lâhitlerin güney duvarı ile aynı hizada yer almaktadır. Kare olduğu 
anlaşılan yapının üst kısmında, ‘U’ formlu yükselti bulunduğu, bu oluşumun 
iç kısmında da duvarlar boyunca ilerleyen bir sekinin varlığı tespit edilmiştir. 
‘U’ formundaki oluşumun açık kenarı olan güney bölümde de, boydan boya 
uzanan üç basmak yer almaktadır. Bu görünümüyle ‘U’ formlu exedrayı veya 
bir altarı andıran yapının, bir mezar üzerine inşa edilebileceği düşüncesiyle iç 
kısmında küçük bir sondaj açılmış, ancak bir sonuç alınamamıştır. Üst kısmı 
olasılıkla Geç Roma Döneminde tahribata uğrayan bu yapı ile, Geç Roma 
tabakasında ele geçirilen Hellenistik Dönem mezar stelleri parçalarının bu 
yapıda kullanılıp kullanılmadığı düşüncesi 2005 yılı çalışmalarıyla kesinlik 
kazanamamıştır. Bu yapının çevresinde yapılan kazılarda hemen kuzeyinde 
belirlenen çatı kiremitli mezar 206, doğusunda 15 cm.lik bir bölümü ortaya 
çıkan ve kesite giren lâhit 207 No.lu  mezarlar olarak belirlenmiş ancak her iki 
mezar da 2005 yılı çalışmalarında açılamamıştır.  
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APSİSLİ YAPI AÇMASI 

Yamaç Ev sektörünün yaklaşık 100 m. güneyinde ve yaklaşık iki teras 
üstünde, daha önceki yıllarda varlığı belirlenen güney bölümü apsis ile 
sonlanan yapının orta bölümünde kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi 
üzerine, bu alandaki tahribatın önüne geçmek amacıyla bu alanda kazıya 
başlanmıştır. 

Kuzey duvarı üzerine modern teras duvarı oturan yapının apsisi içinden 
çalışmalara başlanmıştır. Neredeyse tamamen moloz taş dolgunun kaldırılması 
şeklinde yürütülen kazı çalışmaları sonrasında, kuzey duvarın yaklaşık 10 m. 
kadar batıya gittiği belirlenmiştir. Bu duvar üzerindeki bir boşluğun modern 
teras duvarıyla kapatılmış olması, burada bir geçiş olduğunu düşündürmesine 
karşın, yapılan çalışma ile burasının yıkıldığı belirlenmiştir. Bu alanda üst 
seviyede neredeyse tama yakın olarak, parçalar hâlinde korunmuş dört adet 
sarı, yeşil ve krem sırlı Geç Bizans-Erken Osmanlı seramiği ele geçirilmiştir. 

Sürdürülen kazı çalışmaları sonrasında kuzey duvarın 10.20 m. sonra 
güney doğru döndüğü ve yapının içten içe 10.20 m. uzunluğa sahip olduğu, 
bazı bölümlerinde sıvaların korunduğu ve duvar üzerinde bazı ahşap hatıl 
deliklerinin bulunduğu belirlenmiştir.

Arazinin eğiminden dolayı daha alçak korunduğu anlaşılan güney duvarının 
da belirlenme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu duvarda da kuzey duvarında 
olduğu gibi, apsisin hemen bitiminde mekânın bir köşe yaparak yaklaşık 50 
cm. dışa açıldığı gözlenmiştir (Resim: 9).

Batı duvarının ortaya çıkarılması sırasında, batı duvarının 2.80 m. güney 
ilerlemesinin ardından, 1.50 m. uzunluğunda ve 61 cm. genişliğinde bir eşik 
taşı ile karşılaşılmıştır. Sınırları belirlenen mekânın bir şapele ait olduğu 
ve mekânın girişine işaret eden eşik taşından yaklaşık 5.50 m. doğuda ele 
geçirilen 48 cm. genişlikteki dört büyük mermer bloğun da bemayı sınırladığı 
anlaşılmıştır.

Batı duvarının hemen doğusunda ona bitişik olarak yerleştirilmiş, olasılıkla 
basamak olarak kullanılmış taştan doğuya doğru ilerlenmesi ile 29.20 m. 
seviyesinde tabanla karşılaşılmıştır. Sıkıştırılmış kireçten oluşan tabanın, 
doğudaki eşik taşına kadar devam ettiği görülmüştür. Bu taban üzerinden karışık 
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malzemenin ele geçirilmesi, yapının tam olarak tarihinin belirlenememesine 
neden olmuştur. Bema bölümünün taban kaplamasının belirlenebilmesi için 
küçük bir alanda inilmesi sonucunda, bu bölümde de tabanın iyi bir şekilde 
korunmamış olduğu tespit edilmiştir. Ancak yer yer korunan taban tuğlaları, 
şapelin bu bölümünün tuğla döşemeye sahip olduğunun ip uçlarını vermiştir.

Kazı sezonunun bitmesi nedeniyle, apsisli mekân tam olarak açılamamıştır. 
Özellikle kuzey duvarının dış kısmında, eğimden dolayı oldukça fazla toprağın 
yer alması, 2005 sezonunda bu alanda çalışılmamasının en önemli nedeni 
olmuştur. Güney duvarının da bir bölümü üzerine zeytin ağacı gelmesi 
nedeniyle tam olarak açılamamıştır. Aynı nedenle mekânın giriş kapısının 
genişliği de tam olarak belirlenememiştir.

Her ne kadar tam olarak açılmasa da, sahip olduğu plan ile bu apsisli yapı, 
geç dönemde kullanılan küçük bir şapel olmalıdır. 2006 yılı çalışmalarında bu 
mekânın kazısının tamamlanması hedefl enmektedir. 
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Plan: 1

Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 2
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9
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In 2005, the New York University research team carried out an active 
program of archaeological excavation, documentation, and restoration at 
Aphrodisias, from 20 June to 20 August. Projects included new excavation 
(Basilica, Sebasteion), cleaning and architectural recording (Stadium, City Wall, 
North Agora, Atrium House), site conservation (Bouleuterion), and sculpture 
documentation (sarcophagi, Basilica reliefs, Sebasteion statuary, new fi nds), 
and sculpture conservation (Sebasteion reliefs, Blue Horse). The government 
representative was Akan Atila (Antalya Museum).  

Excavation and Architectural Recording
New excavation was carried out in the Sebasteion and in the Civil Basilica 

(Fig. 1, nos. 9 and 17). 
Basilica. In the Basilica, a deep trench was dug in the grand hall at the 

south end of the building (Fig. 2) in order to clarify its complicated architectural 
disposition (Phil Stinson). A great quantity of collapsed architectural blocks and 
revetment was recovered and allowed reconstruction of the chamber’s elaborate, 
marble-faced interior with a three-storied engaged order. 

Two remarkable discoveries were made here: (1) The marble paved fl oor 
was found to carry a carefully engraved 1:1 elevation drawing of the upper part 
of a vaulted and pedimented classical building, similar in form and scale to the 
Tetrapylon; and (2) a remarkably preserved second-century portrait head of the 
highest quality (05-25) was found at the level of the fl oor, together with the left 
hand and fragments of the drapery from the statue to which the head belonged. 
The head (Fig. 3) represents a youthful member of the local elite, wearing a short 
beard and a long modish heroic hairstyle. It dates to the period, A.D. 160-200.1

APHRODISIAS 2005
R.R.R. SMITH*

Christopher RATTÉ

*  R.R.R. Smith, Oxford University, Ashmolean Museum, Oxford OX1 2PH/İngiltere (U.K.).
 Christopher RATTÉ, New York University, Institute of Fine Arts, 1 East 78th Street, New York, NY 

10021/ ABD (U.S.A.).
1  Now published: R.R.R. Smith, S. Dillon, C.H. Hallett, J. Lenaghan, J. van Voorhis, Aphrodisias 

II: Roman Portrait Statuary from Aphrodisias (Mainz 2006), 297-99, no. 221, pls. 161-3.
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Sebasteion. Five trenches were dug in the Sebasteion in conjunction with 
the anastylosis project (described below): three to test and consolidate the 
foundations of the east wall of the south building, one on each side of the wall 
and one behind the southeast corner of the building (Fig. 4). Another was dug 
across the width of the street between the south building and the Sebasteion 
temple, against the scarp on which the north perimeter of the excavation house 
sits. A headless portrait bust (Fig. 5) was found here in the upper levels (05-49). 
And another trench clarifi ed the southwest corner of the temple. Large parts of 
an elaborate wind-blown acanthus acroterion decorated with a well-preserved 
eagle (05-50) were discovered here. It was no doubt one of the acroteria of the 
temple.

Architectural recording. The Atrium House was thoroughly cleaned and 
recorded in connection with the beginning of a detailed study project by Ian 
Lockey. Further detailed recording was also carried out on the City Wall (Peter 
de Staebler, Dan Affl eck), on the Stadium (Andy Leung), and the chamber at the 
southeast corner of the North Agora uncovered in 2004 (H. Mark).

Site Conservation 
Work continued on the conservation of the Bouleuterion (Fig. 6), focusing on 

the grey and white marble revetment of the orchestra pit (Kent Seversen). The 
revetment panels were cleaned and gaps fi lled with newly cut marble pieces. In 
the Theatre, an earlier repair in the Archive Wall had failed at its west end. The 
inscribed pieces were cleaned and re-doweled in position. A fallen block from the 
front of the stage was also dowelled back in its place.

Sculpture Documentation and 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 fi nd locations of that material from the old 
fi eldbooks, inventory cards, and reports, (3) to study and publish the material in 
its ancient categories and in its ancient contexts. 

The program of sculpture documentation was pursued under the supervision 
of Dr. Julia Lenaghan, with a team of students (Heather Awan, Perihan Kösen, 
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Leah Long, Sarah Madole, and Rose Trentinella). Publication projects were also 
pursued and completed. 

Documentation. The sculpture team continued detailed work on the 
sarcophagi of the Roman period, refi ning, supplementing, and correcting the 
database entries. The sarcophagus database contains some 500 items. Inventory 
numbers and locations were checked on the site and in the Museum depots. 
New descriptions and photographs were made. Many disparate fragments were 
joined. A new project to study the sarcophagi discovered since 1990 and which 
have fi nd contexts was begun by Heather Awan.  

Study and re-assembly of statues from the propylon of the Sebasteion was 
pursued by Julia Lenaghan. Disparate parts -- shoulders, chest, and a head 
-- were shown almost certainly to belong to a statue torso in the type of the 
‘Lateran Agrippina’ (81-180). A pair of naked male legs made up of a number of 
fragments (76-80, 76-135 A-B, and 76-195) from the late antique wall behind the 
Theatre skene building were shown to belong to a naked upper portrait fi gure of 
Julio-Claudian date from the same context (76-79). A full physical reassembly 
was made of a new statue of Tiberius. Its body (02-5) and parts of its feet and 
plinth (99-36, 04-42) had been found mainly in 1999 and 2002, its fragmentary 
head mainly in 2004 (02-7, 04-38, 04-41, 04-60, 04-61, 04-69). The head, torso, 
and joining plinth were laid out and drawn and photographed together (Fig. 7).2 
The statue is in the type of the Dresden Zeus and the re-assembly showed 
that, although there can be no direct join, the head and statue should belong 
together. 

Publication. Work for publication of the mythological reliefs from the Civil 
Basilica was continued by Bahadır Yıldırım. A study of the relationship between 
local sarcophagus use and Roman citizenship in the third century was completed 
(R. Smith). The manuscript of a monograph publishing all the material from the 
Sculptor’s Workshop was delivered to the editors (Julie Van Voorhis). And a 
volume on the portrait statuary from the site was published  (above, n. 2).

Polychromy. A project that aims to study the evidence for polychromy -- 
painting and gilding -- on the marble sculpture of Aphrodisias was pursued by 
Mark Benford Abbe. About twenty-fi ve pieces, mostly free-standing statuary of the 

2  Ibid., 265-67, no. 168, fi g. 27, pl. 115.
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Roman imperial period, were examined, using raking, transmitted, and ultraviolet 
light, in conjunction with 5-40X magnifi cation. Good traces of colour were found 
and documented in photographs on about fi fteen pieces, and samples were 
taken from these pieces in order to analyse the pigments and materials used. 

Results included clarifi cation of the sequence of pigment applications and 
of gilding techniques, in the following key examples. Gilding was studied on an 
overlifesize naked male leg (74-8) from the Theatre Baths and South Wall. Two 
gilding campaigns with separate grounds were recorded on an overlifesize left 
hand from the area of the Bouleuterion (70-11). A combination of yellow and red 
underpaints was found on a portrait head fragment from the South Wall (75-305). 
Red and black paint with localised gilding was recorded in the hair of an ideal 
head from the Hadrianic Baths (66-271).

This continuing study aims to improve our understanding of the relationship 
between carved and painted surfaces in marble sculpture of the Roman period.

New fi nds. New sculpture fi nds were recorded and studied. The most important 
are: a hellenistic stele brought to the Museum from Karacasu (Fig. 8), the eagle 
acroterion from the Sebasteion temple (05-50), and the high-quality male portrait 
head of the late Antonine period from the Civil Basilica (05-25: Fig. 2). 

Epigraphic Research
An epigraphic team supervised by Angelos Chaniotis worked on the following 

projects. A complete record was made of the graffi ti in the Theatre by Joannis 
Mylonopoulos. Part of a dossier of honorifi c inscriptions inscribed on a funerary 
monument incorporated in the northeast section of the City Wall was deciphered, 
and the publication of two late antique epigrams in honour of a man called Pollio 
was prepared (Andrei Petrovich, Manolis Skountakis).

New epigraphic fi nds from the regional survey and the excavation were 
recorded by Angelos Chaniotis. Most important are the following: a dedication 
to Meter (or Demeter) in a sanctuary founded by a man named Adrastos, of 
Roman date, discovered in Ataköy, and a funerary inscription found 2 km. south 
of Aphrodisias that gives the dimensions of its associated burial ground (the fi rst 
funerary text at Aphrodisias to give such information). 
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Anastylosis: Sebasteion
In earlier seasons, a detailed theoretical documentation of the surviving 

architectural elements of the Sebastion had demonstrated that there is enough 
suriving material from the complex for an anastylosis of part of its South Building. 
This year a full anastylosis project to re-build the east end of the South Building 
was begun, under the direction of Thomas Kaefer and Gerhard Paul (Fig. 9).

Static calculations were made for the foundations, in situ parts, and the 
superstructure. The in situ short east wall required immediate attention. Its 
north and south ends had settled by some 5-6 cm. After detailed documentation 
and drawing, the wall was dismantled to investigate, repair, and strengthen its 
foundations. It was in conjunction with this operation that the excavations on both 
sides of the wall and behind the south (back) wall of the building were carried 
out (Fig. 4). The constituent blocks of the east wall, many of which were cracked 
or broken, were repaired and doweled, and the wall was re-constructed in its 
ancient situation but with the levels at its outer ends adjusted, raised to their 
original level, and made even.

Necessary repair work on the back wall and partition walls in chambers 1-3 
was begun. All ten of the in situ Doric columns to be included in the anastylosis 
were examined by a static engineer, and detailed repairs and doweling was 
begun to repair broken and cracked column shafts. Detailed documentation and 
study of the fallen elements of the superstructure was pursued. The architraves 
and friezes needed for the anastylosis of the Doric order were located, laid out, 
and drawn. Broken pieces were glued.

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

Conservation, UK), was focused primarily on the reliefs from the Sebasteion. 
Further work was also carried out on the Blue Horse from the Civil Basilica.

Sebasteion reliefs. Following the successful restoration of fourteen of the 
Sebasteion reliefs between 1999 and 2004, further reliefs were conserved in 
2005. The old restorations were removed, the reliefs dismantled, and the pieces 
then re-assembled with new stainless steel dowels and lime-mortar fi lls. Eight 
reliefs were completed during the fi eld season, and a further seven reliefs were 
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conserved during an extended conservation season (20 August to 31 September) 
– when anastylosis work on the Sebasteion building was also continued.

Blue Horse (70-569). The galloping horse of dark blue-grey marble, found in 
1970 in the Civil Basilica, is a unique monument. Work on its conservation and 
mounting were continued. A stainless steel support was designed in collaboration 
with a static engineer, and its fabrication was commissioned in İzmir. The 
installation of the monument with part of its ancient base is being planned in 
conjunction with the renovation of the Aphrodisias Museum. 

Sponsors
The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and 

the Institute of Fine Arts with invaluable support from private individuals and the 
following groups of friends of the project: the Friends of Aphrodisias in New York 
(President, Nina Köprülü), the Aphrodisias Sevenler in İzmir (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 Vakfı in İstanbul (President, Ömer Koç). We thank these 
generous supporters warmly.
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Fig.1: Aphrodisias. City centre. Restored plan (2005).
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Fig.2: Aphrodisias, Civil Basilica: Trench 
in south hall, looking north (2005).

Fig. 3: Aphrodisias, Civil Basilica. Late 
Antonine marble portrait head (05-
25), representing a youthful local 
notable. Found in 2005.

Fig.4: Aphrodisias. Sebasteion. View 
of excavation behind east end of 
South Building (see Fig. 9), looking 
west (2005).

Fig.5: Aphrodisias. Sebasteion. Headless 
marble portrait bust (05-49), second 
century AD, found in 2005.
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Fig.6: Aphrodisias. Bouleuterion, looking south, after conservation in 2005.

Fig 7: Aphrodisias. South Agora. 
Portrait statue of Tiberius 
(AD 14-37), reconstructed in 
2005.
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Fig. 8: Aphrodisias. Hellenistic stele, found 5 km. 
south of Karacasu (2005).

Fig.9:  Aphrodisias. Sebasteion anastylosis work 2005. View looking west.
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1. GENEL

2005 yılı Hasankeyf kazıları 15 Haziran - 19 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir1. Bu dönemde 1 kilise, 2 medrese, 1 hamam, 4 köşk, 2 
yarım türbe, 2 mahalle dokusu (sokak), 1 Roma kapısı kalıntısı ve Büyük 
Saray’ın yarısı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1).  Kazı boyunca süren çevre 
düzenlemesi ve basit onarım çalışmaları ile de 2 havuz, 5 avlu ve 1 medresede 
konservasyon yapılmış; 362 metreküp koruma amaçlı kuru duvar örülmüştür.

Büyük Saray’dan çıkan toprağın tahliyesi, Dicle kenarındaki turizme yönelik 
çardakların henüz kaldırılmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Kasımiye 
Yapıları’nın rölöve ölçüleri alınmış, ancak çizimleri henüz tamamlanmamıştır.

2. KAZI ÇALIŞMALARI

2.1. ZEYNEL BEY KÜLLİYESİ 

Zeynel Bey Külliyesi’nde sürdürülen kazılar sonucunda, külliyenin değişik 
zamanlarda yapılmış 3 medrese, imaret, türbe, hamam ve handan oluştuğu 
tespit edilmiştir (Çizim: 2; Resim: 1). I. Artuklu Medresesi, İmaret ve Han 2004 
çalışmalarında tanıtıldığından2, burada üzerinde durulmayacaktır. 

HASANKEYF KAZILARI 2005
Abdüsselâm ULUÇAM*

*  Prof. Dr. Abdüsselâm ULUÇAM, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Konya/
TÜRKİYE.

1  2005 yılı çalışmalarına Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Osman Eravşar, Yrd. Doç. Dr. Hakan 
Mert, Arş. Gör. Mustafa Çetinaslan, Arş. Gör. Tolga Bozkurt, Arş. Gör. Mimar H. Abdullah 
Erdoğan; Atatürk  Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Haldun Özkan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü; 
Gazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nurşen Şengül Fındık, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Karaçağ ve 
Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Uzm Arkeolog Tülin Tümay, Doktorant Mimar Sedat Biçer; 
Bakanlık temsilcisi olarak Aksaray Müzesi’nden Arkeolog Şengül Salman ile Tire Müzesi’nden 
Mustafa Baysal katılmışlardır. Ayrıca Atatürk, Gazi, Harran ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri’nden 
üç dönemde 63 öğrenci ile kampanya boyunca toplam 152 işçi ve usta çalıştırılmıştır. Kazı 
giderleri Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nce 
karşılanmıştır. Kazıya katılan ve giderleri karşılayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.

2  Bkz, A. Uluçam, “Hasankeyf Kazıları – 2004”,  26.Kazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara, 2005.
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2.1. 1. II. ARTUKLU MEDRESESİ

Zeynel Bey Külliyesi’nin doğu kanadında (Resim: 2), yapı kalıntıları ile 
duvar izleri dikkate alınarak mekânların dış ve iç duvarlarının takip edilmesi 
ile birimler tespit edilmiş, ikinci aşamada bu birimlerin zeminlerinin ortaya 
çıkarılmasına çalışılmıştır.

İlk kazı çalışmaları “Kuzey Bölüm” olarak adlandırılan ve Zeynel Bey 
Türbesi’nin kuzeyinde bulunan alanda yapılmıştır. Buradaki mekânlar, 
kuzeyde zemin kotunda başlayıp güney yönde arazinin eğimi nedeniyle 1.75 
m. yüksekliğinde bir terasa oturtulmuştur. Bu bölümde doğu ve batıda tespit 
edilen duvarlar takip edilerek mekânların genel kurgusu belirlenmiştir.

39.85 x 18.40 m. ölçülerinde ortasında havuzu olan bir avlunun etrafına 
sıralanmış üniteleri, eyvan şeklinde bir girişi, ikinci bir eyvanı ve farklı ölçülerde 
5 mekânı ile, batıdaki kanatla birlikte L planlı bir Artuklu Medresesi olduğu 
anlaşılmıştır (Resim: 3,). Havuz ve selsebilli eyvanı ile Mardin’deki Sultan İsa 
(Zinciriye) Medresesi’ni hatırlatmaktadır.

2.1.2. OSMANLI MEDRESESİ

Külliyenin doğu kanadını oluşturan ve plan – mimarîsi ile diğer ünitelerden 
ayrılan son grupta bir Osmanlı Medresesi yer almaktadır. Batı kanattaki han 
gibi burada da uzun dikdörtgen planlı avlu etrafına dizilen eyvan ve farklı 
büyüklükteki odalarda daha özensiz bir işçilik gözlenmektedir. Odaların çoğu 
son dönemlerde yeniden düzenlenip konut olarak kullanılmıştır (Resim: 3).

2.2. BATI YAPILARI (HKFK-05-BY)

Zeynel Bey Külliyesi’nin kuzeybatı köşesinde, avlu duvarları dışındaki arazide 
yapılan gözlemlerde, mezarlık ile içinde bazı yapı kalıntıları tespit edilmiştir. 
Buradaki mimarî dokuyu anlamak amacıyla külliyenin kuzeybatısındaki 37° 
43’ 59 K - 041° 24’ 17 D konumunda ve 485 m. kotundaki alanda bir sondaj 
çalışması gerçekleştirilmiştir.

30.00 x 30.00 m. lik alanın 5’er metrekarelik karolajı yapılmıştır. Bu kareler 
doğu-batı istikametinde harfl erle; kuzey-güney doğrultusunda ise rakamlarla 
tanımlanmıştır.
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Çalışma sırasında, tarla yapılmak üzere büyük oranda tahrip edilmiş, 
etrafl arı basit avlu duvarları ile çevrili kare mekânlar ortaya çıkarılmıştır.

Bunlardan moloz taş ve çamur harcıyla örülmüş duvarların çevirdiği küçük 
bir avlu içinde, özenilerek yapılmış olan mekânın (E4 açması), üzeri açık, 
yarım boy duvarlı bir türbe olması düşünülmektedir.

2.3. YAMAÇ YAPILARI-II (HKFK-05-Y-II)

‘Yamaç-II’ olarak adlandırılan alan, sur içindeki eski kentin güney yamacında, 
kayalığın hemen altında 37° 42` 37 K;  41° 24`53 D koordinatlarında meyilli 
bir arazide yer almaktadır. 30.00 x 30.00 m. lik kazı alanı 5.00 x 5.00 m. 
lik karelere bölünerek çalışmalara başlanmıştır. 15.00 m. uzunluğunda bir 
duvarla önceki döneme ait kazı alanına bitişen batı yönde, D6 ve E6 olarak 
adlandırılan açmalarda aşamalı olarak -1,50 m. seviyesine inilip 6.60 x 3.50 
m. boyutlarında doğu-batı doğrultusunda bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu 
mekânın L şeklinde bir duvar kalıntısı ile ön giriş niteliğinde bir mekânla 
bağlantılı olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 3; Resim: 4).

Yamaç-II alanı, 2005 yılı kazıları içinde en çok tahribata uğramış yapıların 
bulunduğu topografi k bir konum arz etmektedir. Mahalle terk edildikten sonra 
tüm binaların taşları sökülüp moloz yığını hâline getirildiklerinden, temel 
seviyesinde ayakta kalabilmiş birkaç duvar dışında bulguya rastlanmamıştır. 
Ancak sokak dokusunu oluşturan yol ve su kanalının açığa çıkarılması kültür 
tarihi ve şehir yapısının oluşumunu belgeleme açısından yararlı olmuştur. 
Yamacın en alt seviyesindeki yolun kenarına kadar kazılan alanın önüne taş 
duvar örülerek açılan doku koruma altına alınmıştır.

2.4. DERİKİ KİLİSESİ (HKFK-05-K)

Hasankeyf Kalesi’nin güneydoğusundaki vadiden hareketle, yaklaşık 1 km. 
uzaklıkta bulunan ve aynı adla anılan ikinci vadinin yamacına kurulmuş Deriki 
Kilisesi’nde kazı çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

Fotoğrafl arla durumu tespit edilip alan temizliği yapılan kilisenin görünen 
duvarlarından başlamak üzere, güneyden 8.00 m. kuzeyden 3.00 m. doğudan 
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3.00 m. mesafe ile kazılacak alanın sınırları belirlenip kodlanmıştır. İki 
aşamada tamamlanan kazı çalışmaları sonucunda, tek neften oluşan kilisenin 
ana mekânı ile güneyine sonradan eklenen hücreler gün yüzüne çıkarılmış, 
plan ve mimarî durumu belgelenerek kültür tarihine yeni bir halka eklenmiştir 
(Çizim: 4; Resim: 5,6).

Çalışmalar sırasında, kaçak kazıcıların kiliseyi önemli ölçüde tahrip ettiği 
tespit edilmiştir. Kilisenin batısı dere yatağına baktığından, zamanla sel 
suları duvara kadar olan bölümü götürüp kilisenin batısı askıda kalmış, plan 
şemasına uygun bir alan toprakla doldurularak önüne taş duvar örülmüş, dere 
yatağına oturan bu duvarın zarar görmemesi için de zemine ve üstüne beton 
dökülmüştür.

Üzerinde herhangi bir yazıtı olmayan yapının XIV-XV. yüzyıllardan kalma 
bir Süryani Kilisesi olduğu sanılmaktadır.

2.5. BÜYÜK SARAY (HKFK-05-BS)

Hasankeyf’in en yüksek ve şehre en hâkim noktasında bulunan, bulunduğu 
konum itibarıyla saray olduğu tahmin edilen yapıda (Resim: 7) arkeolojik 
kazılara 15.06.2005 tarihinde başlamıştır (Çizim: 5).

Büyük Saray kazıları başlangıçta iki bölüm hâlinde planlanmıştır. İlk 
bölümde yapının dış cephe duvarları önünde biriken ve her üç cephede yer 
yer 2.00 m. nin üzerine çıkan moloz yığınlarının kaldırılması ile yapının ortaya 
çıkarılması; ikinci bölümde ise yapının iç mekânların belirlenmesi şeklinde 
hedefl enmiştir.

Yapının iç kısmı, bir iki mekân dışında üst örtüleri çökmüş ve örtü seviyesine 
kadar moloz yığınlarıyla dolmuş vaziyette tespit edilmiştir. Büyük programlı 
kompleks bir yapı olarak tasarlanan sarayın tüm mekânlarını belirli bir kot 
seviyesine kadar açmak amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 
8).

Merkezdeki alanlar: Yapının iç alanlarında 2004 öncesinde kazılar yapılmış, 
ancak bu çalışmalara ilişkin elimize bilgi ve belge geçmediğinden, çalışmalara 
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Albert Gabriel’in planından yola çıkılarak başlanmıştır. Kompleks yapı yönlere 
göre dört gruba ayrılarak geçici kod ve numaralar verilmiştir.

Kazılar ilerledikçe, “GD” (güneydoğu),“KD” (kuzeydoğu), dışarı ile muhdes 
bağlantısı olan  “GD3”  ve “KD1” mekânlarının üst örtü seviyesine kadar 
doldurulmuş veya dolmuş olduğu görülmüştür. “Cephanelik” olarak anılan 
bu mekânlardaki moloz yığınları kaldırılmış, A ve B açmalarında 5 kemerle 
bölünmüş revaklı bir alan tespit edilmiştir. Güney ucunda doğu-batı doğrultulu, 
geçişi yuvarlak kemerle sağlanmış servis mekânı sayılabilecek bir oda ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mekânda çok sayıda seramik buluntu ele geçirilmiştir. Aynı 
mekânın güneydoğu köşesinde biri güneyde, diğeri batıda olmak üzere iki 
açıklık tespit edilmiştir.

Büyük sarayın merkezindeki diğer bir çalışma alanı, “Zindan” olarak 
adlandırılan “GD1” mekânı olmuştur. Bu mekân sarayın doğu duvarına bitişik 
olarak yapılmıştır. Odanın tonoz üzengi seviyesine kadar dolu olan moloz 
yığını kaldırılmıştır. Cephanelik ve Zindan kazılarının tamamlanmasının 
ardından, büyük saraydaki kazı çalışmaları yapının merkez mekânına doğru 
yönlenmiştir.

Topografi k konumu itibarıyla kazısı zor koşullarda yapılan Büyük Saray’daki 
çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Kuzey cephedeki 
ana giriş kitlesi ile önündeki kule her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Kazı başkanlığınca alınan korumaya yönelik basit önlemlerin 
yanı sıra, kalıcı acil müdahale için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan teknik 
destek istenmiş, restorasyona yönelik çalışmalara başlanmıştır. Sarayda, 
kazıyla ortaya çıkarılan kemerlerin büyük bir bölümü geçici olarak ahşap 
aparatlarla desteklenmiştir. 

2.6. HAMAM (HKFK-05-H)

Kazılar, sağlam olarak günümüze gelebilen ve Hasankeyf’te “Hamam” 
veya “Mescit” olarak bilinen yapı kalıntısının ne olduğunu belirlemek ve varsa 
bağlantılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çevresi 5.00 x 5.00 m.lik 
sekiz kareye bölünerek doğu, batı ve güneyinde kazılara başlanmıştır. Mevcut 
yapının doğusunda, muhdes bir duvara ulaşılmış, ancak ana yapı ile bir 
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bağlantısı tespit edilememiştir. Güneydoğu köşesinde yapılan sondajda, -2.50 
m. de zemine ulaşılmış, yapının özgününde muntazam kesme taş malzeme 
kullanıldığı görülmüştür (Resim: 9).

Soyunmalık bölümü olduğu anlaşılan mevcut yapının batısında, henüz 
kazısı yapılmayan bir ara bölüm (ılıklık) ile devamında sıcaklık, kuzeyinde 
dikdörtgen külhan bulunmaktadır. Köşe mekânları tuğla örgülü, üç kenarında 
ısının dolaşması için taş destekler bulunan halvet hücreleri,  muhtemelen 
Osmanlı Döneminde daha üst kotta yeniden şekillendirilmiştir. Bu bölümde 
demir parçaları bulunmuştur. 

Külhanın kuzeyinde alt kısmı taş üstü tuğla sarnıç (su deposu) bölümü 
bulunmaktadır. Külhanın güneyinde birbirine simetrik çok köşeli düzgün kesme 
taştan halvet odaları ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde cam fanus kalıntılarına ve 
su künklerine rastlanmıştır. Halvet odalarının zeminine -2,50 m. de ulaşılmıştır. 
Halvet odalarının zemininde kullanılan kare ayaklarla taşların sıcak havanın 
dolaşması için karşılıklı olarak yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Burada bir de su 
kanalı açığa çıkarılmıştır. 

Hamamın sıcaklık bölümünde, zemin seviyesinden sonra mekânın 
yarısının kazısı yapılmış, zemin kotunun üzerindeki Osmanlı Döneminde 
yeniden yapılan ikinci cehennemlik katının bozulmaması amacıyla diğer yarısı 
öylece bırakılmıştır (Çizim: 6-7; Resim: 10)).

Kazı sonunda yapının Artuklu Hamamı olduğu anlaşılmıştır.

2.7. ROMA DÖNEMİ KALINTILARI (HKFK-05-RY)

Tarihî Hasankeyf Köprüsü’nün güneybatısında, Er-Rızk Camisi’nin 
karşısında, şehre giriş kapısı şeklinde inşa edilmiş Roma Dönemine ait bir 
yapı kalıntısı mevcuttur (Resim: 11).

Ana kaya üzerine bindirme tekniği ile dört köşe blok kesme taşlardan 
yapılan bina, daha sonra çeşitli mimarî öğelerin eklenmesiyle oluşturulan 
yapıların altında kalmış, üzerine “Eski Çarşı” adıyla bilinen sokakta yer alan 
Molla Halil Camisi inşa edilmiştir. Ön cephesi oldukça sağlam olan yapının 
arka cephesi kaçak kazılarla tahribata uğramıştır. Duvarlarda meydana gelen 
yıkılmalar sonraki dönemlerde onarılarak yeniden şekillendirilmiştir.
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Batı yönünde bulunan kesme taş bloklardan oluşan ve ana kayaya 
oturtulan duvar kalıntıları küçük sarayın altına gelen ve muhtemelen şehir 
surlarını oluşturan bir özellik taşıyordu. Doğu kısmında kuzeye yönelen ve 
dikdörtgen girişin doğusunda yer alan ana kayaya oturtulmuş giriş açık bir 
mekânla desteklenmiş olmalıydı. Yapının büyük bir bölümü, İç Kale’ye giden 
günümüzdeki asfalt yolun altında kalmıştır.

Bir Antik Dönem kalıntısı olan tonozlu Roma yapısını mimarî hatlarıyla 
ortaya çıkarıp bu ünik eseri Hasankeyf kültürel mirasına dâhil etmek amacıyla 
kazı yapılmasına karar verilmiştir.

Yapının güneydoğu ve batı kısmındaki toprak ve niteliksiz moloz-taş 
yığıntıları kaldırılarak yapı mimarîsi ortaya çıkarılmıştır. Yapının kuzey kısmında 
çukurda kalan özgün kale yolu ile ortasındaki su kanalının alt kısmına taş 
döşenip üzerine toprak serilerek bir yaya yolu oluşturulmuştur.

Çalışmalar sırasında, batı kısmında güneybatı yönünden gelen bir künk 
bulunmuştur. Toprak ve taş tabaka alındıktan sonra yapının kuzeyinde kalan, 
su kanalına doğru devam eden, daha önceki künk ile paralel üç künk daha 
bulunmuştur.

Yapının güney duvarındaki açıklığın tabanında beyaz, kahverengi ve mavi 
renklerde tesseralardan oluşan, MS. II. ya da III. yüzyıla tarihlendirilebilecek 
iki küçük mozaik parçası ile MS. II. yüzyıla tarihlenebilecek Roma çatı ya 
da duvar tuğlaları bulunmuştur. Ayrıca yapının batı tarafında, nitelikli olarak 
değerlendirilebilecek in situ olmayan şemse motifl i iki adet kesme taş tespit 
edilmiştir.

Döküntü toprak içinde tahribata uğramış bir adet Roma sikkesi ile, Ulu 
Cami sarnıcı içine atılmış vaziyette mimarî süsleme parçası bulunmuştur 
(Resim: 12).

2.8. KASIMİYE YAPILARI (HKFH-05-KS)

Hasankeyf ilçe merkezinin 1.5 km. kadar doğusunda yer alan ve ilçe 
halkı tarafından “Kasımiye” olarak adlandırılan mevkide, büyük ölçüde “Antik 
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Dönem”e tarihlenen yerleşim alanında, Türk Dönemi yapıları da tespit edilerek, 
mevcut yedi yapı kalıntısı içinden, yerleşim şekli ve mimarî formları göz önünde 
bulundurularak belirlenen dört ayrı yapıda kazı çalışmaları başlatılmıştır. 

Kasımiye kazılarının 1 No.lu Yapısı, güneyden kuzeye doğru yaklaşık 
%10 meyilli bir arazinin üzerinde, kuzeyde Dicle havzasına hâkim, doğuda 
Dicle’ye uzanan kurumuş dere yatağı ile sınırlandırılmış, güneyde sert vadi 
yamaçlarıyla kapalı ve batıda Hasankeyf kent merkezine bakan bir alanda 
inşa edilmiştir.

1 No.lu yapının 9.80 x 16.40 m. ölçülerinde, doğu-batı doğrultusunda 
enine dikdörtgen plânlı bir kütle ile buna doğu yönde bitişik, 9.70 x 15.50 m. 
ölçülerinde, kuzey-güney doğrultusunda boyuna dikdörtgen bir alana oturan 
ikinci bir bölümden oluştuğu görülmüştür. Söz konusu ikinci bölüm, batısındaki 
yapı kütlesinden güney yönde 7.70 m. lik bir çıkıntı yapmaktadır. Yapı, arazi 
eğimine uygun olarak güneyde yamaca yaslanırken, doğu ve batı yönlerde 
cephe duvarları, kuzeyde ise açık bir avluyla bütünleşmiştir. İki blok arasında 
yer alan sekizgen planlı, üzeri kubbe örtülü mekân çinilerle kaplanmıştır 
(Resim: 13).

Kasımiye-I Yapısı’nın güneyinde, daha yüksek kottaki arazi üzerine kurulan 
Kasımiye-II Yapısı, doğu-batı doğrultusunda 20.40 m. kuzey-güney yönünde 
15.85 m. lik bir alana oturtulmuştur (Resim: 14). Doğu-batı yönünde yan yana 
5 ve 1 arka mekân ile orta mekânın kuzeyinde bir havuzdan oluşmaktadır. 
Moloz taş örgülü, zemini kesme taş üzerine cas kaplı tek eyvanlı, enine 
dikdörtgen planlı, kuzeyden girişi olan ve bulunduğu konum itibarıyla yerleşim 
alanında daha belirgin bir yerde yapılmış muhtemelen üst düzey bir şahsa ait 
sivil mimarî örneği olduğu tespit edilmiştir. 

Kasımiye-III Yapıları, kuzeye ve batıya açılan birbirine bitişik iki üniteden 
oluşmaktadır. Her ikisinde de havuza bağlanan ve eyvanla bütünleşen su 
sistemleri, kapalı oda ve mutfakları mevcuttur (Çizim: 8, Resim: 15).

Kasımiye-IV yapısı, Salahiye bahçeleri yakınında, antik bir avlu duvarı 
ile su kanalından yararlanılarak inşa edilmiştir. Havuzla bağlantılı eyvanları, 
mutfak ve kapalı odalarıyla diğerleri gibi, dönemin tipik köşk örneklerinden 
birisini oluşturmaktadır.
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Kasımiye yapılarındaki kazılar sırasında çok sayıda küçük buluntu ele 
geçirilmiştir. Metal cürufu, pöhrenk parçaları, pipolar, değişik form ve teknikte 
yapılmış seramik parçaları, yüksük ve sikke bulunmuştur. Bu buluntulardan 
yola çıkılarak malzeme, teknik ve mimari özellikleri göz önünde tutulduğunda, 
yapıların Eyyubî ve Osmanlı Dönemlerinden kaldığı sanılmaktadır.

3. DİĞER ÇALIŞMALAR

3.1. Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları

Kampanya boyunca, arkeolojik kazıların yanı sıra, kazılarla ortaya çıkarılan 
mimarî kalıntı ve buluntuların korunmasına yönelik çalışmalar da aralıksız 
sürdürülmüştür.

1.2004 yılı kazı çalışmaları sonunda Zeynel Bey Külliyesi’nin etrafına 
koruma amacıyla yapılan çevre duvarının tahrip edilen bölümleri ile üzerindeki 
koruma betonu elden geçirilerek yenilenmiştir. 2005 döneminde çıkan 
Artuklu Medresesi-II’nin avlusu önündeki yıkılmış duvar zemin seviyesinde 
tamamlanarak avlu yeniden düzenlenmiştir. Havuzdaki dolgu temizlenerek 
taban ve duvarlar kısmen onarılmıştır. Osmanlı Medresesi’nin avlusu, daha 
önce işletme sahiplerince dozerle tahrip edildiğinden, zemin tesviyeleri ile 
düzeltilmeye çalışılmıştır. Hafriyatla çıkan taşlar onarımda kullanılmak üzere, 
külliyedeki iki uygun alana toplanarak istifl enmiş, toprak ve moloz dolgu alan 
dışına taşınmıştır.

2. Kazılar sırasında ele geçirilen değişik dönemlere ait çok sayıda seramik 
kap ve parçaları ile taş ve alçı üzerine yazılı kitabeler ve diğer küçük objelerin 
bir bölümü incelenmek ve onarılmak üzere kazı evine kaldırılmış, bir kısmı da 
Mardin Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 16-18).

3. Hamamın ayakta kalan ve Osmanlı Döneminde yeniden yapılan 
soğukluk kısmının güneydoğu köşesi zemine kadar açılarak takviye edilmiş, 
kazıyla ortaya çıkarılan diğer kısımlarının yağıştan zarar görmemesi için Dicle 
yönünde iki drenaj kanalı açılmıştır. Ayrıca kazı alanının etrafı geçici harçsız 
taş duvarla çevrilerek koruma altına alınmıştır.
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3.2. Zeynel Bey Türbesi Koruma Projesi  

Yıkılmaya yüz tutmuş Zeynel Bey Türbesi’ni ayakta tutabilmek amacıyla 
kazı başkanlığının tüm çabalarına rağmen bir çözüm bulunamamış, 2004 
yılında (baraj projesi gündemde değilken) hazırlanan basit onarım ve 
restorasyona yönelik çalışmalar kalitesiz malzeme ve hatalı uygulamalar 
yüzünden başarısız olmuştur. Türbenin gövde alt bölümüne yapılan taş örgü 
sökülerek yapı eski hâline dönüştürülmüştür. Askıya alma ve koruma proje 
çalışmaları ise devam etmektedir.

3.3. Laboratuar Çalışmaları

Kazı çalışmalarının yanı sıra, kazı evi ve laboratuvarda da birtakım 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

1. Kazı sahalarından çıkan ve depoda saklanan seramiklerle diğer 
buluntular, temizlik işlemlerinden sonra nicelik ve niteliklerine göre 
gruplandırılarak envanterleri yapılmıştır.  Belirli form ya da kompozisyonu 
olanların çizimleri yapılarak envanter fi şleri doldurulup fotoğrafl arı çekilerek 
belgelemeleri tamamlanmıştır. Seramikler, üç öğretim üyesi ve yüksek lisans 
öğrencilerinden oluşan gruplar tarafından çalışılıp değerlendirilmiştir.

Büyük Saray kazısında beyaz hamurlu ince astarlı, sırsız, baskı veya 
kazıma desenli, tüme yakın ya da küçük parçalar hâlinde tek veya çift kulplu 
sürahiler ele geçirilmiştir. Bunların üzerinde bitkisel, hayvan fi gürlü ve yazı 
taklidi bezemeler bulunmaktadır. Ayrıca tüm kazı alanlarında bulunan çok 
sayıdaki sırlı seramik parçalarında, Artuklular’dan Osmanlı sonuna kadar 
dönem ve üslûp özelliği yansıtan renk, desen ve kompozisyonlar tespit 
edilmiştir. Laboratuvar çalışmaları devam edecektir.

2005 kazıları, metal buluntu açısından oldukça verimsiz geçmiştir. Ele 
geçirilen sikkeler tanınmayacak derecede bozulmuş, özellik ve nitelikleri 
kalmamıştır. Büyük Saray’dan çıkan birisi tam diğeri yarım 2 adet gümüş 
bilezikle birlikte, Bakanlık temsilcisinin seçtiği kazı envanteri yapılan 27 adet 
buluntu, tutanakla Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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2. 2005–2012 yıllarını kapsayan “Uzun Erimli Eylem Planı”nda belirtildiği 
şekilde, Hasankeyf’te yalnız arkeolojik kazı çalışmaları değil, su altında kalması 
muhtemel kültür varlıklarının taşınması, diğerlerinin de korunmasına yönelik 
birtakım proje ve programların uygulamasına geçilmiştir. Özellikle belgeleme 
çalışmalarında toplanan verilerin sistematik bir ortamda depolanması 
amacıyla kazı evinde bir bilgisayar veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmış 
ve gerekli malzemeler satın alınarak alt yapısı tamamlanmıştır.  2005 yılı 
kazı çalışmalarında, dijital ortamda çekilen fotoğrafl arla sonuçlanan bilgi ve 
belgeler bu sisteme kaydedilmiştir.

3. Hasankeyf’teki kültür varlıklarının korunması, kurtarılması ve 
taşınmasına yönelik alınacak kararlarla yapılacak uygulamaların daha 
sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, kazı başkanı ve proje yürütücüsünün isteği 
üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca akademisyenlerden oluşan bilimsel 
bir “Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. 

4. Uzun Erimli Eylem Planı kapsamında, Hasankeyf’teki kültür varlıklarının 
sözel kaynak ve yazılı belgelerine ulaşmak amacıyla, yerelde mevcut birikimli 
kişilerle yazar ve kamu görevlilerinden bir komite oluşturularak çalışmalara 
başlanmıştır.

5. 2005 yılı kazı alanlarının (Kasımiye yapıları hariç) ölçüm ve mimarî 
çizimleri bilgi işlem, ve veri tabanına yüklenmiştir.

6. Şahıs mülkiyetinde bulunan Zeynel Bey Külliyesi, Hamam ve Kasımiye 
yapılarının kazılarında, arsa/arazi sahiplerinin muvaffakati alınmış ve 
kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.

7. Daha önceki dönemlerde bulunan ve kazı evi depolarında saklanan 
buluntular yeniden elden geçirilerek kasa ve rafl ara düzenli olarak 
yerleştirilmiştir.

8. Yapılan çevre gezisi ve incelemeler sonucu, bazı yeni yerleşim alanları 
ile kültür varlıkları tespit edilmiştir.
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4. SONUÇ 

2005 yılı Hasankeyf arkeolojik kazı çalışmalarında, geçen yıl olduğu gibi, 
planlanan ve beklenenin üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Zeynel Bey Külliyesi, Hasankeyf’te sur dışında da yoğun yerleşim alanları 
olduğunu gösteren ve Artuklu mimarîsinin anıtsal boyuttaki örneklerini 
sergileyen önemli bir yere sahiptir. Ayrıca konum olarak Hasankeyf’in en düz 
alanında, tarihî İpek Yolu’nun Diyarbakır-Cizre güzergâhı üzerinde önemli 
bir konaklama noktası oluşturmaktadır. Değişik dönem yapılarını bir arada 
toplamasıyla da kültürün sürekliliğine işaret etmektedir.

Mimarî ve süsleme özelliklerine göre, 2004 kazı yılında ortaya çıkarılan I. 
Medrese’nin Artuklu Döneminde tasarlandığı, ancak muhtemelen büyük bir 
depremle yıkılınca Eyyubî ve Akkoyunlular zamanında yenilendiği; Akkoyunlu 
Döneminde doğusuna bir imaret ile güneydoğusuna türbe eklendiği; hanın 
kuzeydoğu köşesinden itibaren doğuya doğru uzanan kalıntıların Osmanlı 
Döneminde yapıldığı anlaşılmıştır. 2005’te gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda, arasta olduğu sanılan mekânın, medreseye sonradan eklenmiş 
niteliksiz konutlar olduğu görülmüştür.

Bu muhdes mekânın güneyinde kalan ve bir eyvanla avluya açılan 
medrese, malzeme-teknik ve mimarî özellikleri, eyvandaki su sistemi ve 
eyvanın karşısında avluda yer alan havuz kurgusu ile Artuklu Devrinin tipik 
özelliklerini yansıtmaktadır.

Türbenin kuzeyinde kalan medrese, yapı malzemesi ve üst örtüsünde 
pöhrenk kullanılması ile daha doğudaki Osmanlı Medresesi’nden ayrılmaktadır. 
Her iki medrese de “L planlı” olarak tasarlanmıştır. Doğudaki medresenin 
güneydoğu köşesi tamamen ortadan kalkmıştır.

Oldukça geniş bir alanı kaplayan külliyede 5 ayrı avlu bulunmaktadır. Bu 
avlulardan yalnızca ikisinde çalışma yapılmış ve birer havuz tespit edilmiştir. 
Diğer avlularda yapılacak çalışmalarla yeni su sistemlerinin ortaya çıkması 
olasıdır.
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Zeynel Bey Türbesi, XV. yüzyılda yeniden şekillenen külliyenin önemli bir 
elemanı olurken, Hasankeyf’in sembolü hâline gelmiştir. Osmanlı Döneminde 
eklenen bölümleriyle bir menzil külliyesi niteliğine kavuşan yapılar topluluğu, 
bulunduğu alanda yalnız kalmamış, doğuda tarihi köprüye, batıda Kesikköprü 
Köyü yakınına kadar uzanan yeni bir yerleşim alanının doğmasına neden 
olmuştur. Ancak bu yapılar zamanla yıkılmış, yalnız türbe ile külliyeye ait 
hamamın Osmanlı Döneminde yeniden inşa edilen soyunmalık bölümü 
ayakta kalabilmiştir. “Batı yapıları” adıyla tanımlanan mezarlıkla içindeki yarım 
türbe örnekleri, basit mimarîlerine rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
karşımıza çıkan birçok benzerleri ile kültür tarihi açısından önemli bir yere 
sahiptirler.

Gelecek kazı dönemlerinde, külliyenin çevresinde yapılacak sondaj ve kazı 
çalışmaları ile yeni kültür varlıklarının ortaya çıkarılacağı inancındayız.

Zeynel Bey Külliyesi’ni oluşturan yapıların bir bütün olarak ele alınması ve 
mevcut durumunun korunması gerekmektedir.

Yamaç-II Alanı, yerel özellikler içeren mahallenin bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan basamaklı bir sokakla, 
bu sokağa açılan evlerin yer aldığı; ancak aşırı derecede yıkıma uğradığı; 
konutların, sırtları yamaca yaslanmış iki oda ve bir aşevi ile önlerinde küçük 
havuz veya kurna (yalak) bulunan birer avludan oluştukları anlaşılmıştır. 
Sadece duvar kalıntıları ortaya çıkarılan bu mekânların moloz taş ve niteliksiz 
malzemelerle örüldüğü, üzerlerinin casla sıvandığı tespit edilmiştir.

Büyük Saray olarak tanınan kompleksin, Hasankeyf’in yönetiminde önemli 
rol üstlendiği kuşkusuzdur. Savunmaya elverişli topografi k konumu ve tüm 
manzaraya hâkim görkemli yapısıyla uzaklardan dikkati çeken bir görünüme 
sahiptir. Ancak uzun yıllar önce yangın ve depremler -belki istilâlar- sonucu terk 
edilmesiyle atık malzeme deposu hâline gelerek toprak ve moloz yığınlarıyla 
dolmuştur. Yalnızca yönetim değil,  iç kale savunmasını üstlenen muhafız 
birliklerinin barındığı bir askerî garnizon niteliğinde tasarlanan komplekste, 
birbiriyle bağlantılı büyük koridorlar, salonlar,  odalar ve bağımsız üniteler 
bulunmaktadır. Sur nitelikli beden duvarları ve kulelerle, iç mekânların çoğu 
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yuvarlak kemerli bölgü duvarlarında blok kesme taş; örtü sistemlerinde tuğla 
malzeme kullanılmıştır.

Güneydeki kayalık yamaçta, tepeden kuzeye doğru kademeler halinde kot 
düşürülerek oluşturulan kemer ve duvarlarda yer yer yıkılma ve çatlamalar 
görülmektedir. Ayrıca yapıda iki ayrı yangın tabakası tespit edilmiştir. 
Açılan mekânların zeminleri beklendiği gibi düz olmayıp kaya kitlelerinin 
teraslanmasıyla oluşturulmuştur.

Büyük sarayın iki ayrı blokunun ancak 1/3’lük kısmı plan bazında açığa 
çıkarılabilmiştir. 

Hamam kazısı,  Hasankeyf’te mevcut anıtsal nitelikli mimarî dokuya 
yeni bir halka eklemiştir. Halen ayaktaki yapının halk arasında bilindiği gibi 
hamam olduğu kesinleşmiştir. Dicle taşkınları sonucu yıkılan hamamın 
temelleri üzerine, Osmanlı Döneminde sert sel tabakası kaldırılmadan yeni 
ve daha niteliksiz bir hamam yapıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan kaliteli taş 
malzemesine bakılarak bunun bir Roma Hamamı olabileceği düşünülmüşse 
de, yapım tekniği ve mimarî şeması ile, klâsik planda tasarlanmış bir Artuklu 
hamamı olduğu anlaşılmıştır.

Kasımiye’de, 2005 döneminde gerçekleştirilen kazı çalışması sonucunda, 
özgün mimarî özellikleri ile Hasankeyf’teki Türk sivil mimarîsine ait önemli 
bulgulara ulaşılmıştır.

Kasımiye mevkii kentin doğusunda, “Selahiye Bahçeleri”ne komşu tarihi 
bir yerleşim alanıdır. Kazısı yapılan 1, 2, 3 ve 4 No.lu yapıların mekân 
organizasyonları ile seramik buluntuları, Artuklular’dan Osmanlının son 
dönemine kadar aynı kültürün devam ettirildiğini göstermektedir.

Doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen bir plân arz eden bu 
yapılar, ortada bir eyvan ve buna iki yanda eklenmiş dikdörtgen plânlı diğer 
mekânlar ile birlikte kuzey yönde bir avluya açılan karakteristik yapılardır. 
Odalardaki nişlerle, eyvan önünde konumlanan bir havuz ve farklı tiplerdeki 
bağlantıları, her dört yapıda da izlenmektedir.
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1 No.lu Yapı, Dicle Nehri’ne yukarıdan bakan topografi k konumu; kubbeli 
ve çini süslemeli hamamı, anıtsal eyvanı ve büyük ölçekli ikinci havuzu ile 
önemli bir şahsiyete ait “seyir köşkü” veya “yazlık mâlikâne” olmalıdır. Gelecek 
dönemlerde gerçekleştirilecek kazı ve arkeometrik çalışmalar, daha kesin 
sonuçlar sağlayabilecektir.

Roma yapısı kalıntısı, Roma Dönemine tarihlenen tek yapı olması itibarıyla 
Hasankeyf ve Hasankeyf kazıları için büyük önem taşımaktadır. İleriki 
dönemlerde kalıntı üzerinde yapılacak detaylı çalışmalar, çevresindeki mimarî 
dokuların da ortaya çıkarılması ile bu döneme ilişkin daha somut sonuçlara 
ulaşılmasını sağlayacaktır.

2005 yılı Hasankeyf arkeolojik kazı çalışmaları, ulusal ve uluslararası boyutta 
bir ilgi ile izlenmiştir. Çalışmaların güncel olarak dile getirilmesinin yanı sıra, 
Hasankeyf’in kültürel donanımı ile bunların bir kısmının su altında kalmasının 
gerçekleşeceği endişesi, yine yerli ve yabancı basın ve kamuoyunca tepkiyle 
karşılanmış, bu tepkiler zaman zaman Kazı başkanlığımızı da etkilemiştir.

Hasankeyf’teki kültürel mirasın tüm insanlığa ait olduğuna inanıyor ve bu 
mirasın kurtarılması ve korunmasına katılmak isteyen herkesi kazıya davet 
ediyoruz.



8888

Çi
zim

 1
: K

az
ı a

lan
lar
ı



8989

Çizim 2: Zeynel Bey Külliyesi planı

Çizim 3: Yamaç II planı
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Çizim 4: Deriki Kilisesi planı
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Çizim 5: Büyük Saray

Çizim 6: Hamam
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Çizim 7: Hamam

Çizim 8: Kasımiye yerleşkesi 3 No.lu bölge krokisi
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Resim 2: ZK 2005 Kazı Alanı

Resim 1: Zeynel Bey Külliyesi
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Resim 3: ZK Doğu kanadı

Resim 4: Yamaç II
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Resim 5: Deriki Kilisesi

Resim 6: Deriki Kilisesi (kazı sonrası)
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Resim 7: Büyük Saray
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The transition from the non-food producing societies to farmers took place 
during the Pre-pottery Neolithic of the Near East for the fi rst time. It happened 
immediately after the end of the ice age in the time span between the 10th 
to the 8th millennium B.C. One of the main questions that have exercised 
the minds of generations of archaeologists is: Why did people fi rst give up 
a hunting and gathering way of life and started to domesticate plants and 
animals? In other words, why did the Neolithic Revolution take place? Since 
1995, Göbekli Tepe has been the focus of archaeological research carried 
out by the Museum of Şanlıurfa and the German Archaeological Institute 
every year (fi rst report Schmidt 1995; recently Schmidt 2006a-b). After eleven 
campaigns of excavation, many ambiguities and unanswered questions about 
the site still remain. Nonetheless, Göbekli Tepe indisputably opens a new 
conceptual territory in the study of the Neolithisation of the Near East. Though 
only excavated partly, it becomes increasingly obvious that the fi ndings from 
Göbekli Tepe and the related Pre-Pottery Neolithic (PPN) sites in Urfa itself 
and the region around (Schmidt 2006b) are in the centre of the process leading 
from the societies of hunter and gatherers to farmers.

The archaeological work done at Göbekli Tepe since 1995, which had been 
including several structures on the surrounding limestone plateau, is indicated 
on a topographical map published in the report of the 2004 season (Schmidt 
2006a, 348 Fig. 1). The work done in 2005 was concentrated to the main 
excavation area on the southern slope of the mound. All the activities there 
are mapped in the schematic plan of the architectural remains (Fig. 1).

The youngest excavated building layer at Göbekli Tepe is layer II, dating to 
Middle PPNB. 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 monumental circular or oval enclosures of 
the so far oldest layer III are dated to the PPNA and the early PPNB periods. 

GÖBEKLİ TEPE EXCAVATIONS 2005
Klaus SCHMIDT*

* Doç. Dr. Klaus SCHMIDT, Deutsches Archäologisches Institut Podbielskialle 69-71 14195 
Berlin /ALMANYA.



9898

The material culture is of the type known from the other contemporary sites in 
Upper Mesopotamia. The lithic industry contains Helwan and Nemrik points in 
layer III and is dominated by Byblos points in layer II. Duing the middle PPNB 
period the site had been abandoned completely. Virgin soil, or, more probably, 
the bedrock of the limestone plateau, had been not reached in the excavation 
area until now, and it seems probable, that below the excavated structures of 
layer III there will be older layers, completely unknown so far in its date and 
material culture. 

Layer III contains the most important excavated strutures at Göbekli Tepe. 
The megalithic pillars stand 3 to 5 m. high, weight up to 10 tons and have been 
positioned in a symmetrical arrangement. Until 2005, four enclosures with 43 
pillars have been discovered in situ. They have been arranged purposefully 
to delineate round or oval structures. In each of these enclosures the ritual 
space is delineated 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 surface is extremely well prepared 
and they are always decorated with fi gurations. Sometimes arms, hands 
and fi ngers had been depicted. It is clear, that all the pillars clearly have an 
anthropomorphic meaning: The horizontal and vertical parts respectively being 
the head and body of human like beeings. The anthropomorphic meaning of 
the pillars makes it possible to recognize left and right, the frontal face and 
the back. On some of the pillars, the presence of parallel lines can be noted 
on the frontal part, on the stomach, a pattern probably referring to some kind 
of clothing.

Due to statical problems of the 4 to 5 m. high profi les in most of the trenches 
the excavation of the large enclosures had been interrupted and all the efforts 
of work had been concentrated on the enlargement of the excavation area 
in order to remove the high bulks and to add new trenches east and west of 
the previous excavations, to have the space which is needed to continue the 
excavations esspecially in enclosure C and D (Fig. 2 and 3). This work had 
been started in 2004 and continued in 2005. Several structures of layer II 
with rectangular rooms and terrazzo fl oors had been found east of enclosure 
C (Fig. 4) and east of the terrace wall, which had been found as expected 
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(Fig. 5), as the terrace wall known from the western and northern part of the 
excavation area continued in the new trenches in the east, split in several 
phases, turning now to the south. The terrace wall is delineating the space of 
the older monumental enclosures A, B, C and D, which are in the centre of the 
depression on the southern slope of the mound. 

At the terrazzo fl oor of one of the rectangular rooms of layer II a plate 
made of limestone had been found. A small channel is leading from the rim to 
the centre of the plate. Such plates had been called offering plates in former 
seasons, when several examples had been found on the surface of the mound. 
A very large offering plate of the same type had been discovered in situ in the 
terrazzo fl oor in front of pillar 9 in enclosure B (Schmidt 2006b, 134 Fig. 51). 
This context clearly proves the use and the importance of the plates in ritual 
installations. Typical for the offering plates are six small drillings on the surface 
of the plate. The function of these holes remains completly enigmatic, as the 
ritual actives, when the plates had been used, still are miraculous. 

In the upper part of the destructed walls of the layer II buildings several 
fragments of sculptures had been found in 2005. It was no surprise. Nearly in 
every campaign fragments of large limestone sculptures had been found at 
Göbekli Tepe. One of the 2005 fi ndings belongs to the type of a wild dangerous 
animal with an object in front of its legs (Fig. 6). Other examples of this type, 
found in previous seasons, are depicting clearly the head of a person (or 
sometimes the head of another animal), but with the example found in 2005 
it is not completely clear, if there is something in front of the animal or not. 
Another sculpture is of thy type of a bear (Fig. 7). Again such sculptures had 
been known from previous seasons. Several further fragments could not be 
determined exactly in their meaning or type.

In the operations of 2005 the eastern section of enclosure C could be 
unearthened step by step. As a result of earlier seasons, the central pillars 
of enclosure C, pillars 30 and 37, had been discovered (Fig. 1), but they had 
been destroyed in ancient times. There is a large pit obviously made just to 
destroy the pillars. The smashed pieces are still in the lower part of the pit, 
but until now no relief is visible, except a small part of a stola on the western 
central pillar 37. But in the other pillrs of enclosure C there are several reliefs. 
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The motives are dominated by wild boar, which is visible on four pillars. On 
pillar 12 several birds, probably dugs, are depicted on the pillars right head. 
Below the birds there is a boar, and below it there is a fox. The body is hidden 
by a bench, which was built after the erection of pillar 12. On pillar 11, which is 
heavily destroyed in its upper part, only the feet of a large animal are left. The 
feet show fi ve fi ngers, so it was probably a bear. On the inner face of pillar 28 
there are two signs visible, a boar and a crescent, and it is possible that further 
signs will follow in the unexcavated lower part of the pillar.

Several bulks had been removed in 2005. In the southeastern part of 
enclosure C a new pillar (no. 40) had been discovered in front of pillar 23. 
Pillar 40 is quite small and only its upper part had been unearthened. There is 
no decoration visible so far. Pillar 23, which is just in the back of pillar 40, had 
been discovered some years ago, but only its nose had been visible and the 
main part of the pillar had been hidden by a bulk. Below the small part of the 
left face of its head, a small strip of the shaft can be seen. There, the snout 
of a large boar is visible, whose remaining head and body is hidden by the 
enclosure wall. 

In 2005 the head of pillar 23, which had been visible only on its frontal part, 
became unearthened nearly completely. The left face of the head of the pillar 
is without any decoration. This was no surprise. In all cases, where there are 
reliefs on the pillars head  – and there are 14 examples discovered so far -, the 
left face always had been completely empty, without any decoration. On the 
other hand, the right side often had been used for reliefs, and again, it is the 
case with pillar 23. At the right face of the head there are the reliefs of three 
birds, which are arranged in a horizontal row, jumping towards the inner space 
of enclosure C (Fig. 8). As the right side of the pillar is facing towards north, 
photos showing all details can be made only with spotlight, a job which has to 
be done during the next seasons. 

The birds have short legs like ducks and are quite similar to the fi ve birds 
of pillar 12. Again, it is the right face of the horizontal part of the T-shape. 
This pillar is placed not far away in the same enclosure. But the motive is 
observable in enclosure D, too. Quite similar birds are depicted in the right 
side of the head of pillar 33. All these birds had been arranged in a more or 
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less horizontal row, whilest the animals depicted on the shaft of the pillars, 
which usually are mamals, had been arranged in a vertical order. The meaning 
of this observation, the symbolic value of the rich iconography found every 
season at the site, can not be evaluated in this report (compare for it Schmidt 
2006c), but it is very interesting to note that only birds had been depicted in 
horizontal rows.

Enclosure D was found northwest of enclosure C. It is the largest one 
and in excellent preservation. As usuall, there are two hughe pillars in the 
centre, surrounded by an oval of 12 similar but smaller pillars, which had been 
connected by surrounding walls. At the pillars of enclosure D many reliefs 
are visible. The depictions of foxes and snakes are most common, but in this 
structure there is a very wide range of fi gurations, which includes the motives 
of crane, aurochs, gazelle, wild ass and others like a large carnivore, probably 
a felid. 

The central pillars of enclosure D have arms. The hands and the fi ngers, 
which will be depicted, are not yet excavated. The eastern pillar 18 has a 
fox on the right side of its body and H-shaped symbol, a circle and crescent 
on its breast. At the western central pillar 31 there is no fox in the arm, but a 
bukranium in the position at the breast, where the symbols had been at pillar 
18. It seems quite obvious that the bucranium and the other symbols had 
been part of jewellery decorating the stone beeings which are represtented 
by the pillars. 

Pillars 19 to 22 and pillar 30 are in the eastern section of the enclosure, 
pillars 32, 33 and 38 in the western. Pillar 32 is without decoration, but pillar 
33 is very rich decorated. It had been commented in earlier reports (Peters – 
Schmidt 2004; Peters et al. 2005; Schmidt 2004, 2006b). In season 2005 the 
excavations uncovered the uppermost part of the northwestern an northern 
section of enclosure D (Fig. 9). As expected, three new pillars, number 41, 42 
and 43, appeared exactly in the position where they had been predicted. All 
the new pillars are only visible with its upper part of the horizontal section of 
the T-shape so far. 

The pillars no. 41 and 42 are without decorations until now. But pillar 43 
is exiting. It had been found in the northern section of enclosure D. Until now 
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only its “nose” is visible looking out of the high northern bulk of the area L9-
68. The lower part of the horizontal section of the pillar are unvisible until now 
in the same way as its complete shaft. But the small visible part already is 
breathtaking. At the frontal part of the pillar there is the depiction of an animal 
facing downwards (Fig. 10). It is probably a lion, but its face is looking quite 
strange. It looks like as if the animal had three mouths in its snout. 

If this observation is true, it would be one of the earliest example of 
monsters in prehistoric art. Undertaking a brief survey of the art of the stone 
age we can observe different fabulous beeings depicted, but we will fi nd 
allways humans in their transformation into an animal, produced during trance 
in ritual sessions, depicted by human bodies and their legs and the heads of 
animals. There are many of such theriokephalic depictions, humans with the 
heads of bulls, goats, or dogs. But there is an important observation: there 
are no fabulous animals like the pegasus or the chimera, the dragon or the 
uroboros. There are no animals with more than one head or more than one 
mouth, there is no kerberos, no hydra in prehistoric images. The monsters 
had not been born yet. For that we should hesitate with the interpretation of 
the image from Göbekli Tepe, esspecially because we don’t know most of the 
reliefs of the pillar, reliefs which can infl uence our opinions about the motives 
already visible. It would be very exiting and it would change the complete 
status of the art we know from Göbekli Tepe in its basic interpretations, if the 
lion on pillar 43 really would be a monster with three mouths.

Returning to pillar 43 we fi nd below the “lion” an animal with six legs. It is 
very like an insect, but regarding the insects we know from other pillars, it is 
depicted in a little different way, as its legs are bent downwards. The position 
of the legs is opposite to the examples known already from pillar 21 and 33. 

The lower part of the sequence of reliefs on the frontal face of pillar 43 will 
be visible after the continuation of excavations in the following seasons. The 
right face of the pillar again seems to be without decoration. At its left face 
there is a surprise. It seems that the phenomenon of horror vacui seems to be 
the ruling power of the decoration depicted there (Fig. 9). From top to bottom 
there is a toad, facing downwards, and a large strange object of rectangular 
shape with a handle on top of it. Below the rectangular object there is a large 
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bird, probably a vulture, but its peak is that of an ibis. Its legs are very long 
and straight in an oblique position in comparison to the body. Immediately in 
front of the bird there is snake, bent downwards. At the right side of the snake 
there are two H-shaped symbols, on in its normal position, the other one in a 
90° twisted position, both symbols already known from several other pillars of 
Göbekli Tepe. Below the bird the head and peak of another bird are visible. 

The other motives, which, without any doubt, will follow at the uncovered 
part of the pillar, can be expected with great anticipation. But we can be sure 
that their meaning will remain so enigmatic as it is the case with the reliefs 
of the visible section. It will be the task of many future campaigns to continue 
in unearthening spectacular pillars and reliefs of a ritual world, which had 
been completely unknown so far. The documentation of these excavations, 
of the material culture found in the debris, which are not steril at all, the 
understanding of the iconographic world, found all over the site in such a 
dense concentration, are tasks of high importance. 

In the 2005 campagne for the fi rst time laser scanning techniques had been 
applied at some of the pillars from Göbekli Tepe. The work had been done by 
a group from the university of Karlsruhe. The method is giving very important 
results of a threedimensional documentation. Examples of this work will be 
part of the exhibition, which will be prestented in the exhibition of Badisches 
Landesmuseum in Karlsruhe in the year 2007 called “Vor 12000 Jahren in 
Anatolien” (“12000 years ago in Anatolia”). The site of Göbekli Tepe will be in 
the centre of the exhibition. 

To conclude, it is obvious, that Göbekli Tepe was not a settlement, it is an 
enigmatic site of high importance, a site obviously mainly for ritual purposes. 
The main characteristics are the anthropomorphic megalithic pillars. The 
rites which had been taking place in the sanctuaries are unknown so far, 
but it is clear, that the erection of such pillars had been playing an important 
roll in the life of the PPN-people gathering 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 
complex, hierarchical social organisation and a division of labour involving 
large numbers of people. During the season of 2005 the work of the former 
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campaigns had been continued. The activities had been part of system of 
operations, which had been planned and developed during a decade of 
excavations done before. And it is clear that the excavations at Göbekli Tepe 
have to be continued for many years.
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Fig. 1:  Göbekli Tepe, schematical map of the main excavation 
area on the southern slope

Fig. 2:  Göbekli Tepe, enclosure C and D from south 
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Fig. 4:  Göbekli Tepe, area L9-96, 
vertical view, north on top

Fig. 3:  Göbekli Tepe, enclosure D and C from west
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Fig. 5:  Göbekli Tepe, area L9-97, vertival view, north on top

Fig. 6:  Göbekli Tepe, sculpture of a wild 
animal made of limestone
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Fig. 7:  Göbekli Tepe, sculpture of a wild animal 
made of limestone

Fig. 8:  Göbekli Tepe, pillar 23, the right 
face of its head

Fig. 9:  Göbekli Tepe, pillar 43 discovered in the 
northern bulk of are L9-68
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Fig. 10:  Göbekli Tepe, pillar 43, the inner 
face

Fig. 11:  Göbekli Tepe, pillar 43, the right 
face of its head
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Diğer yıllarda olduğu gibi, Güvercinkayası 2005 yılı kazısı, İ.Ü. Bilimsel 
Araştırma Projeleri (Proje No. 380/03062005) tarafından desteklenmiş ve tüm 
araştırma giderleri karşılanmıştır.

Güvercinkayası kazılarının ana sponsoru Mercedes Benz Türk A.Ş. 
(Aksaray-Kamyon), temel gıda ve temizlik malzemeleriyle teknik donanım 
yardımını sürdürmüş, ISE (Otomotiv Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi) 
fabrika müdürlüğü de geçen yıl olduğu gibi kazımıza teknik malzeme sağlamış 
ve kısıtlı ölçüde fi nansal katkıda bulunmuştur. 

Uluslararası bir ekiple sürdürülen Güvercinkayası 2005 kazısı, hazırlık, 
arazi, atölye, restorasyon olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiş1 ve yeni 
binasına taşınacak Aksaray Müzesi sergileme çalışmaları desteklenmiştir. 

GÜVERCİNKAYASI 2005 YILI KAZISI
ÖN RAPORU

Sevil GÜLÇUR*
Yücel KİPER

* Doç. Dr. Sevil GÜLÇUR, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE.
 Yücel KİPER, Aksaray Müzesi Müdürü, Hititolog, Aksaray/TÜRKİYE.
 Güvercinkayası 2005 yılı kazısı ekip üyeleri, başta İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

(Proje No. 380/03062005), İ.Ü. Öğrenci Harç Saymanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aksaray İli Valilik Makamı, DSİ 44. Bölge 
Müdürlüğü, Sayın Hans-Peter Heinstein (Fabrika Müdürü, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray 
Kamyon ), Sayın Udo Hehseler (Müdür, ISE Otomotiv Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti), 
Sayın Lothar Selbach (Lojistik Müdürü, ISE Otomotiv Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti) 
olmak üzere, araştırmalarımıza katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarını sunar. 

1 Kazı Başkanı: Yücel Kiper (Aksaray Müze Müdürü; Hititolog) 
 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevil Gülçur (İ.Ü. Ed. Fak. Prehistorya A.D.)
 Yabancı katılımcılar: Dr. Hijlke Buitenhuis (Groningen Üniversitesi Arkeoloji Bölümü/Hollanda, 

Zoolog), Dr. Rozalia Christidou (Kavala/Yunanistan,  arkeolog, kemik alet uzmanı), Ark. 
Jaroslav Ridky (Prag Üniversitesi/Çek Cumh., arkeolog, sürtme taş âlet uzmanı); Alan 
Yöneticisi: Ark. Pınar Çaylı; Arkeolog üyeler: Volkan Arıt, Fatma Karamısır-Yıldız, Ebru Lafcı, 
Ayşe Penlivan-Öztop, Mukaddes Yıldızcı, Burcu Yılmaz; Restoratör üye: Başak Batur; Stajyer 
öğrenci: Nilgül Korkmaz (Yıldız Mimarlık); yardımcı öğrenciler: Utku Umut Atabay, Derya 
Demiray, Eda İşler, Burak Falay, Hikmet Kahraman, Mehmet Arif Sökmen, Yasemin Şahin, 
Filiz Turan, Dilan Yılmaz.; çalışma süresi: 24. 07 - 30. 09. 2005.

 Güvercinkayası 1996-2005 kazıları için bkz: S. Gülçur, “Güvercinkayası Kazısı ve Çevre 
Araştırmaları”, Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; “Güvercinkayası: Eine 
vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110; 
“Güvercinkayası 1997”, Anatolica XXV, 1999, 53-85; “Güvercinkayası”, Atlas 88, 2000, 174-
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Atölye çalışmalarında, alt yapısı tamamlanan büyük deponun 
düzenlenmesine ağırlık verilmiştir. Bu sayede, açmalar bazında, konumlarına 
göre ayrılmış on yılın birikimi buluntu toplulukları, konut ünitelerine göre 
düzenlenmiştir. Buluntu guruplarının, konut ünitelerine göre düzenlenmesi 
tabakalar, yapı evreleri, evrelere göre malzemelerin dağılımı ve değişimlerinin 
daha sağlıklı izlenmesini, restorasyon çalışmalarının da daha rahat 
yönlendirilmesini sağlayacaktır. 

Arazi etkinliklerinin büyük bölümü iç kale ve çevresinde (7 G, 7-8 H, 7 
İ B) yoğunlaşmış, iç kaleyle aşağı yerleşme arasındaki bağlantıyı sağlamak 
amacıyla 6 H açması doğu yarısı yeni kazı alanı olarak belirlenmiş, 4-6 İ 
açmalarındaysa detayların belgelenmesi sürdürülmüştür (bkz: Plan: 1, 2).

5-6/ H-İ Açmaları
(Plan: 1-2)
En yeniden en eskiye doğru sıralandığında, 6 H açması doğu yarısından 

gelen ilk veri, Güvercinkayası’nın son yapı katını temsil ettiği düşünülen 
kerpiç mimarîyle ilgilidir. Açma güneyinde, ± 2.5 m. genişliğinde bir alanı örten 

176, “Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7; “Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, 
O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi  (1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-
102; “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general overwiev, TUBA-AR VII, 
2004,  141-164; “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 2004, 144-145.

 S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Sattlement 
in northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, Anatolia Antiqua XIII, 2005,41-52; K. ve 
N. Kaya, “Güvercin Kayası: 6000 yıllık yerleşim”, Ulusoy Travel 66, 2002, 68-72.S.

 S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XIX. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 
26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; “Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı sonuçları Toplantısı 
I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası 
1998 Kazısı”, XXI. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-28 Mayıs 1999 (2000), 55-70; S. 
Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXII. Kazı sonuçları Toplantısı I, İzmir 22-
26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 2000 Kazısı”, 
XXIII. Kazı sonuçları Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. 
Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 
27-31 Mayıs 2002 (2003), 49-58;  S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı” XXV. 
Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003 (2004), 425-440.

 R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXIII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108, 110; 

  Y. Kiper, - S. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı” XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 
Konya 24-28 Mayıs 2003, 13-24; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı” XXV. 
Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003, 425-440.
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kalıntılar, güneye bakan dış cephe duvarının beş kerpiç tuğla genişliğinde 
olduğu saptanan, kazemat benzeri bir sistemin parçasıdır. 

6 İ açması batı sınırından başlayarak zirve düzlüğü boyunca (7 G-H) 
yaklaşık 20 m. lik bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Bu sistemin nasıl geliştiği 
hakkında henüz kesin bir yargıya varılamamıştır. Yapı, yer yer çanak çömlek 
yoğunluklarıyla üstten bozulmuş, kuzeye bakan bölümleri, yamaç eğimi 
ve dalga hareketi sonucunda erozyona uğramıştır. Dış duvarın sınırladığı 
alanda, belirli aralıklarla kalın duvardan kuzeye yönlenen, tek kerpiç tuğla 
genişliğinde, yanlardan yassı taşlarla desteklenmiş, olası bölme duvarları 
göze çarpmaktadır (Resim: 1). 

İzlenebildiği kadarıyla kerpiç mimarî, sağlam bir zemin oluşturan eski 
binaların taş molozu üzerinde yükselmektedir. Kerpiç mimarînin doğrudan 
üzerine oturduğu düzlem, irili ufaklı taşlardan oluşmaktadır. Bu düzlemin 
hemen altında, eski binaların molozu üzerine yapıldığı varsayılan, bir yamaç 
kaplaması yer almaktadır. Ana örgüyü iri taşların belirlendiği bu kaplama, 
yamaç meyline göre sığ basamaklar oluşturarak alçalmaktadır.

6 H’da gözlemlenen diğer önemli bir bulgu, taş kaplamanın önüne 
yerleştirilmiş, çok iri taş bloklarından örülü, teras duvarı benzeri 
yapılanmadır. 

(Resim: 2). 5-6/ H-İ açması alt evre konutlarının bir bölümü bu duvarın 
altında kalmıştır. Teras duvarının, kerpiç mimarînin de üzerinde yükseldiği taş 
kaplamayla mı ilintili olduğu, ya da 7 H-İ plan karelerindeki savunma sisteminin 
bir parçası mı olduğu henüz açıklık kazanmamıştır. Yamaç kaplaması ve teras 
duvarının, batı yönünde devam ettiği sanılmaktadır. 

Teras duvarının önünde sürdürülen çalışmalar, çıplak ana kayanın ortaya 
çıktığı 5 H-İ açmasına kadar kadar uzatılmıştır. 

Teras duvarının hemen önünde belirlenen ilk yaşam düzlemleri, doğu 
yolunun taş molozlu ve bol kemikli tabakasının altından gelen çakıllı yüzey 
ve onun altında belirlenen daha yumuşak topraklı katmanı anımsatmaktadır. 
Bu dolguların altından, en az üç yapı evresine ait konutların geleceği 
anlaşılmıştır. 

5-6/H-İ plan karelerinin kesişme noktasında yer alan M 11 odası, doğu 
yolunu kuzeyden sınırlayan evlerle aynı doğrultudadır. Odanın ancak doğu ve 
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güney duvarının bir bölümüyle, üst evre taşınmazlarından, şimdilik dairemsi 
bir taş yığını şeklinde izlenen, öğütme sekisi benzeri, bir düzenek ortaya 
çıkarılabilmiştir. Yıkıntı taşlar arasında üzerleri kil sıvanmış, boynuz benzeri 
pervaz/kol kalıntılarıyla bu düzenek, odanın doğu yoluna  açılan kapı aralığının 
hemen önünde yer almaktadır. Kapı aralığı, önüne sonradan uzunlamasına 
yerleştirilmiş yassı bir taşla, bloke edilmiştir. Teras duvarının arkasına doğru 
yönlenen duvarın oda içine bakan yüzü, kat kat ve kalın sıvalıdır. Aynı odanın 
doğu duvarı önünde gözlemlenen taşınabilir dikme sokusuysa, büyük olsılıkla 
gene üst evre donanımlarındandır. 

M2 odası, M11 odasına batıdan bitişmektedir. Bu yıl ancak fırının (Tn1) 
konuçlandığı, 5 H açması sınırları içinde kalan güneydoğu köşesi kabaca 
temizlenebilmiştir. Ağızı kuzeybatıya bakan fırının kubbesi tıraşlanmıştır. 
Fırının tablası üzerinde, 1997 kazısından tüme yakın bir örneği bilinen, krem 
rengi astar üzerine mat koyu ve parlak kırmızımsı kahverengi tonlarında 
geometrik bezekli bir çömleğe ait, iki büyük karın parçası ele geçirilmiştir 
(Resim: 3). Odanın, M11 mekânıyla eş zamanlı mı olduğu ya da daha bir alt 
evreye mi girdiği henüz anlaşılamamıştır. 

Güvercinkayası’nın en eski kalıcı konut evresi, 6 İ/M9’la temsil edilmektedir. 
6 İ açmasında sürdürülen detay çalışmalarında, bu konutla  bağlantılı olarak, 
bir yıl önce açma batı profi li önünde saptanan, kabartma yılan betimlemeli kaba 
ait başka parçalar da bulunmuştur.Tümleme çalışmaları sırasında, siyah açkılı 
bu depo kabının üzerine üç değişik hayvan motifi nin işlendiği anlaşılmıştır. 
Kabın tüm yüksekliği boyunca, dikine yerleştirilmiş yılan betimlemesinin 
karşısına rastlayan yüzde, kaş göz betimlemeli dikine yerleştirilmiş geniş bir 
kulp bulunmaktadır. Üç yıl önce, gene aynı açmada saptanan, natüralistik 
uslupta verilmiş, kabartma geyik boynuzlu parçanın da aynı kabın karın 
bölgesi üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Bu ilginç kabın devamı, 6 İ’nin batı 
profi li altından gelecektir. 

7-8/G-H ve 7 İ Açmaları
(Plan: 1-2)
Güneyden yüksek ve tırmanılması olanaksız kayalıklarla, kuzeyden içinde 

pek çok evreyi barındıran savunma duvarlarıyla çevrelenen bu alan, giderek 
bir iç kale görünümü kazanmıştır. 
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7 İ açmasının batı yarısında açığa çıkarılan yeni duvarlar, iç kaleye yönelik 
en son bulgulardır. Geçen yıl plâna alınan, örgüsünde çok iri taş blokların 
kullanıldığı doğu-batı uzantısındaki duvar parçasının altından, kuzey-güney 
doğrultusunda, doğrudan ana kaya üzerine oturan yeni bir duvar daha çıkmıştır. 
Genişliği ± 1.30 m. yi bulan, bu yeni parçayla paralelindeki diğer kısa duvar 
arasında, ± 1.20 m. genişliğinde dikdörtgen bir boşluk (M1) oluşmaktadır.

Yanıklı alanı (7-8 H) doğudan sınırlayan kaya çıkıntısıyla bu kısa duvar 
arasında kalan ve dik bir meyille düşen ana kaya üzerine, birbirine ulanan 
iki silo yerleşmiştir. Bu iki siloyu, yeni duvardan başlayarak, büyük olasılıkla 
yüksek kaya çıkıntısına kadar uzanan, yarı dairesel, üçüncü bir savunma hattı 
dıştan kuşaklamaktadır. Bu üçüncü hattın kısa duvara bitişen kesiminde, bir 
kapı açıklığı bulunduğu sanılmaktadır (Resim: 4).

İç kalenin en dikkat çekici öğelerinden biri, iç bükey dış savunma duvarını 
kesen, kule yapısıdır. Geçen yıllarda, üst seviyelerdeki yıkıntı molozu kısmen 
boşaltılan yapının içinde inilmeye devam edilmiş ve kullanım dışı kaldıktan 
sonra, kulenin içinin yerleşme atıklarıyla doldurulduğu anlaşılmıştır. Bu 
atıklar içinde, çok sayıda öğütme taşı ele geçirilmiştir. Öğütme taşlarının 
yanı sıra, yumuşak, küllü topraklı bir çukur içine, bir andironla birlikte topluca 
bırakılmış, değişik hayvanlara ait boynuz ve kemikler ele geçirilmiştir (Resim: 
5). Arkeozooloğumuz Dr. H. Buitenhuis, en üstte duran çatallı boynuzun, çok 
iri ergin bir geyiğe, onun altında duranın, gene çok iri ergin bir yaban sığırına, 
üçüncü boynuzunsa evcil bir keçiye ait olduğunu saptamıştır. Kulenin taban 
seviyesine henüz inilememiştir. 

7-8 H alanının ana mekânı ve kiler hücresinde belgeleme çalışmaları 
sürdürülmüştür. Bu çerçevede, boğa başlı öğütme sekisi, geni dönüşümlü 
maddelerle sağlamlaştırıldıktan sonra, gerektiğinde tümlenerek sergilenmek 
üzere yerinden sökülmüştür. Beklentiler doğrultusunda, sökülen sekinin 
altından, oldukça yıpranmış, bir öğütme sekisi daha gelmiştir.  Daha büyük 
boyutlardaki bu eski sekinin bir ucu, yanında duran silonun altına girmektedir. 
Öğütme sekisinin hemen bitişiğinde, sekiyle birlikte kullanıldığı belli olan, ters 
dönmüş öğütme taşıyla bir işlik yer almaktadır. Taban seviyesinden yüksekte 
duran öğütme sekisi ve işliğin, odayı batıdan sınırlayan duvarla birlikte, kat kat 
sıvandığı anlaşılmıştır (Resim: 6).
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Öğütme sekisinin arkasında, depolanmış bir çift boynuz, ufak bir kâse 
parçası ve bir ezgi taşı bulunmuştur. 

Ana mekânın kiler hücresinin eski taban dolguları içinde inilmeye devam 
edilmiştir. Kiler hücresini ana odadan ayıran bölme duvarının hemen önünde, 
ancak birkaç santim yüksekliğinde, üzeri ve kenarları özenle sıvanmış, genişçe 
bir platform açığa çıkmıştır. Hücrenin doğu kanadındaki bu platform, büyük 
olasılıkla, gövdesi ve at nalı közlüğü baş odanın içinde kalmış, büyük fırınla 
birlikte kullanılmış olmalıdır.

7 G açmasının batı yarısında gerçekleştirilen çalışmalarda, yangın dolgusu 
üzerine oturan balık sırtı duvarların, 7.0 m x 3.5 m. boyutlarında, dikdörtgen 
plânlı bir mekânı sınırladığı anlaşılmıştır (Resim: 7, 8) . Kuzeydoğu güneybatı 
doğrultusunda yerleştirilmiş bu mekânın güneydoğu köşesi, doğrudan ana 
kaya üzerinde yükselmektedir. Mekânın yaşam düzlemine ait herhangi bir 
bulguya erişilememiştir.  

7 G plan karesi, tüm olarak ele alındığında, tabakalanma açısından 
oldukça karmaşık bir görüntü sergilemektedir (Resim: 8). Kulenin üzerinden 
geçen ve Güvercinkayası’nın son yapı evresini belirlediği önerilen kerpiç tuğla 
yapı, açmanın kuzey alanını boydan boya kaplamıştır. Kulenin batı çeperiyse, 
irice taş örülü bir duvarın altında kalmıştır. 7 G/M1 mekânıyla kule ve  kerpiç 
yapı arasında kalan dar alanda, yoğun bir tahribat gözlemlenmektedir. M1 
odasını batıdan sınırlayan kalın duvarın, ağır yangının molozu üzerine 
oturtulduğu bilinmektedir. Açmanın batı yarısında, bu yıl açığa çıkarılan 
kuzeybatı güneydoğu uzantısındaki ince duvar ve bununla birlikte ele geçirilen 
taşınmazlarsa, M1’i batıdan sınırlayan kalın duvardan daha sonraki bir evreyi 
yansıtmaktadır. İnce duvarın güneyinde kalan M6 mekânında. balık sırtı duvara 
bitişen, fırın kalıntısıysa, 7-8 H/M4’ün en üst evre dolgusunda plâna alınan 
fırınlarla benzeşmektedir. M6 mekânının bir alt seviyesiyse, taş plâka döşelidir. 
Bu türden bir döşeme, kulenin üst evre dolgusundan da bilinmektedir. 

7-8/G-H açmalarının birleşme noktasını, balık sırtı duvarın da üzerine 
oturtulduğu, bir kaya çıkıntısı oluşturmaktadır.  Kayanın kuzeye bakan 
yüzü, doğal formasyona uyacak biçimde, dik olarak düşmektedir. Tıpkı 8 H 
açmasındaki kuzey-güney doğrultusundaki uzun duvarlar gibi, bu alandaki 
uzun duvarlar da, kaya yüzüne bitişerek sonlanmaktadır. Buna en güncel 
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örnek, yanıklı dolgu içinde, 7 G/M3 mekânını doğudan sınırlayan kalın duvarın 
altında devam ettiği belirlenen duvar parçasıdır.  

7 G plan karesindeki çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Yanıklı 
dolguyla birlikte, pek çok yapı, ya da yenileme evresiyle karşılaşılacağı 
kesindir. 7 G açmasında, açıklığa kavuşturulması gerekli en önemli sorulardan 
biri de, kerpiç mimarînin gelişimi ve işlevidir. 

Küçük Buluntular
Bu yıl yeni açılan alanlarda, ağırlıklı olarak yüzeye yakın dolgular içinde 

çalışıldığından, çanak çömlek örnekleri de çok bölük pörçüktür. Bu alanların 
en ilginç örneği, üstte de değinildiği gibi, 6 H/M2.Tn1 tablası üzerinde ele 
geçirilen, bikrom geometrik bezekli bir çömleğe ait iki karın parçasıdır. 

Tüme yakın ele geçirilen (L= 8 cm.),  gaga biçimi akıtacaklı, yağ kandiliyle 
(GK’05-22) (Resim: 9), tümlenerek envantere alınan, siyah açkılı kâsecik 
(GK’05-33) kulenin (7-8 H/M2) dolgu toprağından gelmiştir.  

Yoğunluk açısından, fırınlanmamış kilden üretilmiş nesneler arasında 
andironlar birinci, fi gürinlerse ikinci sıradadır. Şimdiye değin ele geçirilen tüm 
ya da tümlenebilir andironlar, sağlamlaştırılıp gerekli onarımları da yapıldıktan 
sonra, yeni açılacak Aksaray Müzesi’nde sergilenmek üzere teslim edilmiştir. 

Belden yukarı kısmı eksik, ayaklarını karnına doğru çekmiş, çömelmiş 
pozisyonda betimlenmiş, iri kalçalı bir kadını simgeleyen heykelcik parçası 
(GK’05-36), yanıklı alan kiler hücresinin (7-8 H/M1) alt taban seviyesinde 
bulunmuştur (Resim: 10). Kopuntu düzleminde izlenen ufak delik, büyük 
olasılıkla değişik bir malzemeden yapılmış baş kısmının geçme olduğuna 
işaret etmektedir. 

Eski yıllardan da bilinen örnekleriyle, fırınlanmamış kilden, makara biçimi, 
ortadan boğumlu kulak tıkacı, 6 H açması ilk toprak atımında ele geçirilmiştir 
(Resim: 11). 

Değişik şekillerde hazırlanarak depolanmış, kil topanlarının sayısı da 
giderek artmaktadır. Ekmek somunu biçiminde, üst yüzünde iki yuvarlak 
deliği bulunan, yoğun taşçık ve mikalı külçe (GK’05-90) (Resim: 12), yanıklı 
alan alt öğütme sekisiyle birlikte kullanılan işlikte saptanmıştır. İkinci örnek, 
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kiler hücresinin (7-8 H/M1 alt) kuzeydoğu köşesinde açığa çıkarılmıştır. 
Oldukça temiz killi, yassı yuvarlak bu külçenin kenarında, parmak basılarak 
oluşturulmuş çukurcuklar seçilmektedir. 

2005 kazısı, kemik bilintular açısından da diğer yıllara oranla daha 
fakirdir. Kayda değer örnekler, kaburga kemiğinden bir spatula (GK’05-50), 
uzun kemikten üretilme bir bız (GK’05-46) ve gene uzun kemikten ürtilme bir 
mablakla (GK’05-74) sınırlı kalmıştır. 

Cilâlı taş âletler arasında, değişik alanlarda ele geçirilen iki yassı baltacık 
(GK’05-24, 68), şimdiye değin bulunanların en güzel örnekleri arasındadır. 

Sonuç
Güvercinkayası kazısı, onuncu sezonunu geride bırakmıştır. Küçük çaplı 

sayılabilecek bu Kalkolitik Çağ kaya üzeri yerleşmesi, kentleşme öncesinin, 
sosyoekonomik ve sosyopolitik devinimleri hakkında, önemli verileri 
barındırdığını ispatlamıştır.

İlk başlarda, doğal yapının formasyonuyla uyumlu, tasarım ürünü, bitişik 
düzende tutulmuş mimarî dokusuyla dikkat çekmiştir. Kazılar ilerledikçe, tarım 
ve hayvancılığa dayanan kırsal ekonomisinde, artı ürünün sakınılması ya da 
idaresiyle ilgili bazı ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı anlaşılmıştır. 

Üst teras basamağını alttan çevreleyen destek duvarı ve yanıklı alanda 
kalın duvarların arkasında gizlenen özel yapılar, bu değişimin habercisi 
olmuştur. Kayalığın zirve düzlüğünde konuçlanmış özel yapılarla ilgili 
çalışmalar ilerledikçe, sosyal düzendeki farklılaşmaların yansımaları daha 
da  belirginleşmiştir. Giderek içe kapanan ve savunmaya önem veren 
Güvercinkayası’nda artık bir iç kale ve aşağı yerleşmeden söz edilebilmektedir. 
Bu tür bir yapılaşmanın, salt sınıfsal ayırımla açıklanamayacağı da kesindir. 

Bölgede, Güvercinkayası çağdaşı altı yerleşme daha olduğu, yüzey 
araştırmalarından bilinmektedir. Bu yerleşmelerin ikisi dışında diğerleri de, 
yüksek ve kayalık alanlarda konuşlanmıştır. Kalkolitik Çağ, tarım kadar ikinci 
evcilleştirme aşamasını tamamlayan hayvancılık ve hayvan besiciliğinin de 
öne çıktığı bir dönemdir. Özellikle sütten elde edilen hayvansal ürünlerin, artı 
değer olarak ekonomiye katılmasıyla, çobanlık mesleği de hiç kuşkusuz şekil 
değiştirmiştir.
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Güvercinkayası obsidyen ve kemik âlet endüstrilerinde, ok uçlarına hiç 
rastlanmamıştır. Av ve savunma silâhı olarak, göçebelere atfedilen sapan 
taneleri/taşları öne çıkmaktadır. Yerleşik Güvercinkayalılar, âlet çantalarındaki 
bu silâhı, acaba, bölgeye giren göçebe/yarı göçebe büyük sürü sahiplerinden 
edinmiş olamazlar mı?

2005 kazısı, dış destek/savunma duvarıyla iç kale arasında, üçüncü bir 
savunma, ya da destek hattını ortaya çıkarmıştır. 6 H açmasında gözlemlenen, 
yamaç kaplaması ve 7 İ’de kalın bir duvarla kuşaklanmış çifte tahıl silosu, 
ister istemez, çok daha sonrasının Hitit Çağı savunma sistemlerini akla 
getirmektedir. 

Çok zengin ve uçsuz bucaksız tarım topraklarına sahip Anadolu’nun Hititler’e 
kadar geleneksel yönetim modelinin, beylikler, prenslikler, yerel krallıklar 
şeklinde olduğu bilinmektedir. Anadolu’nun kentleşmesinde, hiç kuşkusuz bu 
modelin çok büyük etkisi olmuştur. Su kaynaklarına sıkı sıkıya bağlı ve dar 
bir alanda kümeleşmek zorunda kalan Güney Mezopotamya Kalkolitik Çağ 
tarımcıları, anıtsal yapılarıyla merkezi büyük kent modelini geliştirirken, aynı 
dönem Anadolu tarımcılarınınsa, daha küçük boyutlarda kale kent modelini 
geliştirdikleri önerilebilir. 

Bu bağlamda, uluslararası bir ekiple, pek çok bilim dalından uzmanlarla 
sürdürülen Güvercinkayası kazılarının, Anadolu modeli kentleşme olgusuna 
somut verilerle ışık tutmağa devam edeceğini ummaktayız.
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Plan 1: Topografi k plan üzerinde 1996-2005 çalışma alanları 

Plan 2: 1996-2005 çalışma alanları; basitleştirilmiş genel mimarî plan. 
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Resim 1: 6 H doğu alanı, eski 
yapıların taş molozu 
üzerine oturan kerpiç 
mimarî, batıdan

Resim 3:  6 H/M2.Tn1 ve fırın 
tablası üzerinde 
boyalı kap parçaları, 
kuzeyden

Resim 2:  6 H açması kazı alanı, 
kuzeyden. Arka planda 
taş kaplama ve teras 
duvarı; ön planda 
eski evrelere ait yapı 
kalıntıları
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Resim 4:  7 İ batı alanı savunma 
yapıları ve ön planda 
çifte siloyu kuşaklayan 
kalın duvar

Resim 6:  7-8 H/M1b alt evre 
öğütme sekisi ve sıvalı 
duvar köşesi

Resim 5:  7-8 H yanıklı alan 
savunma hattı, kule içi 
buluntular
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Resim 9:  Pişmiş topraktan yağ 
kandili (GK’05-22)

Resim 7:  7 G açması yangın 
dolgusu üzerinde balık 
sırtı duvar. Ön planda 
kaya çıkıntısı

Resim 8:  Yangın dolgusu 
üzerinde yükselen 
7 G açması mimarî 
buluntular. Sağ planda 
balık sırtı duvar
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Resim 10:  Fırınlanmamış kilden 
çömelmiş pozisyonda kadın 
fi gürini 

 (GK’05-36)

Resim 11:  Fırınlanmamış kilden kulak tıkacı

Resim 12:  Ekmek somunu biçiminde, çift delikli 
kil külçesi

Resim 13:  Cilâlı taş âlet örneklerinden yassı 
baltacık (Gk’05-68)
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Kömürcü-Kaletepe obsidiyen atölyesi 2005 yılı kazısı Niğde Müzesi 
denetiminde ve Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı’nın bilimsel danışmanlığında Dr. 
Ludovic Slimak (Marsilya Üniversitesi), Prof. Dr. Steven Kuhn (Arizona 
Üniversitesi), Berkay Dinçer, Ozan Özbudak, Beril Alataş (İstanbul Üniversitesi 
öğrencileri) İsmail Baykara (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) ve Sevim 
Yıldırım’ın (Adana Müzesi) katılımıyla Ağustos ayında gerçekleştirildi.

GİRİŞ
1995 ve 1996 yılı Batı Kapadokya (Göllü Dağ ve Nenezi Dağ) yüzey 

araştırmalarından sonra 1997 yılında başlayan Kaletepe obsidyen atölyesi 
kazısı Anadolu arkeolojik araştırmalarında bir ilke imza atıyordu. İlk atölye 
kazısı olması nedeniyle uygulanan kazı yöntemleri ve bu yöntemleri 
kullanabilecek genç araştırmacıların yetiştirilmesinin yanı sıra, bu kazı bir 
hammadde ocağında farklı kültürler boyunca hammaddenin elde edilmesi, 
işlenme teknikleri ve işlenmiş ürünlerin dağıtım mekanizması gibi, genelde 
üzerinde fazla durulmayan ancak kültürleri anlamak için yeni boyutlar getiren 
bir araştırmayı temsil etti. Gerçekleştirilen kazılar Kalkolitik, Çanak Çömlekli 
Neolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemlere ait işlik alanlarını ortaya 
çıkardı. Ana araştırma alanımız olan Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait 

KÖMÜRCÜ-KALETEPE
PALEOLİTİK DÖNEM KAZILARI, 2005

Nur BALKAN-ATLI*
Ludovic SLIMAK

Steven KUHN
Fazıl AÇIKGÖZ

* Nur BALKAN-ATLI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı, Laleli-
İstanbul/TÜRKİYE.
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126126

işlik alanında yapılan kazı ve araştırmalar gerek İç Anadolu gerek Yakın Doğu 
hakkında yeni bilgilere, ve dolayısıyla yeni sorulara yol açtı.

Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait Kaletepe işliği ünik bir buluntu 
topluluğu sergilemektedir. Ancak uzmanlaşma sonucunda elde edilebilecek 
standartlaşmış, yüksek kalitede ürünler (sivri uçlu, paralel kenarlı düz profi lli 
dilgiler ve sivri uçlu, paralel kenarlı hafi f içbükey profi lli dilgicikler) İç Anadolu’da 
ilk olarak karşımıza çıktı ve Yakın Doğu’da ki (özellikle kuzey Suriye ve Kıbrıs) 
örnekleri bu işlikten uzak mesafelere gerçekleştirilen bir ticaret mekanizmasını 
ortaya çıkardı (Binder and Balkan-Atlı 2001).  

1997-2001 yılı alan çalışması ve 2002-2004 yılı malzeme çalışması 
sonucunda Kömürcü-Kaletepe obsidyen atölyesinin Çanak Çömleksiz Neolitik 
Döneme ait işliğin araştırması bir monografi  şeklinde tamamlanmak üzeredir.

Tüm yayınlarımızda belirttiğimiz gibi gerek yüzey araştırmalarında 
gerek kazı boyunca yüzey buluntuları bölgede önemli bir Paleolitik Dönem 
olgusuna işaret ediyordu. Bu Paleolitik yüzey buluntuları Acheuléen (iki 
yüzeyliler) ve levallois faktörleri içeriyordu (Slimak 2004). 2000 bahar ayları 
iklim şartları Göllü Dağ’da zaten çok dinamik olan erozyonu hızlandırarak 
arazi yırtılmalarına neden oldu ve tarafımızdan 3. dere olarak adlandırılan 
mevsimlik bir derenin açtığı vadinin yamacında Pleistosen bir dolguyu ortaya 
çıkardı. Atgillerin atalarından birine ait bir çene kemiği de içeren bu dolguda, 
Dr. Ludovic Slimak, gözetiminde çalışılmaya başlandı. 

2001-2004 YILI PALEOLİTİK ÇALIŞMALARIN SENTEZİ
Kaletepe Miyosenden beri aktif olan İç Anadolu volkanik bölgesinde 

bulunmaktadır (Çizim: 1). Kuaterner sırasında da süren bu volkanik faaliyet 
Hasan Dağı ve Erciyes Dağı gibi katmanlı volkanları ve Acıgöl ve Göllü Dağ 
gibi büyük riyolit kompleksleri oluşturmuştur. Göllü Dağ yaklaşık 12 km. 
çapındadır ve obsidiyen içeren dokuz riyolit doruğa sahiptir. Kaletepe paleolitiği 
Kömürcü’de mevsimlik bir dere yatağının güney-doğusunda bulunmaktadır 
(Resim: 1).

Bu dere yatağında 2001-2004 yıllarında çalışma birbirinden 15 m. uzakta 
iki kesitte yapıldı (Resim: 2). Bu iki kesitte ortaya çıkarılan arkeolojik tabakalar 
birbirleriyle bağlantılıdır, dolayısıyla Paleolitik iskânı hakkında global bir bilgi 
vermektedir. 2000-2003 tarihleri arasında toplam 2469 yontma taş buluntu ele 
geçirildi.
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Üst tabakalar (I.’ ve I. tabakalar) kazılan alanın darlığı nedeniyle çok az 
buluntu sergiliyor, ancak buluntu tipleri (levallois yongalama ve yan kazıyıcılar) 
Orta Paleolitiği işaret ediyorlar. Bu tabakalar jeolojik olarak 160.000’e tarihlenen 
tefraların altında bulunuyorlar, dolayısıyla daha eskiler. 

II. ve II’ tabakaları levallois tipi yongalama ve yan kazıyıcı tipi âletler 
sergiliyor. II. tabakada iki farklı levallois tipi yongalama var: ‘lineal’ metodu ile 
yonga çıkarımı ve tek kutuplu ‘recurrent’ metodu ile dilgisel yonga çıkarımı. 
‘lineal’ tip yongalama levallois tekniğinin klâsik konseptini yansıtıyor; merkezî 
doğrultudaki yonga çıkarımı ile hazırlanmış yüzeyden hemen hemen tüm 
yongalama yüzeyini kapsayan tek yonga çıkarımı. Dilgisel yonga çıkarımı ise 
klâsik yönteme göre marjinal kalıyor. Bu yöntemde çıkarılması tasarlanmış ve 
plânlanmış parçalar çok basitçe hazırlanmış vurma düzleminden çıkarılıyor. 
Yan ve uç dışbükeylilik kasıtlı dalmalı çıkarımlarla sağlanıyor. Bu yöntemin 
levallois karakteri merkezî çıkarım ve yanal dalmalı çıkarımların dönüşümlü 
oluşundan anlaşılıyor.

II’.tabaka oldukça fakir ve iyi tanımlanamıyor. Genel olarak kurs tipi 
bir yongalama sergiliyor ve ender düzeltili parçalarda pulçuklu düzelti 
gözleniyor.

III. tabaka kalın, bazen uzun yonga üretimine odaklanmış. Yongalar 
hazırlanmamış masif bloklardan elde ediliyor. Elde edilmesi istenen ürünler 
düz ve geniş bir topuğa sahip kalın yongalar. 

IV. tabakada obsidyen, kullanılan yerel hammaddelere (riyolit, andezit, 
bazalt) oranla çok az temsil ediliyor. Kullanılan bu hammaddeler çoğunlukla 
masif âletlerin yapımında kullanılmış. Ancak bazı parçalar minimalist bir 
levallois ifade taşıyor. Ender obsidyen parçalar teknoloji olarak diğerlerinden 
ayrılmıyor. 

2003 yılında V. tabaka sadece 2 m2’lik bir alanda açılabilmişti. Kullanılan 
hammaddeler farklı çeşitlilikte andezit, riyolit ve bazalttan oluşuyor ve bunlar 
masif âlet yapımında kullanılmışlar. Bu imalat bazen dolaylı vurma tekniği 
ile elde edilmiş bir sırtın karşısında kesici kenar elde etmeye odaklanmış. 
Bu masif âletlerin yanı sıra ikiyüzeyli yapımında organik vurgaçtan çıkmış 
obsidyen yongalar vardı.
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2004 yılı kazıları aşağı kesitte yapılmıştı. Alt tabakalara inmeyi ve ana 
kayaya ulaşmayı sağladı ve 16 tabaka içeren 5 m. lik bir dolguyu ortaya çıkardı. 
2004 yılında kazısı yapılan alt tabakalar Alt Paleolitik Döneme tarihlendi. 
Ortaya çıkarılan iki yüzeyliler, satırlar ve nacaklar Acheuléen kültürüne işaret 
ediyor.

Alt tabakalar obsidyen, andezit ve riyolitten yapılmış önemli sayıda yontma 
taş buluntu içeriyor. 9 m2’lik bir alanda toplam 828 yontma taş ele geçirildi.

IV. tabaka Acheuléen’in son tabakası ve zor tanımlanan önemli yoğunlukta 
kaotik kayalar içeriyor. 2003 yılı kazısı sonunda bu kayaların riyolit bir kaya 
sığınağının çöküşünden ileri geldiği varsayımında bulunmuştuk. Dolayısıyla bu 
durum alt tabakaların (V-XII) açık hava kampları değil kaya sığınağı kampları 
olmaları varsayımını öne çıkardı.

Bu sorular doğrultusunda 2004 kazısının başlıca iki objektifi  vardı : alt 
tabakaların kazısı ve IV. tabakayı kilitleyen jeolojik formasyonun anlaşılması. 
2004 yılı kazıları bu sorulara cevap verdi. Alt tabakaların açık hava kamp yeri 
değil, büyük andezit bloklar tarafından yıkılmış kaya sığınakları olduğu ortaya 
çıktı (Slimak et al, 2005). 

Tarihlendirme konusunda şimdilik sadece asgarî ve azamî tarihler 
verebiliyoruz. I’. tabaka ve II. tabaka arasındaki volkanik tüfl erin Acıgöl volkan 
patlamasına ait ve yaklaşık G.Ö. 160.000’e tarihleniyor (Mouralis et al. 2002, 
Mouralis 2003). Ana kayayı oluşturan riyolit ise K-Ar yöntemi ile yaklaşık 
1.000.000’a tarihleniyor (Mouralis 2003).

Ancak Anadolu’nun in situ en uzun paleolitik süreciyle karşı karşıyayız.

2005 YILI KAZISI
2005 yılı kazısı yukarı açmada özellikle IV. ve V. tabakalara odaklandı 

(Resim: 3). Bu tabakalar daha önceki yıllarda geniş alanlarda açılamamıştı. 
2005 yılı kazısının amacı da bu tabakalara ait daha fazla buluntuya ulaşmak 
ve bu tabakalardaki buluntuların yatay dağılım durumlarını saptamaktı. Bu 
tabakalara inebilmek için yamaç dolgusunu kaldırılırken kısıtlı olarak II., II’ ve 
III. tabakalarda da çalışıldı.
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II II’ III III/IV IV V St dışı Toplam
Yonga 26 78 109 46 409 30 19 717

Çekirdek 1 3 5 8 80 4 2 103

Parça 1 2 5 8 32 5 53

Alet 2 5 12 7 56 8 5 95
Çok yüzeyli 3 2 27 6 38
Masif 2 11 2 15
Satır 1 1 16 4 22
Kıyıcı satır 18 3 21
Artık 5 16 42 31 276 29 6 405
Çeşitli 1 2 3
Toplam 36 104 176 106 927 91 32 1472

Tablo 1: 2005 yılı yukarı kesit buluntuları

2005 kazı yılında toplam olarak 1472 yontma taş buluntu 3 boyutlu 
olarak kayda geçirildi ve toplandı. Tablo 1’de bu buluntuların genel özellikleri 
verilmektedir. Henüz teknolojik analizleri yapılmamıştır. Buluntuların çoğu IV. 
tabakadan gelmektedir. Toprağın yüksek derecedeki asidik yapısı nedeniyle çok 
az kemik korunmuştur ve bunlar taksonomik olarak tanımlanamamaktadırlar.

Daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz gibi Kaletepe’nin uzun paleolitik 
sekansında hammadde tercihleri bir evreden diğerine değişmektedir. 
Geç tabakalarda (I., I’, II) buluntuların büyük çoğunluğunu obsidiyen 
oluşturmaktadır. Daha erken tabakalarda ise, özellikle IV. ve V. tabakalarda 
riyolit, andezit ve daha ender bazalt gibi kaba dokulu volkanik kayaçlar daha 
yoğun olarak kullanılmışlardır (Tablo: 2). Ancak her iki açma arasında farklılık 
görülmektedir. Genel olarak aşağı açmada obsidyen kullanımı daha yaygın 
iken yukarı açmada kaba dokulu kayaçlar daha fazla kullanılmışlardır (Tablo 
3).
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      II

N      %

      II’

N       %

     III

N........%

    III/IV

N           %

      IV

N           %

      V

N      %

Stratig.

dışı

Toplam

Kömürcü obsi. 10   27.8 18  17.3 23   13.1 3          2.8 17        1.8 6 77

Kayırlı obsidyeni 21   58.3 54  51.9 30   17.0 8          7.5 46        5.0 5 164

Riyolit 2       5.6 26  25.0 79   44.9 73      68.9 702    75.7 86   94.5 18 986

Andezit 3       8.3 6      5.8 41   23.3 22      20.8 15    16.86 5       5.5 3 236

Bazalt 1       0.6 6          0.6 7

Tanımlanamayan 2       1.1 2

Toplam 36    100 104 100 176  100 10     1006 927     100 91    100 32 1472

Tablo 2 : 2005 yukarı kesİt tabakalarına göre hammadde kullanımı

Tablo 3: 2005 Yukarı Kesit tabakalarına göre hammadde oranları

II. ve II’. tabakalar teknolojik nüanslar içeren farklı levallois tekniklerinin 
kullanıldığı klâsik Orta Paleolitik sergilemektedir. 2005 yılında ele geçirilen 
ufak buluntu topluluğu bir levallois çekirdek ve yoğun düzeltili bir Moustérien uç 
veya birleşem kazıyıcı içermektedir (Çizim: 2). Tüm buluntular obsidyendendir. 
Buluntuların çoğu hammadde çıkarımı ve alet yapımının ilk basamağı ile 
ilgili faaliyetler ile ilgililer. Ancak düzeltili uç ve benzer tip “bitmiş âletler” 
buranın konumunun sadece ocak/işlik olmadığını, başka farklı faaliyetlerin de 
yapıldığını göstermektedir. 

III. Tabaka masif bloklardan çıkarılmış geniş yongalar sergiliyor (Çizim: 
3). Daha önceki yıllarda belirtildiği gibi, bu tabakada Clactonien öne çıkıyor. 
Düzeltili parçalar Clactonien çontuklarla yapılmış dişlemeliler ve bazı pulçuk 

 KD3 2005 Amont.
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N=1472.

0

20

40

60

80

100

II II' III III/IV IV V Am Niveaux

%

Rhyo/And/Bas

Obsidiennes



131131

düzeltili yan kazıyıcılarla temsil ediliyor. Dişler sadece Clactonien çontuklarla 
oluşturulmuş. Düzeltili hiçbir çentiğe rastlanmadı. Bu tabaka Yarımburgaz ve 
Karain alt tabakaları ile bazı benzerlikler gösteriyor (Yalçınkaya et al. 1992, 
Kuhn et al. 1996, Otte et al. 1998). Hammadde olarak bu tabakada aşağı 
kesitte obsidyen çoğunluktayken yukarı kesitte andezit ve riyolit daha fazla 
kullanılmış.

III./IV. tabaka 2001 yılı kazısında ortaya çıkmamıştı, ancak bu yıl iki tabaka 
arası bir geçişe veya gerçek bir arkeolojik tabakaya ait olabilecek bir katman 
tanımlandı. Bu tabaka da Clactonien bir yapıya sahip. 

IV. tabaka aşağı kesitten tanıdığımız bulguları sergiledi. Yukarı tabakalardan 
farklı bir yapı sergiliyor (Resim: 4). Büyük olasılıkla yamaç veya kaya sığınağı 
çöküşü sonucu kaotik durumda riyolit bloklar arasında ve altında yontma taş 
buluntulardan oluşuyor (Resim: 5). Buna rağmen buluntular iyi durumda, 
erozyon, sürtünme veya jeolojik herhangi bir etkenden etkilenmemişler. 
Birbiriyle tümlenen iki yonga yan yana bulunması tabakanın orijinal hâlde 
korunduğuna işaret ediyor. 

IV. tabaka ortaya çıkarılan en zengin tabaka olma özelliğini taşıyor. 
Hammadde olarak yerel riyolit ve andezit kullanılmış, obsidyene az miktarda 
rastlanıyor. 

IV. tabakanın endüstrisi büyük ve küçük çekirdeklerden yonga çıkarımı 
olarak tanımlanabilir. Bu tabakada çok masif ve büyük bir yongalama tekniği 
ile karşı karşıyayız. Bazı çekirdekler olağanüstü büyüktür (> 25 cm). Yonga 
üretimi çok basittir. Çekirdeğin yüzeyleri veya vurma düzlemi hazırlanmadan 
sistematik olarak çekirdeğin en uygun, en geniş yüzünden geniş yonga 
çıkarılmış. Örneğin çıkarım negatifl eri 20 cm. yi geçen andezit bloklar var. 
Bu masif yongalamanın iki nedeni var : bloklardan çok büyük yongalar elde 
etmek ve sonradan bunları büyük boyutlu çekirdek haline getirmek. Diğer bir 
deyişle sıra dışı bir arkeolojik olgu ile karşı karşıyayız : çekirdek çekirdekleri. 
Varsayım olarak çok büyük yongaların yonga üstü nacaklar ile ilişkili olduğunu 
öne sürebiliriz. Çok az sayıda büyük yonganın bulunması bunların olasılıkla 
başka bir mekâna götürüldüklerini göstermektedir. Ayrıca bazıları 20 cm. 
çapında olan diskoid formlu çekirdekler de var. 
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Âletlerin büyük çoğunluğunu satırlar ve kıyıcı satırlar meydana getiriyor 
ancak çoğu zaman âlet ile çekirdekleri ayırt etmek zor. Çok az sayıda 
çoğunlukla geniş çontukları olan yonga âletler var.

Bu masif yongalama ve âletlere paralel olarak çok küçük yonga ve âletleri 
(2-3 cm.) kapsayan bir yongalama tekniği de bu tabaka da gözlenmektedir. 
Vurma düzlemleri veya yongalama yüzü hazırlanmamış küçük çekirdeklerde 
de (< 10 cm.) en geniş yüz yonga çıkarımında sistematik olarak kullanıldıklarını 
görüyoruz (Çizim: 4). Küçük âletler genelde çontuklu yongalarla temsil 
ediliyor. 

Bu durumda farklı teknik ve davranışlarda bulunan bir insan topluluğu ile 
karşı karşıyayız. Değişik teknik objektifl eri olan bir grup olarak yorumlayabiliriz : 
bir taraftan başka bir yere taşınan veya götürülen çok büyük yongalar veya 
taşımalıklar, diğer taraftan kullanıldıktan sonra yerinde bırakılan küçük âletler. 
Diğer bir deyişle domestik olarak kullanılan ve atılan ufak âletler ve previzyon 
olarak götürülen büyük yongalar. Bu farklı iki teknik ve davranışın ilişkisi ne 
olursa olsun, bu tabaka Alt Paleolitiğe ait ancak Acheuléen yapısına sahip 
değil.  

IV. tabakanın bu buluntuları son derece önemlidir. Aşağı kesitten bildiğimiz 
üzere bu tabakanın altında Acheuléen kültürünü sergileyen obsidyen iki 
yüzeyliler (el baltaları) vardır. Diğer bir deyişle Orta Pleistosende Kaletepe’de 
farklı tekniklere, dolayısıyla farklı yaşam düzeylerine ait farklı Homo erectus 
grupları bulunmuştur.

Hemen alttaki V. tabaka 2005 yılında kısıtlı bir alanda kazıldı. IV. tabakadan 
tamamen farklı olan bu tabaka Aşağı Kesit’teki gibi Acheuléen ögelerini 
barındırıyor: Çeşitli boyutta iki yüzeyliler ve yonga üstü nacakları (Çizim: 5); 
ancak hammadde seçimi açısından ayrılıyor. Aşağı Kesit’te obsidyen yoğun 
olarak kullanılırken Yukarı Kesit V. tabakasında bu hammadde kullanılmıyor. 
Bu tabaka özellikle nacaklar açısından İsrail’de 780,000’e tarihlenen Gesher 
Benot Yacov ile benzerlik gösteriyor (Goren-Inbar et al. 2000, Saragusti and 
Goren-Inbar 2001). Acheuléen Anadolu’da tanınan bir olgu ancak Kaletepe 
jeolojik ortamda kilitlenmiş in situ  bulunan ilk sit alanıdır.



133133

SONUÇ
Kaletepe Anadolu’nun Alt ve Orta Paleolitik Dönemi için çok önemli bir 

konumdadır. Farklı iskanlar 160.000 -1.100.000 yıllarında Acheuléen, Üst 
Acheuléen, Clactonien ve alt Moustérien’e ait veriler sunuyor. Dolayısıyla 
Kaletepe şimdilik Anadolu’nun en uzun Paleolitik sekansını temsil ediyor. 
Özellikle alt tabakalar Avrupa’nın ilk iskâncılarını ve Orta Pleistosende Afrika 
ve Avrasya ilişkilerini anlamak açısından çok önemli. 

İnsanın Afrika’dan çıkışı ve Avrasya’ya dağılımında Anadolu’nun önemli bir 
rol oynamış olması gerekir. Afrika dışındaki şimdilik en eski insan kalıntısı 
Dmasini’de, güney-doğu Gürcistan’da Türkiye sınırının hemen kuzeyinde 
bulunmuştur. Anadolu’nun tüm bölgelerinde yüzey, genellikle ikincil ve in situ 
olmayan, buluntular Orta Pleistosende oldukça yoğun insan gruplarına işaret 
etmektedir (Yalçınkaya 1981, Taşkıran 1998). Ancak, sadece Yarımburgaz 
ve Karain kazıları güvenilir bilgi sağlamaktadır. Şimdilik Anadolu’nun en eski 
buluntu yeri olan Dursunlu (yaklaşık 900 Kya) hakkında ise bilgimiz oldukça 
kısıtlıdır. Dursunlu’nun homojen küçük buluntu topluluğu örs tekniği ile elde 
edilmiş ufak kuvartz yonga âletlerden oluşmaktadır (Güleç et al. 1999). 
Kaletepe ise farklı teknikler, farklı âletler ve farklı hammadde seçimi sergileyen 
ve Orta Pleistosen insan gruplarının çeşitliliğini gösteren bir konumdadır. 
Ancak hâlen cevap bekleyen sorunları vardır.

1) Arkeolojik tabakalar hâlen tarihlenebilmiş değildir. II. tabaka ve altının 
160,000 yıl ile 1.100.000/1.300.000 yıl arası kilitlendiğini biliyoruz (Mouralis 
2003). İlk tabakaların tarihleri özellikle önemlidir. Eğer V. tabaka ve alt 
tabakalar ana kaya tarihine yakınsa Kaletepe Anadolu’daki en eski iskânı ve 
aynı zamanda Afrika dışındaki en eski Acheuléen topluluğu temsil edebilir. 
Bu durum Acheuléen teknolojilerinin Avrasya’ya dağılımı hakkındaki son 
varsayımlar için büyük önem taşımaktadır (Carbonell et al. 1999, Goren-Inbar 
et al. 2000, Antón and Swisher 2004).   

2) Arkeolojik tabakaların Pleistosenin iklim evreleriyle eşleştirilmeleri de 
büyük önem taşıyor. 1600 m yükseklik Alt Paleolitik için oldukça yüksek bir 
rakım. Günümüzde bile Göllü Dağ çok soğuk ve ağır kış şartlarına sahip. 
Buzul çağında bu koşulların daha zor olduğunu varsayabiliriz. Kaletepe 
sadece Pleistosenin ılıman zamanlarında mı iskân görüyordu yoksa insanlar 
soğukla başaçıkabiliyorlar mıydı? 
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3) IV. tabaka buluntu topluluğunun yorumu oldukça güç. Doğu Akdeniz 
bölgesinde benzerine rastlanmıyor. Ancak bu tabaka yataktan hammadde 
alımı ve âlet yapımının ilk etaplarını sergiliyor olabilir. Şimdiye kadar Alt ve Orta 
Paleolitik Dönem hammadde yatakları çok az incelendi (Barkai et al. 2002). 
Bu tabakanın daha geniş alanda açılması yeni bir Alt Paleolitik endüstriyle mi 
yoksa bir işlikle mi, karşı karşıya olduğumuzu aydınlatacaktır.

Kaletepe Paleolitik Dönem kazıları 2006 yılında bitecektir. Ancak Anadolu 
Pleistosen Dönemi anlamak için bölgede, Göllü Dağ’da Paleolitik araştırmaların 
sürdürülmeleri gerekmektedir.
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Çizim 1:  Kaletepe deresinin konumu

Çizim 2:  II. Tabaka buluntuları: levallois çekirdeği ve uç
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Çizim 4:  IV. Tabaka: satır ve çekirdek 

Çizim 3:  III. Tabaka buluntuları: çekirdek ve kazıyıcı 
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Resim 1:  Kaletepe deresi 3.

Çizim 5: V. Tabaka: yonga üstü nacak
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Resim 2:  Aşağı ve yukarı kesitlerin görünümü

Resim 3:  2005 yılı kazıları: yukarı kesit
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Resim 4:  IV. Tabaka

Resim 5: IV. Tabaka 
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2005 yılı kazı çalışmaları, önceki yıllarda keşfedilen 19. lokalitede kazı 
çalışmalarına devam edilmiş ve  2x2 m. boyutunda altı açma üzerinde 
çalışılmıştır. Ayrıca çevredeki yüzey araştırmalarında birçok lokalite ve bu loka-
litelerde bazı omurgalı takımlarına ait zengin bir fauna tespit edilmiştir. Fosil 
içeren fl uviatil çökellerin yanal olarak geniş bir alanı kapsadığı düşünülmektedir.  
Bugüne kadar altmışın üzerinde lokalite tespit edilmiştir. Ancak bu lokaliteler 
aynı tabakanın farklı yerlerdeki yanal devamı gibi görünmektedir. Alandaki 
çalışmalar daha genişletilmiştir. 2m2’lik beş açmada çalışılan Lokalite 19’dan 
bu sene 38 numaralı fosil elde edilmiştir. 

Buluntuların Faunal Analizi
Bu alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda Hipparion (Equidae); Cera-

totherium (Rhioncerotidae); Gazella, Tragoportax, cf. Pachytragus, Pros-
trepsiceros, cf. Cervidae/Moschidae, cf. Micromeryx, küçük ‘antilopine’ spp. 
indet. (Bovidae) cinslerine ve Mustelidae (Carnivora), Microstonyx (Suidae), 
Choerolophodon (Proboscidea) gibi çeşitli ailelere ve takımlara ait üstçene, 
altçene, diş ve çeşitli vücut kemiklerine ait fosil parçalar bulunmuştur. Ayrıca 
Prof. Dr. Hans de Bruijn ile sözlü görüşme ve “Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları 
Araştırılması Projesi” (Saraç, G., 2003) MTA raporuna göre Tamias,  Pliopetau-
rista cf. bresseana, Spermophilinus (Scuiridae); Pseudomeriones (Gerbilinae); 
cf. Blancomys (Cricetinae); Byzantinia (Cricetodontinae); Progonomys, Para-
podemus ve Apademus (Murinae) küçük memeli faunasını oluşturmaktadır. 

Avrupa ve Doğu Akdeniz biyoprovinsinde Geç Miyoseni karakterize eden 
en büyük olaylardan biri de Hipparionların ortaya çıkışıdır. Hipparionlar Kuzey 
Amerika kökenli göçmen memelilerdir. Haq (ve diğ.1988) göre yaklaşık 11 
milyon yıl önce Bering Boğazı’nda güçlü bir deniz çekilmesi gerçekleşmiş ve 
oluşan kara köprüsü üzerinden Kuzey Amerika memelileri Avrasya’ya göç 
etmişlerdir. Bu geçişte en önemli olay da Hipparionların bu kara üzerinde 
çok hızlı bir şekilde yayılmalarıdır. Yine de Eski Dünya’ya nasıl geldikleri ve 
yayıldıkları tartışılan bir konudur (Koufos, 2003). 

Bu memelilerin hangi tarihte geldikleri bir problem olarak kalmaya devam 
etse de iki ana alternatif vardır. İlk alternatif yaklaşık 11,5 ve 11,0 milyon yıl 
arasında Kron C5r’ye (Agusti ve diğ.1997, Garces ve diğ.1997, Bernor, ve 
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diğ. 1988) denk gelen magnetostratigrafi k kesitin üst dilimini  ve ikinci alter-
natif açıklama ise 10,8-10,3 milyon yıl önce Kron C5n’ in alt parçasını  işaret 
etmektedir (Şen 1990, 1997, Pilbeam ve diğ. 1996, Swisher III 1996, Kappel-
man ve diğ. 2003). Bu açıklamalardan en çok hangisinin doğru olduğunun 
anlaşılabilmesi için Doğu Akdeniz’den daha fazla Hipparion verisine ihtiyacımız 
vardır.  Doğu Akdeniz’de kronolojik veriler sadece Anadolu’dan gelmektedir. 
Hipparionların ilk görüldüğü bölge olan Sinap (Lokalite 4) Erken Vallasian’e 
(MN9) yani 10,692 milyon yıla tarihlendirilir (Lunkka ve diğ. 1999). Türkiye’de 
Hipparion türleri: Hippotherium primigenium, Hipparion matthewi, H. gracile,  
H. mediterraneum, H. ankyranium, H. galaticum, H. cf. plocodus?, H.dietrichi, 
H. moldavicum, H. brachypus, H. cf. longipes, H. uzunagızli, H. kecigibi ve 
Cormohipparion sinapensistir. H. gracile türü H. primigeniuma denk olarak 
tanımlanmaktadır. H. gracile fosil örnekleri Kavakdere, Kemikalan, Karaağaç, 
Küçükçekmece, Ramiz, Muğla, Küçük Yozgat, Çoban Pınar ve Bayraktepe’de 
bulunmuştur. Daha sonraları H. gracile ismi literatürden kaldırılmıştır. Avrupa’da 
ve Anadolu’da en eski fosil Hipparionların atası olarak bilinen  Hippotherium 
primigenium (Grup 1) (Erken Vallesiyen) Kayadibi lokalitesinde görülmektedir. 
Diğer Vallesian  buluntu yerleri; Ayaş buluntu yerinde  İnönü II lokalitesinde H. 
galaticum (İnfra-Pikermiyen), Ayaş IV. Kavakdere  lokalitesinde H. cf. ploco-
dus (Epi-Pikermiyen) örnekleriyle temsil edilmektedir. Alt-Orta Turolian dönem 
buluntu yeri olan   Kemiklitepe’de  H. mediterraneum (Grup 2) (MN11-13) (S) 
ve  Orta Turolian Sazak (Kale) buluntu yerinde H. matthewi (Grup 4) (MN12) 
(S) türlerine rastlanmıştır. Asya’da Siwalik buluntuları ise 10,7 milyon yıla tarih-
lendirilir (Pilbeam ve diğ. 1996). Yunanistan’da Erken Vallasiyen’e ait herhangi 
bir lokalite bilinmez ve ilk Hipparion kalıntıları Geç Vallesiyen yaşlı Kastellios’ta  
(Girit) ele geçirilmiştir. Bu lokalite ise 9,230-9,642 milyon yıl yaşındadır (Şen 
et al. 1986). İlk Hippairon kalıntıları seviye K2’de  ele geçirilmiştir (de Bruijn ve 
diğ 1972). Bu tabakanın yaşı ise yaklaşık 9,5 milyon yıldır (Şen ve diğ.1986). 

Hipparionlar Pliyosen boyunca da yaşamışlardır. En son Hipparion bulun-
tusu 3,4-2,6 milyon yıl yaşındaki Gülyazı lokalitesinde ele geçirilmiştir. Hip-
pariondan sonra ise Equus açık alanların egemeni olmuştur. Fakat Doğu 
Akdeniz’de bu iki atın birlikte bulunduğuna dair henüz bir kanıt yoktur. Hippari-
onlar Doğu Akdeniz’de Pliyosen bitmeden önce gözden kaybolurken Afrika’da 
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Erken Pleistosene kadar yaşamışlardır. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de 
Hipparionların yokoluşuna dair  var olan magnetostratigrafi k ve radyokronolo-
jik veriler yetersizdir. 

Gazella Neojen/Kuvaterner memeli lokalitelerinde değişik türlerde görülen 
ortak buluntular arasındadır. Gazella muhtemelen Asya’dan Doğu Akdeniz’e 
Geç Miyosen boyunca varmıştır ve daha sonra Avrupa’ya ve Afrika’ya 
yayılmıştır. Gazellanın ilk ortaya çıktığı lokalite 10,080 milyon yaşındaki Si-
nap 72’dir (Lunkka et al. 1999, Keppalmen ve diğ.2003). Ayrıca Gazella, Üst 
Vallesiyen’in en üst dilimine tarihlendirilen Nikiti-1  (Yunanistan) lokalitesinden 
de bilinir (<9,3 milyon yıl, Koufos 2000c). Turoliyen boyunca Gazella sıklıkla 
Doğu Akdeniz’in bütün memeli lokalitelerinde görülür. Gazella Pliyosen ve 
Pleistosen boyunca da varlığını sürdürmüştür. Ancak, Geç Miyosen gazel-
leri çok iyi bilinmezler ve genellikle Gazella sp. olarak adlandırılmıştır. Gazel-
ler İspanya’da ilk olarak Villadecavalls lokalitesinde görülür (Geç Vallesiyen, 
MN10, Morales ve diğ. 1999). Agusti (ve diğ.1996) ise bu lokalite için 9,6 mi-
lyon yılı önermiştir. Böylece, Gazellanın Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz’de or-
taya çıkmalarında 0,5 milyon yıllık bir zaman farkı vardır. Bu da onların göç 
için harcadıkları süre olmalıdır.  

Hayranlı-Haliminhanı omurgalı fosil buluntularından Bovidae ailesinin bir 
üyesi olan Tragoportax Doğu Akdeniz Geç Miyosen lokalitelerinde görülen or-
tak fosil buluntular arasındadır. İlk görüldüğü lokalite Sinap 108’dir (Lunkka ve 
diğ. 1999). Sinap 108 lokalitesinin magnetostratigrafi k yaşı Erken  Vallesiyene 
(MN9), karşılık gelen 10,135 milyon yıldır. Ayrıca bu cins Yunanistan’da Üst 
Vallesiyene tarihlendirilen Nikiti-1’den de bilinir (Koufos 2000c). Ukrayna’da 
ise Erken ve Geç Vallesiyen Döneme ait Varnitsa ve Pokshesty lokaliteler-
inde de Tragoportax buluntusuna rastlanır (Mein 1990, Eski Dünya Neojeni 
2000). Varnitsa lokalitesinin magnetostratigrafi k yaşı 9,5 milyon yıl iken Pok-
shesty lokalitesinin yaşı 8,7-9,0 milyon yılları arasındadır (Şen, 1997). Orta 
Avrupa’da Tragoportax Avusturya’daki Erken Vallesiyen yaşlı Vösendorf loka-
litesinde ortaya çıkar (de Bruijn ve diğ. 1992). Bu lokalite, magnetostratigrafi k 
veriler ve faunal korelasyon sonuçlarına göre yaklaşık olarak 10,3 milyon 
yıla tarihlendirilmektedir (Steininger ve diğ.1996). Bu sonuç Tragoportax’ın 
Doğu Avrupa’dan, yani Anadolu’dan göçle Avrupa’ya geçtiğini düşündürebilir. 
Tragoportax, İspanya’da Geç Vallesiyen yaşlı Villadecavalls ve La Roma loka-
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litelerinden bilinir. Villadecavalls için magnetostratigrafi k veriler 9,6 milyon yılı 
işaret eder (Agusti ve diğ. 1996, Morales ve diğ.1999). Böylece Tragoportax’ın 
dağılımında Batı ve Doğu Akdeniz arasında yaklaşık 500 000 yıllık bir zaman 
farkı ortaya çıkar. Göçten sonra Tragoportax Turoliyen boyunca evrimleşmiş ve 
farklılaşmıştır. Fakat bu periyodun sonunda görülmemiştir. Bu cins Anadolu’da 
birçok Geç Miyosen lokalitesinden bilinir, ancak en son izlerine Dytiko (Yu-
nanistan) lokalitesinin Geç Turoliyenin en üst (MN13) tabakasında rastlanır 
(Bonis ve Koufos, 1999). Buna göre Doğu Akdeniz’de Tragoportax MN9’dan 
MN13’e kadar yaşamıştır. 

Doğu Akdeniz Geç Miyosen lokalitelerinde Prostrepsiceros ortak bir fosil 
buluntudur   ve Üst Erken Vallesiyene (MN9) tarihlendirilir. İlk olarak Sinap 
91 lokalitesinde ortaya çıkar ve 9,977 milyon yıla tarihlendirilir (Lunkka ve 
diğ. 1999, Keppalmen ve diğ. 2003). Bu tür Geç Vallesiyen lokaliteleri olan 
Ravin de la Pluie ve Nikiti-1’den de bilinir. Ravin de la Pluie faunası tahminen 
9,3 milyon yıla (Şen ve diğ. 2000) tarihlendirilirken Nikiti-1 biraz daha gençtir. 
Bu bölgede Prostrepsiceros kesinlikle ortak buluntudur fakat Balkanlar’daki 
varlıkları ve batıya olan göçleri için kanıtlar eksiktir. Bu türe ait en son kalıntılar   
Yunanistan’daki Ano Metochi lokalitesinde bulunmuştur ve Geç Turoliyen’in 
en üst tabakasına (MN13) tarihlendirilir. Pliyosen boyunca Prostrepsicerosa 
ait bir kalıntıya rastlanmamıştır. Fakat Gürcistan’da (Vekua, 1970) olduğu 
gibi, Yunanistan’da da Pliyosen sonuna tarihlendirilen Gerakarou lokalites-
inde (Kostopoulos, 1998) Parastrepsiceros (Prostrep-sicerosa benzer) ortaya 
çıkar. Bunlar arasında evrimsel bir ilişki olduğu da henüz kesin olarak bilinme-
mektedir (Koufos, 2003).  

Geç Miyosen’in ortak buluntusu olan Microstonyx Doğu Akdeniz ve Avrupa 
lokalitelerinde çok iyi bilinir. Bu cins Maragha (İran) ve Molayan (Afganistan) 
lokalitelerinden de tanımlanmıştır. Eğer Pickford (1988) ve Van der Made’nin 
(1990) önerdiği gibi bu cinsin Hippopotamodon ile sinonim olduğu kabul eder-
sek Himalaya’lara kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını görürüz. Microstonyx 
Doğu Akdeniz’de Vallesiyen boyunca görülür. Bu türe ait fosiller Nikiti-1, Çevril, 
Sinap, Gülpınar gibi farklı lokalitelerde de vardır. Fakat ilk olarak nerede or-
taya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Microstonyxin ilk görüldüğü lokalite, 
en Üst Vallesiyen ya da <9,3 milyon yıl yaşındaki Nikiti-1 lokalitesidir (Koufos, 
2003). 
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Anadolu’da bu cinse ait fosiller magnetostratigrafi k yaşı 9,130 milyon yıl 
olan Sinap Lokalite 49’da da bulunmuştur (Lunkka ve diğ.1999, Kappelman 
ve diğ.2003). Turoliyen boyunca Microstonyx birçok lokalitede (Pikermi, Sa-
mos, Prochoma, Vathylakkos, Ravin des Zouaves 5, Hadjidimovo, Kalimanci, 
Kayadibi, Mahmutgazi) ve bütün biyozonlarda ortak bir buluntudur (Koufos, 
2003). En son görüldüğü lokalite ise Geç Turoliyen’ın en üst parçasına (MN13) 
tarihlendirilen Dytiko (Yunanistan) lokalitesidir (Bonis&Koufos 1999). Micros-
tonyx Doğu Akdeniz’de Vallesiyen’in sonunda ortaya çıkar ve Miyosen sonun-
da ortadan kaybolur. Batı Avrupa’da (İspanya ve Fransa) ilk fosil kayıtlar Geç 
Vallesiyen yaşlı Terasa, Masia del Barbo (Morales ve diğ.  1999), Montredon 
(Ginsburg 1988), Gravitelli (Rook ve diğ.1999) ve Orta Turoliyenin sonuna 
kadar varlığını sürdürür (Van der Made ve diğ. 1992). 

Geç Miyosen gergedanları Stephanorhinus, Ceratotherium, Chilotherium 
ve Aceratherium cinslerini içerir. Ceratotherium ise Geç Miyosen lokalite-
leri içinde en iyi bilinen ortak buluntulardandır. İlk ortaya çıktığı lokalite Erk-
en Vallesiyen yaşlı Eşme-Akçaköy’dür (MN9, de Bruijn ve diğ.1992). Esme 
Akçaköy faunası Sinap 8A, 8B ve 12 lokalitelerinin en üst tabakalarından ya 
gençtir ya da benzerdir ve en üst MN9’a, alt ise MN10’a tarihlendirilir. Cer-
atotherium Geç Miyosen boyunca yaşamış ve Turoliyen sonunda ortadan 
kalkmıştır (Koufos, 2003). En son görüldüğü lokalite ise Geç Vallesiyen’in en 
üst tabakasına tarihlendirilen (MN13) Dytiko’dur (Yunanistan) (Bonis & Koufos 
1999). 

Doğu  Akdeniz’de Geç Miyosen Proboscidae ailesinin cinsleri aralarında 
Choerolophodonun da ortak olduğu birkaç cins tarafından temsil edilir. Orta 
Aragonian’a yani yaklaşık olarak 20,0 milyon yıla (MN2) tarihlendirilen C. pal-
aeindicus  Bugti Beds (Pakistan) lokalitesinden bilinir (Tassy, 1990). Bunun 
yanı sıra Barry (ve diğ. 1985) Bugti faunasını MN3’ün sonuna yaklaşık 18,3 
milyon yıla tarihlendirmişti. Bugti Tepesi’nde Choerolophodonun varlığı onu 
Geç Erken Miyosene 17,0-16,0. milyon yıl öncesine yerleştirir (Welcomme 
ve diğ. 2001). 17,2 milyon yıldan daha eski olan Buluk (Afrika) lokalitesinden 
Choerolophodon ksiumuensis bilinir (Tassy 1990). 1983 yılında Tassy 16 mi-
lyon yıl önce Asya’nın güneyinden Afrika’ya bir göç olabileceğini önermişti. 
Yeni veriler bu hipotez üzerinde şüphe uyandırmıştır (Tassy 1990). Bugti 
Tepesi’ndeki yeni veriler Asya’da Choerolophodon varlığı  ve Afrika kökeni 
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için daha genç bir çağı önermektedir. Bu cins muhtemelen 18 milyon yıl önce 
Proboscidean göç olayları süresince diğer Proboscideanlar’la (Gomphoth-
erium, Prodeinotherium) birlikte Asya’ya varmıştır (Rögl  1999, Koufos 2003). 
Choerolophodon Doğu Akdeniz’de ilk olarak Yunanistan’ın Khios Adası’ndaki 
Thymiana lokalitesinde görülür. Lokalite Orta Aragoniana, MN5’e tarihlendi-
rilir (Bonis&Koufos 1999). Thymiana lokalitesinin fosilli seviyesinden alınan 
örneklerin paleomagnetik verileri 15,5 milyon yılı işaret etmektedir (Bonis ve 
diğ.1998). Choerolophodon Vallesiyen ve Turoliyen boyunca Doğu Akdeniz 
lokalitelerinde ortak bir buluntudur. En son görüldüğü lokalite ise Maramena’dır 
(Schmidt-Kittler ve diğ.1995). Choerolophodon cinsine Orta ve Batı Avrupa’da 
rastlanmaz. Kuzeyde ise Balkanlar ve Moldovya sınırlarını geçmez. Geç Miy-
osen boyunca bu iki bölge farklı paleoekolojik durumlar göstermektedir (Kou-
fos, 2003).  

Hayranlı-Haliminhanı küçük memeli buluntuları arasında yer alan Progon-
omys tipik bir Vallesiyen canlısıdır. Ancak coğrafi k yayılımında kesinlikle bir 
diakroni görülebilir. Pakistan’da Progonomysin ilk ortaya çıkışı yaklaşık olar-
ak 12,3 milyon yıl öncesine denk gelir. Doğu Akdeniz’de ise çok daha sonra 
görülür ve ilk olarak 10,135 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Sinap-loakalite 
108’den bilinir. Batı Avrupa’da (İspanya) ise tahminen Erken/Geç Vallesiyene 
(9,64 milyon yıl öncesi) denk gelen 9,642-9,740 milyon yıllarında ortaya çıkar 
(Koufos, 2003). 

Doğu Akdeniz’in çeşitli Geç Miyosen lokalitelerinden Rodentia takımına ait 
değişik cinsler ve türler tanımlanmıştır. Fakat çoğunlukla bulunan materyaller 
sınırlıdır. Buluntuların bazıları Balkanlar’da; Romanya, Bulgaristan, eski Yu-
goslavya, Arnavutluk’tan geri kalanı ise sadece Yunanistan’dan gelmektedir. 
Anadolu’da ise bazı referans noktalar vardır, fakat Yunanistan’da olduğu gibi 
veri sınırlıdır. Batı Akdeniz ile karşılaştırmak oldukça zordur. 

Hayranlı-Haliminhanı lokalitelerinden bilinen bir küçük memeli cinsi de 
Byzantiniadır. Bu cins Doğu Akdeniz buluntuları içerisinde ortak bulunan bir 
fosildir. İlk görüldüğü lokalite Üst Astraciana tarihlendirilen Yunanistan’da Ch-
yrsavgi, Anadolu’da Bayraktepe 1 ve Yeni Eskihisar lokaliteleridir. Byzantinia 
Vallesiyen ve Turoliyen boyunca yaşamıştır. En son görüldüğü lokalite ise Tu-
roliyen sonuna tarihlendirilen Amasya’dır. 
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Progonomys Doğu Akdeniz biyoprovinsinde sık rastlanan bir fosil bulun-
tudur. Sinap dışında, Geç Vallesiyene (MN10) tarihlendirilen Bayraktepe II 
ve Karaözü lokalitelerinden bilinmektedir. Yunanistan’da ise 9,642-9,230 mi-
lyon yıl öncesine tarihlendirilen Kastellios,  Geç Vallesiyene tarihlendirilen 
Biodrak ve Ravin de Pluie  lokalitelerinde bu cinse rastlanmıştır.  Son olarak 
Makedonya’da Geç Vallesiyenin en üst evresine tarihlendirilen Lefkon loka-
litesinde de fosil kaydı mevcuttur. Ayrıca Progonomysin Anadolu’da Erken 
Turoliyen sonuna (Geç MN11) yaşlandırılan Cumali  lokalitesinde bulunduğu 
bildirilmiştir. Cumali, Doğu Akdeniz biyoprovinsinde bu cinsin görüldüğü en 
son lokalitedir (Koufos, 2003). Bir Asya göçmeni olan Progonomys, Doğu 
Akdeniz’e vardıktan sonra Orta ve Batı Avrupa’ya göç etmiştir. Bu bölgede 
Erken Turoliyenin (Geç MN11) sonuna kadar yaşamıştır. Orta Avrupa’da bir 
Erken Turloyien lokalitesi olan Sumeg (Macaristan), İspanya’da Geç Vallesiy-
ene tarihlendirilen Can Llobateres, La Roma, Masia del barbo, Terassa, Vil-
ladecavalls ve Can Casabanqua lokalitelerinde bilinmektedir (Koufos, 2003).  
Progonomys ilk kez 12,3 milyon yıl önce Pakistan’da ortaya çıkmış, 10,1 milyon 
yıl önce Doğa Akdeniz’e yayılmış ve 9,7 milyon yıl önce İspanya’ya ulaşmıştır. 
Bu cinsin 2 milyon yıl kadar uzun bir sürede Pakistan’dan Anadolu’ya göç 
ettiği, Daha sonra 400 bin yıl kadar kısa bir sürede Anadolu’dan İspanya’ya 
ulaştığı anlaşılmaktadır (Koufos, 2003).

Parapodemus ise Yunanistan ve Türkiye’deki birkaç lokaliteden bilinmekte-
dir. Orta Avrupa’daki Vallesiyen lokalitelerinden bilindiği için bu cins Balkanlar’a 
muhtemelen kuzeyden göç ettiği düşünülmektedir. Orta Avrupa’da  her ikisi de 
Vallesiyenin sonuna tarihlendirilen Schomasti (Çek Cumhuriyeti) ve Kohfi dis-
chi (Avusturya) lokalitelerinde fosillerine rastlanmıştır. Batı Avrupa’da bu cinsin 
ortaya çıkışı Turoliyen başlangıcına denk gelir. Doğu Akdeniz’deki Parapode-
mus cinsi içeren lokalitelerin tümü Orta Turoliyene (MN11/12) tarihlendirilmiştir. 
Cumali ve Mahmutgazi lokalitelerindeki ilk kayıtlar Erken Turoliyen’in (MN11)  
üst evresi ile korele edilmiştir. Çobanpınar, Chomateres, Vathylakkos ve 
Rema Marmara gibi diğer lokaliteler Orta Turoliyene (MN12) tarihlendirilmiştir. 
Magnetostratigrafi k veriler Vathylakkos  faunasının 7,5 milyon yıl öncesine ait 
olduğunu işaret etmektedir. Parapodemusun varlığı Doğu Akdeniz’de Orta Tu-
roliyeni göstermektedir. Orta Turoliyenden sonra Doğu Akdeniz’de yok olurlar, 
ama Orta Avrupa’da Erken Villafranşiyene (MN16) kadar yaşamaya devam 
etmişlerdir (Koufos, 2003).
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Pliopetaurista cinsine ait fosiller Anadolu’da MN11’e tarihlendirilen Düzyay-
la 1-2 lokalitelerinde bulunmuştur. Güneydoğu Avrupa’da Lefkon (MN10) 
ve Maramena (MN13) lokalitelerinde fosil kayıtları mevcuttur. Bu cinse ait 
Orta Avrupa referans lokaliteleri  MN10’a tarihlendirilen Kohfi disch, MN11’e 
yaşlandırılan Dorn-Durkheim, Erchkogel ve MN14’e tarihlendirilen Podlesice 
ve Ciuperceni olarak belirlenmiştir. Fransa’da Soblay (MN10), Mollon (MN11), 
La Tour (MN13) ve Celleneuve (MN14) lokalitelerinden bilinir. MN10’dan daha 
yaşlı hiçbir lokalitede henüz bulunmamıştır (de Bruijn ve Mein, 1996). 

Diğer Doğu Akdeniz referans lokalitelerinde  Sivas Hayranlı-Haliminhanı 
lokalitesi buluntularının varlığı bize lokalitenin jeolojik yaşı hakkında ipucu 
vermektedir. Buna göre lokalite tahminen MN10-11 civarında olmalıdır. An-
cak, Jeolog Nuretdin Kaymakçı lokalitede paleomagnetizma çalışmasının 
yapılması gerektiği kanısına varmış ve 2006 yılında paleomag analizi yapılması 
kararlaştırılmıştır.  Böylece lokalitenin jeolojik yaşı hakkında daha fazla bilgiye 
ulaşılması planlanmaktadır. 2005 yılı buluntuları ile birlikte lokalitenin zengin 
bir faunaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Fosillerin paleontolojik çalışmaları An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü, Pale-
oantropoloji Laboratuvarı’nda sürmektedir. 

Teşekkür
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü’ne, Ankara Üniversi-
tesi Rektörlüğü’ne ve çalışma süresince konakladığımız Devlet Su İşleri Mis-
afi rhanesi çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

KAYNAKÇA
AGUSTI, J., KOHLER, M., MOYA SOLA, S., CARERA, L., GARCES, M. & 

PARES, M.J., 1996, Can Llobateres: “The pattern and timing of the 
Vallesian hominoid radiation reconsidered”, Journal of Human Evo-
lution 31: 143-155.

AGUSTI, J., CARERA, L., GARCES, M. & PARES, M.J., 1997, “The Vallesian 
mammal succesion in the Vallés-Penedés basin (northeast Spain): 
Palaeomagnetic calibration with global events” Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology 133: 149-180.

BERNOR, R.L., KOVAR-EDER, J., LIPSCOMB, D., ROGL, F., SEN. S. & TO-
BIEN, H., 1988, “Systematic, stratigraphic and palaeoenvironmental 
contexts of fi rst-appearing Hipparion in the Vienna basin, Austria”, 
Journal of Vertebrate Palaeontology 8 (4): 427-452.



150150

BONIS, L. & KOUFOS, G.D., 1999, “The Miocene large mammal succession 
in Greece” in: Agusti, J., Rook, L. & Andrews, P. (eds.), Hominoid 
Evolution and climatic change in Europe, vol. 1, The Evolution of 
the Neogene Terrestrial Ecosystems in Europe, pp. 205-237, Cam-
bridge University Press, New York.

De BRUIJN, H., SONDAAR, P.Y. & ZACHARIASSE, W.J., 1972, Mammalia 
and foraminifera from the Neogene of Kastellios Hill (Crete), a cor-
rleation of continental and marine biozones, Proceedings Neder-
landse Akademie van Wetenschappen B 74: 1-22.

De BRUIJN, H., DAAMS, R., DAXNER-HOCK, G., FAHLBUSCH, V., GINS-
BURG, L., MEIN, P. & MORALES, J., 1992, Report of the RCMNS 
working group on fosil mammals, Reisenburg 1990, Newsletters on 
Stratigraphy 26 (2/3): 65-117.

GARCES, M., CABRERA, L., AGUSTI, J. & PARES, M.J., 1997, “Old World 
Appearence datum of Hipparion horses: Late Miocene large mam-
mal dispersal and global events”, Geology 25: 19-22.

HAQ, B.U., HARDENBOL, J. & Vail, P.R., 1988, “Mesozoic and Cainozoic 
chronostratigraphy and cycles of sea-levels changes”, in: Wilgus, 
C.K., et al. (eds.), Sea-level changes, an integrated approach, 
SEMP special publication 42: 71-108.

KAPPELMAN, J., DUNCAM, A., FESHEA, M., LUNKKA, J.-P., EKART, D., 
MCDOWELL, F., RYAN, T. & SWİSHER III, C.C., 2003, “Chronology 
of the Sinap Formation”, in: Bernor, R., Kappelman, J., Şen,Ş. & 
Fortelius, M. (eds.), Monograph on the Sinap Formation, Anatolia, 
Turkey, Columbia University Press.

KOSTOPOULOS, D.S., 1998, “Parastrepsiceros koufosi n. Sp. (Mammalia, 
Bovidae): note on the possible presence of a Prostrepsiceros de-
scendant in the latest Pliocene of northern Greece”, Acta Zoologica 
Cracoviensia 41 (1): 101-109.

KOUFOS, G.D., 2003, Late Miocene Mammal Events and Biostratigraphy 
in the Eastern Mediterranean – in: Reumer, J.W.F., & Wessels, W. 
(eds.)- Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A 
Volume in Honour of Hans de Bruijn – DEINSEA 10: 343-371  Pub-
lished 1 December 2003. 

KOUFOS, G.D., 2000c, “The Hipparions of the Late Miocene Locality “Nikiti 
1”, Chalkidiki, Macedonia, Greece- Revue de Paléobiologie 19 (1): 
47-77.



151151

LUNKKA, P.J., FORTELİUS, M., KAPPELMAN, J. & ŞEN, Ş., 1999, “Chronol-
ogy and mammal faunas of the Miocene Sinap Formation, Turkey”, 
in: Agusti, J., Rook, L. & Andrews, P. (eds.), Hominoid Evolution and 
climatic change in Europe, vol. 1, The evolution of the Neogene ter-
restrial ecosystems in Europe, pp. 238-264, Cambridge University 
Press, New York.

MEIN, P., 1990, “Updating MN zones”, in: Lindsay, E.H., Fahlbusch, V. & Mein, 
P. (eds.), European Neogene Mammal Chronology, pp. 73-90, Ple-
num Press.

MORALES, NIETO, J., KOHLER, M. & MOYA-SOLA, S., 1999, “Large  mam-
mals from the Vallesian of Spain”, in: Agusti, J., Rook, L. & Andrews, 
P. (eds.), Hominoid evolution and cliamtic change in Europe, Vol. 1, 
The evolution of the Neogene terrestrial ecosystems in Europe, pp. 
113-126, Cambridge University Press, New York.

PILBEAM, J., MORGAN, M., BARRY, J.C. & FLYNN, L., 1996, “European 
MN Unıts and the Siwalik Faunal Sequence of Pakistan”, in: Ber-
nor, R.L., Fahlbusch, V. & Mittman, H.-W. (eds.) The evolution of 
Western Eurasian Neogene mammal faunas, pp. 96-105, Columbia 
University Press, New York.

ROGL, F., 1999, “Circum-Mediterranean Miocene Palaeogeorgraphy” in: 
Rössner, G. & Heissig, K. (eds.), The Miocene land mammals of 
Europe, pp. 39-48, Verlag Dr. F. Pfeil, München.

SCHMIDT-KITTLER, N., DE BRUIJN, H. & Doukas, C., 1995, “The Vertebrate 
locality Maramena (Macedonia, Greece) at the Turolian-Ruscinan 
boundary, Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen A 28: 9-
18.

ŞEN, Ş., VALET, J.-P. & IOAKIM, Ch., 1986, “Magnetostratigraphy and bios-
tratigraphy of the Neogene deposits of Kastellios hill (Central Crete, 
Greece)”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 53: 
321-334.

ŞEN, Ş., 1990, “Hipparion-datum and its chronologic evidence in the Mediter-
ranean area”, in: Lidsay, E.H., Fahlbusch, V. & Mein, P. (eds.), Euro-
pean Neogene Mammal Chronology, pp. 73-90, Plenum Press.

ŞEN, Ş. & LEDUC, P., 1996, “Divers,ty and dynamics of late Neogene and 
Quaternary mammalian communities in the Aegean area”, Acta Zo-
ologica Cracoviensia 39: 491-506.



152152

ŞEN, Ş., 1997, “Magnetostratigraphic calibration of the European Neogene 
mammal chronology, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palae-
oecology 133: 181-204.

STEININGER, F.F., BERGGREN, W.A., KENT, D.V., BERNOR, R.L., ŞEN, Ş. 
& AGUSTI, J., 1996, “Circum-Mediterranean Neogene (Miocenen 
and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of Euro-
pean Mammals units”, in: Bernor, R.L., Fahlbusch, V. & Mİttmann, 
H.-W. (eds.), The evolution of Western Eurasian  Neogene mammal 
faunas, pp. 307-338, Columbia University Press, New York.

SWISHER III, C.C., 1996, “New 40Ar/39Ar dates and their contribution to-
wards a revised chronology for the late Miocenen of Europe and 
West Asia” in: Bernor, R.L., Fahlbusch, V. & Mittmann, H.-W. (eds.), 
The evolution of Western Eurasian  Neogene mammal faunas, pp. 
64-77, Columbia University Press, New York.

TASSY, P., 1990, “The Proboscidean datum event: How many proboscideans 
and how many events”, in: Lindsay, E.H., Fahlbusch, V. & Mein, P. 
(eds.), European Neogene Mammal Chronology, pp. 237-252, Ple-
num Press.

VAN DER MADE, J., MONTOYA, P. & ALCALA, L., 1992, “Microstonyx (Sui-
dae, Mammalia) from the Upper Miocene of Spain”, Geobios 25 (3): 
395-413.

VEKUA, A., 1970, “New representatives of Tragelaphini from the Pliocene og 
Georgia”, in: Metsnierba Tbilisi (eds.), The Mesozoic and Cenozoic 
fauna of Georgia and its geohistoric signifi cance” pp. 120-136 (in 
Russian).

WELCOMME, J.-L., BENAMMI, M., CROCHET, J.-Y., MARIVAUX, L., 
METAIS, G., ANTOINE, P.-O. & BALOCH, I., 2001, “Himalayan fore-
lands: palaeontological evidence for Oligocene detrital deposits in 
thr Bugti Hills (Balochistan, Pakistan), Geological Magazine 138 (4): 
397-405.



153153

Harita 1: Sivas, Hayranlı-Haliminhanı’nda bulunan lokaliteler
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Resim 1: Bir otçula ait eklemli bacak kemikleri

Resim 2: Hippariona (Equidae) ait üstçene parçası
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Resim 4: Çalışmalardan bir görüntü

Resim 3: Çalışmalardan bir görüntü
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Resim 5: Çalışmalardan bir görüntü
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A. Kazıda Ortaya Çıkan Mimari Veriler
2005 yılı çalışmaları 29 Ağustos - 21 Eylül tarihlerinde                                                                                       

gerçekleşmiş; kilisenin kuzey avlusunda yer alan D yapısı içinde ve dışında, 
kuzey avlunun batısında yer alan yapı kalıntıları içi ve dışında; kilisenin kuzey 
ekindeki K6 yapısı dışında, batıda;  ayrıca kilisenin batı avlusu güneyinde yer 
alan E yapısı içinde çalışılmıştır.

I. Kilisenin Kuzey Avlusunda, Piskoposluk İkametgâhı Batısında Yapılan 
Çalışmalar

1a. Kuzey Avlunun Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar
11.yüzyılda zemin yükseltme amacıyla batı alana doldurulan toprak önceki 

yayınlarımızda belirttiğimiz gibi 4. yy.dan–11.yy.a uzanan süreyi kapsayan 
karışık buluntular içerir. Dolgunun bu niteliği sikke ve mühürlerle belgelenir.

2005’te batıdaki dolgu alanda bitirilen üç açma Piskoposluk İkametgâhı’nın 
batı cephesi yakınındadır (Bb-32i,33e,33f). Bu açmalarda alüvyon altında 

2005 YILI
AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZISI

Semiha Yıldız ÖTÜKEN*1

1*  Prof. Dr. S.Yıldız ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 
Bşk., Beytepe 065322 Ankara/TÜRKİYE.

  Kazı ekibi; Ankara Hacettepe, Kayseri Erciyes, İstanbul Marmara, İstanbul Üniversitesi, 
Çanakkale 18 Mart, Antakya Mustafa Kemal, Isparta Süleyman Demirel ve Paris L’Ecole 
de France Üniversiteleri’nden, öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilay Çorağan, Yrd. Doç. Dr. 
Ayşe Çaylak Türker, Dr. Vera Bulgurlu, Dr. Sercan Yandım, Dr. Bahaddin Yaman; Araştırma 
görevlileri Özgü Çömezoğlu, Ebru Fındık ve Bülent İşler, ayrıca Ankara Hacettepe, İstanbul ve 
Paris L’Ecole de France Üniversiteleri’ndeki doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden 
Ceren Erel, Tolga Uzun, İlkgül Kaya, Semra Palaz, Eda Armağan, Bilge Bahar, ve Özgen 
Kurt’tan oluştu. Duvar resimlerini koruma ve onarım çalışmaları Ark. Rest. Rıdvan İşler 
tarafından yürütüldü. Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddî katkısı için Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’ne, 
duvar resimlerini koruma ve onarım çalışmaları için verilen bağış niteliğindeki katkılar için Vehbi 
Koç Vakfı ve Onasis Vakfı’na, Antalya Valiliği İl Özel İdaresine, Bakanlık Temsilcimiz Nurettin 
Özkan’a, özverili çalışmaları yürüten kazı ve duvar resimlerini koruma-onarım ekiplerine ve 
Demre’li işçilerimize; Ayrıca beş yıldır Vehbi Koç ve Alexander S.Onasis Vakıfl arı destekleriyle 
yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi duvar resimlerini koruma-onarım ve belgeleme projesini 
tanıtım amacıyla 4.Eylül’de yapılan açılışın düzenlenmesini destekleyen ve ev sahipliğimizi 
paylaşan, başta R. M. Koç olmak üzere tüm Vehbi Koç Holding çalışanlarına; maddî ve manevî 
desteğini esirgemeyen Antalya Valisi Alaeddin Yüksel’e ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Orhan Düzgün’e, ayrıca çalışmamızı destekleyen diğer kuruluşlara teşekkür ederim.



158158

1.50/1.45 m. kottan başlayan Ortaçağ Dönemine ait toprak tabakaları kaldırıldı. 
Dolgudaki küçük buluntular genelde 1.20-0.90 m. kotta ve ve 7. yy. buluntularını 
içeren 0.80-0.50 m.’ kotunda yoğundur. Dolguda önceki kazılarda 0.30/0.40 
m.’de bulunan opus sectile döşemeler ve düzgün mermer levhalar dikkate 
alınarak genelde 0.30 m. kotuna kadar inildi. Bb-32i açmasında 0.25 m. kot-
taki döşeme üzerinde bulunan sikke (05M-5257) okunamaz durumdadır2..

1b. Mimarî Veri İçeren Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar
2002’de batıdaki alanda 5.20 m. kottaki yüzey topraktan, 4.55 m.de 

alüvyona inilmiş kaldırılmış ve 1.20 m.de dolguya oturan bir duvar tespit 
edilmişti; 2005’te D-yapısına paralel olan güneybatı-kuzeydoğu yönünde 
uzanan duvarın eni 1.80 m., boyu 5.70 m.’dir (Çizim:1); üst kot güneyde 3.50, 
kuzeyde 1.73 m.dir.Duvar yekpare örülmemiş, içinde 0.60 m. genişliğinde bir 
boşluk bırakılmıştır (Resim:1); güney cephesinde tuğlayla örülen yuvarlak bir 
niş vardır. Duvar kuzey ekin batı ucundaki yağ kültüyle ilgili iki mekâna (K5 
ve K6) yakındır3; bunlar mür yağının kutsandığı tören odası (myrophylion) 
ve kutsanmış yağların muhafaza edildiği odalardır (myrophylakion). Alanın 
batısında mür bitkisinden yağ ayrıştırmak için kullanılan 2.40x1.20 m. boyu-
tunda ve 0.45 m. derinliğinde küçük bir havuz yer alır; yağ künk sistemiyle 
yüzeyi Horasan harcıyla sıvalı 0.70 m. derinliğindeki örme bir küpe aktarılır; 
kazıda bu küpte in situ  iki kulplu bir testi bulunmuştur4.

                                                                
II. D Yapısı İçi ve Dışında Yapılan Çalışmalar
D yapısı uzunlamasına dikdörtgen planlıdır ve d-b doğrultusundaki kilisen-

in ve kilise ek yapılarının ekseninden farklı olarak gd-kb yönündedir (Çizim:1); 
25.40 boy ve 6.70 m. enindeki yapı içte enlemesine iki duvarla üç bölüme 
ayrılır. Güney ve kuzeyde birbirine simetrik yerleştirilen iki bölümden güney-
deki (D1) 4.60x5.00 m., kuzeydeki (D3) 5.00x 5.00 m. ve iki bölüm arasındaki 
uzunlamasına dikdörtgen planlı bölüm (D2) 5.00x1.10 m. boyutlarındadır. Bu 
bölüm güney ve kuzey duvarlarındaki ikişer kapı ile kare planlı D1-D3 bölüm-
lerine, doğu ve batı duvarlarındaki ikişer kapıyla da kilisenin kuzey avlusuna 
açılır. 

2 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuvarı’nda çalışan tüm konservatörlere emekleri 
için teşekkür ederim.

3 S.Y.Ötüken, “2002 Yılı Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Koruma-
Onarım ve Belgeleme Çalışmaları”, Adalya VIII, (2005), 265.

4 Mür yağı imalatı için kşl. L. Roth-K. Kormann, Duftpfl anzen-Pfl anzendüfte. Ätherische Öle und 
Riechstoffe, Landsberg 1996.
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1. D Yapısı Güney Bölümü (D1) İçindeki Çalışmalar 
2004’te güney bölüm (D2) içindeki çalışmalarımız tamamlanmış; 2005’te 

yalnızca güney duvardaki 1.50 m. genişliğinde ve 0.70 m. derinliğinde olan 
kapısı topraktan arındırılmış ve eşik kotunun 1.25 m. olduğu belirlenmiştir. 

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Yılmaz S. Erdal ve Dr. Ö. Dilek Erdal tarafından verilen raporda D1 
bölümündeki arcosoliumun içinde yer alan iki sandık tipi mezarda (M1-M2) 
toplam sekiz bireyin tespit edildiği belirtilir; bunlardan 2’si kadın, 3’ü erkek ve 
2’si çocuktur; tüm bireyler iyi beslenmiştir ve sağlıklı kemik yapısına sahiptir5. 
2005 kazısında D1 yapısı içi ve çevresinde altı yeni mezar tespit edilmiş ve 
plana işlenmiştir (Çizim: 2); bunlardan biri (M3) D1 yapısı içinde; üçü (M4-M5-
M6) D1 yapısı güney cephesine bitişiktir. Bunların yanı sıra D1’in batısındaki 
dikdörtgen planlı küçük ek yapının güney (M-7) ve batı cephelerine bitişik (M-
8) birer mezar bulunmaktadır. Arcosoliumdaki sandık tipi mezarlardan farklı 
olarak bu gömüler toprak üstüne yan yana dizilen dört veya altı dikdörtgen 
düzgün taş blokla kapatılmıştır; taşların üst kotları 1.00-2.25 m. arasındadır; 
taşlar kaldırıldığında gömünün tuğlalarla sınırlandığı görülür. D yapısının 
güney bölümündeki arcosolium ve mezarlar Ortaçağ boyunca önemli bir zi-
yaret merkezi olan Aziz Nikolaos Kilisesi’nin tarihçesine ışık tutacak yeni bir 
veridir. Antropolojik incelemeler ve arcosoliumdaki erkek, kadın ve çocuk bi-
reyleri kapsayan aile gömüleri, burada yatanların 12. yüzyıla tarihlediğimiz D 
yapısının banileri olduğunu düşündürür; zira onlar ayrıcalıklı olarak freskoyla 
bezeli bir arkosoliumda, Aziz Nikolaos’un yakınında, ‘Locus ad Sanctum’da 
defnedilmek onurunu taşırlar6.

5 S. Y. Erdal’ın raporu için bkz. 2004 yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazısı bilimsel raporu.
6 “Locus ad Sanctum” mad., Oxford Dictionary of Byzantium vol.II. 1244. Geç Antik ve Erken 

Hıristiyanlık Döneminden itibaren karşılaştığımız bu tip mezar yapılarına orta Bizans sonu ve 
geç Bizans Dönemi yapılarında rastlamaktayız. Bazı örnekler için bkz. P. Grossman-H. G. 
Severin, Frühchristliche und Byzantinische Bauten im Südostlichen Lykien, Tübingen 2003, 
67; İstanbul Konstantin Lips Manastırının güney kilisesi; Maria Pammakaristos Parekklesionu, 
Chora Manastırı, İznik Hagia Sophia Kilisesi, Vize (Bizye) Hagia Sophia kilisesi. Sakız 
adasında yer alan Panaghia Krena Kilisesi (1197) için bkz. Jacques Y. Perreault Ed. Women 
and Byzantine Monasticism. Publication of the Canadian Archaeological Institute at Athens 
1, Athens 1991, 123ff.; Mora ve Epirus Despotatlıklarında devşirme plakalardan oluşturulan 
sandık tipi mezar örnekleriyle arcosolium bani mezarları için bkz. S. Brooks, “Sculpture and 
Late Byzantine Tomb”, Byzantium: Faith and Power (1261–1557), New York 2004, 95-103. 
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2005’te D yapısı güney bölümü dışında alüvyon 3.00 m.den 1.20 m.ye ka-
dar temizlenmiş; batısındaki dikdörtgen planlı ek yapı 2.90 m. kottan 0.90 m.ye 
kadar açılmış ve güney bölümün 0.90-0.30 m. kotta dolgu toprağa oturduğu 
anlaşılmıştır. Yapı dışında, batıdaki çalışmalarda 1.20 m.den 0.30-0.20 m.ye 
inilmiş ve toprağın düzgün yer döşemesiyle kaplandığı anlaşılmıştır.

2. D Yapısı Orta Bölümü (D2) Dışında, Batıdaki Çalışmalar
D yapısının orta bölümüne açılan kapı hizasından başlanarak yapının 

dışındaki toprak 1.90 m.den  0.30 m. kottaki zemin döşemesine ka-
dar açılmıştır; dolguya oturan ve üst kotu 0.90 m. olan duvarın batısında 
düzgün, doğusunda kırılmış döşeme levhaları, kuzeye ilerledikçe tahribata 
uğrayan döşemenin yerine yapılan gri harçlı kaba bir zemin görülür. Bb-35(g) 
açmasında döşeme üzerindeki dolguda 0.70-0.60 m. kotunda 7. yüzyıla ait 
iki bronz sikke bulunmuştur; birincisi (05-M5233) İmparator Herakleios ve 
oğlu Herakleios Konstantin’in 613-641 tarihli sikkesi; ikincisi ise (05-5234) 
Nikephoras Phokas’ın 602-610 tarihli sikkesidir (bkz. Bulgurlu, Maden). Bu 
sikkeler dışta, batı alandaki 0.20-0.30 m. kottaki zemin döşemeleri üzerine 
dökülen dolgunun üzerine inşa edilen güney-kuzey yönündeki duvarların en 
erken 7.yy.dan sonra inşa edildiğini gösterir. 

3. D Yapısı Kuzey Bölümü (D3) İçindeki Çalışmalar 
2004’te D yapısı kuzey bölümü (D3) içinde, batıdaki 5.60 x 2.80 m.lik bir 

alanda çalışılmıştır; bu çalışmada güneydeki Bb-42a (g) açmasında 2.50 m. 
kottan 0.40 m. kotundaki düzgün levhalarla kaplı zemine, kuzeydeki Bb-42a 
(k) açmasında ise, 3.40m.’den 0.40 m. kottaki kalın harç tabakasıyla kaplanan 
zemine ulaşılmıştır. 2005’te yapının doğusundaki kısımda kazıya devam edil-
erek Bb-42b(k) açmasında toprak 3.25 m.den 0.30 kottaki düzgün levhalarla 
döşenen zemine kadar kaldırılmıştır çalışmada zemin döşemesi üstünde, 
kuzey duvara bitişen bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Kuzey duvarın önüne üst 
kotu 0.60/0.50 m. olan üç düzgün kesme taş blok yerleştirilmiştir; eksende 
yer alan iki taş blokla 0.20 m. genişliğinde, duvara dik açıyla birleşen bir oluk 
yapılmıştır. Oluğun D3 yapısı kuzey cephesindeki ikiz kemeri taşıyan paye 
hizasında olması (Resim: 2) ayrıca kuzey duvar önünde bulunan büyük 
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pithos ve küp fragmanları dikkati çeker (bkz. Türker, sırsız seramik).2006’da 
bu kuruluşun işlevini kuzey cephenin dışında yapılacak bir sondajla çözmeyi 
amaçlıyoruz. Bu kuruluşun yer aldığı Bb-42b (g) açmasında dolguda üç bronz 
sikke bulunmuştur; birincisi 1.00-0.90 m.de IV. Romanos Diogenes’e ait 1068-
71 tarihli sikke (05M-5746); ikincisi 0.80-0.70 m.de III. Romanos Argyros’a 
ait 1028-34 tarihli sikke (05M-5529),üçüncüsü 0.70-0.65 m.de IX. Konstan-
tin ve Zoe’nin 1042-50 tarihli sikkesidir (05-5821)(bkz. Bulgurlu,  Maden). 
2005’te kuzey bölüm içindeki buluntu yoğunluğu dikkate alınarak 0.50 m. kota 
kadar toprak açılmış ve 2006’daki değerlendirme sonrası zemine inilmesi 
planlanmıştır.

4. D Yapısı Kuzey Bölümü (D3) Dışı, Batıdaki Açmalar 
D yapısı kuzey bölümü dışında, batısındaki çalışmalarda güney-kuzey 

yönünde D3’e paralel, üst kotu 0.81-0.62 m. arasında değişen bir duvar ortaya 
çıkmıştır; bu duvar doğuya dik açıyla dönerek D3 bölümü altına uzanır. D3’le 
bu duvarın sınırladığı alan arasında 0.30-0.40 kotta yer alan düzgün levha 
döşemeler kısmen tahribata uğramış ve toprak kalın gri harçla kaplanarak 
kaba bir zemin oluşturulmuştur.  

2004’te D3’ün dışında, batısındaki Bb-46a (g) açmasında 0.30 m. ko-
tta zemin döşemeleri ortaya çıkmıştı; 2005’te bu açma batıya genişletilerek 
4.40 m.den başlayan alüvyon ve 0.80 m.’den başlayan toprak 0.10 m. kota 
indirilmiştir. 2005’te D3 dışında, batısındaki Bb-46a (k) açmasında da 2.25 
m. alüvyon kotundan 0.30 m.ye inildiğinde düzgün levha döşemesi ortaya 
çıkmıştır. 

2005’te bitirilen Bb-47(g) açmasında 0.58 kottaki d-b doğrultusundaki 
duvarın güneyinde 0.30 m.de zemin döşemeleri vardır. 2004’te D3 batısında 
bitirilen iki açmada da (Bb-47gd, Bb-47kd) 0.30-0.10 m. kotlarında düzgün yer 
döşemeleri bulunmuştu. D3’ün kuzey avlusunda toprağın aynı seviyeye ge-
tirilmesi için 1.40 m.den 0.80-0.90 kota inilmiştir. Batıdaki Bb-46a(k) açmasında 
6 sikke bulunmuştur; bunlar 0.50-0.40 m. kotta İmparator I. İustinianus’un 552-
553 tarihli sikkesi (05M-5662), 0.40-0.30 kotunda İustinianus’un oğlu Mavrikius 
Tiberius’un 587-588 tarihli sikkesi (05M-5663) ve aynı kotta I. İustinianus’un 
527-565 tarihli sikkesidir (05M-5665). İustinianus Dönemine ait üç sikkenin bir 
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arada aynı zemin üzerinde alt tabakalarda ortaya çıkması batıdaki döşemenin 
6.yüzyıla ait olduğunu düşündürür; bunu destekleyen diğer bir veri de 2005’te 
dışta, batı alanda Bb-36(k) açmasında 0.30 zemin kotunda bulunan diğer bir 
İustinianus sikkesidir (05-M 5752) (Resim:3).

III. Kuzey Ek yapı, K6 Yapısı Dışı, Batı  
2002 yılında bitirilen 3.00x2.50 m. boyutlu K6-b2 açmasında 2005’te yapılan 

temizlikte alt kotu 0.85/0.90 m. üst kotu 3.22/3.25 m. olan kesme taşla örülmüş 
iki paye arasında 1.45 m. kotta bir gömü tespit edilmiştir. İskelet doğu-batı 
yönündedir, baş doğudadır, belden aşağı kısım duvar dokusu içinde kalmıştır. 
Gömü düzgün kesme taşlarla sınırlanmış ve üstte D1 yapısındaki mezarlar 
gibi dikdörtgen taşlarla kapatılmıştır. İskeletin baş hizasında Çarmıhta İsa tas-
viriyle betimlenmiş bronz bir haç rölikeri kapağı bulunmuştur; kazıma teknikli 
tasvir 11.-12.yy.lara tarihlenebilir (Resim:4) (bkz. Bulgurlu, Maden).

2005’te kuzey ek yapının son bölümü olan K6’nın dışında, batısında 5.35-
2.10 m. kot arasında alüvyon kaldırılmıştır.K6’nın batısını sınırlayan ve üst 
kotu 1.00 m.olan duvarın 2005’te çalışılan K6-b3 açmasına doğru uzandığı 
tespit edilmiştir.

IV. Kilisenin Batı Avlusundaki E Yapısı
E yapısı doğu-batı yönünde tek nefl i, tonozlu yapı birbirinden kemerl-

erle ayrılan altı bölüm içerir. 2005’te batıdaki son bölüm açılarak yapının iç 
uzunluğunun 20 m. olduğu anlaşılmıştır. 2005’te yapıda 0.80-0.50 m. kotta 
başlayan toprakta yedi açma ve bir sondaj yapılmış, bunlardan dördü bitirilmiş, 
diğer üç açmanın ve batı duvar önündeki sondajın 2006’da tamamlanması 
planlanmıştır. Batı duvar önündeki açma 4.25x1.30 m. boyutundadır; açmanın 
kuzey ve güneyinde toprak +0.60 m. kotuna kadar kaldırılmış; ortada yer alan 
1.30x1.30 m.lik kare bölümde ise +0.60 m.den (-0.30) kota inilmiştir.

2004’te E yapısının zemin kotunu bulmak amacıyla ikinci mekânda, güney 
duvara bitişen payenin batısında 1.20x1.20 m.lik kare alanda bir sondaj 
yapılmıştı; bu çalışmada +0.40 m. kottan  (-0.15) m.ye inilmiş, ancak döşeme 
verisine rastlanmamış ve güney beden duvarın -0.15 m.de dolgu toprağa 
oturduğu tesbit edilmiştir. 2005’te batı duvar önündeki sondajda -0.30’m. kota 
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inilmiş ancak zemin döşemesi ortaya çıkmamıştır. 2006’da yapının batı ve 
güney duvarlarına bitişik eşdeğer boyuttaki (1.20x1.20 ve 1.30x1.30 m.) iki 
sondajın sonuçlarını birlikte değerlendirmek için batıdaki sondajda -0.15 kota 
inilecektir. Ancak şimdiden iki sondajın küçük buluntu yoğunluğunda benzer-
lik olduğunu söyleyebiliriz. 2004’te artı kotta 0.50-0.40 tabakası, eksi kotta 
ise -0.40-(-0.30) tabakası; 2005’te artı kotta 0.40-0.30,eksi kotta -0.20-(-0.30) 
tabakalarında küçük buluntu yoğundur. Bunların yanı sıra değerli mermer tür-
lerinden şekillendirilen 181 kakma dikkati çeker. Buluntular arasında bugüne 
kadar kazımızda beş örnekle temsil edilen opus tesselatum tekniğinde gri 
harç yataklı yer döşemesi fragmanlarına bu yıl +0.30-0.75 m. arası tabaka-
larda ortaya çıkan 40 yeni örnek eklenmiştir (Resim: 6).Kazılarda in situ bu-
lunan geometrik motifl i opus tesselatum döşemeler ise kuzey ek yapının son 
iki bölümü içinde (K5-K6), ayrıca K6’nın dışında, batısında ortaya çıkmıştır; 
bu alanda yaptığımız çalışmalar sonucunda opus tesselatum tekniğindeki 
döşemelerin 1. bazilika dönemine ait olduğu anlaşılmıştır7.

2005’te E yapısında 4 sikke bulunmuştur; iki örnek okunamaz durumdadır 
(05M-5750,05M-5918): 0.20-0.10 m. kotta bulunan iki sikkeden biri (05M-
5822) İmparator Herakleios ve oğlu Herakleios Konstantin dönemine(613-
614), diğeri (05M-5823) İmparator İustinianus Dönemine aittir (bkz. Bulgurlu, 
Maden).

B. Küçük  Buluntular
I. Mimarî Plastik  

Eda ARMAĞAN*

2005 kazısında 2205 mimarî plâstik bulunmuştur. Erken Hıristiyanlık Döne-
mine ait eserler içinde dekoratif amaçlı kullanılan kakmalar ve liturjik öğelerden 
delikli levhalar yoğun iki türdür.

4.-5. yy.’a ait İon tipindeki sütun başlığı kabartma teknikli acanthus 
yaprağıyla bezelidir; volütlerin ortasındaki bant ise halat motifl idir8.  Bu yıl 
7 In situ opus tesselatum döşemeler için bkz. Ötüken, 21. KST 1999 (2000) II, 353-354, çiz.3 

(K5 içi); a.y., 24. KST 2002 (2003) II, çiz.2 (K6 içi); a.y., 25. KST (2004) II, K6 yapısı dışında 
batısında in situ bulunan opus tesselatum tekniğinde döşemeler (baskıda).

*  E. ARMAĞAN, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
 8 kşl. T. Mathews, The Early Churches of Constantinople, Architecture and Liturgy, Pennsylvania 

1971, res. 55, R. Kautzsch, Kapitellstudien, 1936, s.166, res. 33,535.
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trapez kesitli levha üstü parçalarına beş yeni örnek eklenmiştir; Antik Dönem 
motifl eriyle – acanthus yaprağı, astragal, yumurta-ok ucu – bezeli olan bu eser-
lerin benzerleri Andriake’de karşımıza çıkar (Resim: 7). Bilecik mermerinden 
yapılmış bir templon kuruluşuna ait paye, topuz, küçük sütun ve levhaların yani 
sıra bu yıl ön yüzü profi lli bir levha kaidesi bulunmuştur9. D yapısının kuzey 
bölümünde yoğunlaşan delikli levhalara ise 93 örnek eklenmiştir. Levhaların 
çerçevesinde meşe, kenger, palmet, lotus, kıvrık dal, dört yapraklı çiçek gibi, 
bitkisel motifl er; ortasında ise basık altıgen, kare, daire, balık pulu gibi ge-
ometrik motifl er, ayrıca hac gibi sembolik motifl er yer alır. Bir delikli levhamızın 
çerçevesinde haçın üst kolunda ρ ve yatay haç kolu altında α ve ω harfl eri 
yer alır. Önceki kazılarda kuzeydoğu ek yapıda ve B yapısında bulunan 15 
geometrik biçimlendirilmiş kakma örneği (eşkenar dörtgen, çokgen, mekik) bu 
yıl E yapısı sondajında bulunan 81 örnekle zenginleşmiştir; üçgen, kare, dik-
dörtgen, altıgen, daire, S formlu, eğimli şeritlerin yanı sıra taç yaprağı biçimli 
örnek dikkati çeker (Resim: 5). Kakma buluntuları İstanbul’daki Saraçhane 
örnekleriyle malzeme ve şekil açısından benzerlik gösterir.

II. Seramikler
a. Geç-Roma Kırmızı Astarlı ve Boyalı Seramikleri 

 Ebru FINDIK*

2005 yılı kazı sezonunda Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Dönemine ait 620 
boyalı, 241 kırmızı astarlı (ARS-CRS), 13 terrasi gillata, 3’ü tam olmak üzere 
43 adet kandil parçası; Bizans Dönemine ait 99 sırlı, 7158 sırsız seramik 
parçası bulunmuştur.

Boyalı kapları önceki yıllarda olduğu gibi kâse, tabak, unguentarium, am-
phora, pithos, testi, saklama kabı, şişe, kadeh gibi türler oluşturur10. Bir grup 
kap dışa çekik ağzı, boyundaki süzgeci ve gövdedeki emziği ile dikkati çeker; 
benzer bir örnek Filistin’de 1.yy.ın ikinci yarısına tarihlendirilen kırmızı astarlı 

9 Kşl. Levha kaidesi çizimine bkz. A. Orlandos. Christianike basilike tes mesogeiakes lekanes, 
I, Athens 1952, 529, res. 495,2.

*  Arş Gör. Ebru F. FINDIK, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
10 Fındık, Adalya, VIII, (2005), 270-271.
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bir kapta görülür11. Bu tür kapların pişmiş toprak kandillere yağ koymak için 
(lamp fi ller) kullanıldığı bilinmektedir. Kazımızda pişmiş toprak kandillerle aynı 
tabakalarda ele geçirilen kaplar benzer bir işleve sahip olup 5.-6. yy.a kadar 
kullanıldığını düşündürür12. Önceki yıllarda kazıda bulunan süzgeç ve emzik 
parçaları da bu tip kapların yoğunluğunu gösterir. E yapısı içinde 0.20-0.10 m. 
kotta bulunan boyalı gruptaki bir kulp parçasının benzerleri enderdir; yuvar-
lak kesitli düşey kulpun üzerinde ikinci bir dairesel bir tutamak kısmı vardır. 
Kulpun dış yüzeyinde aralıklarla kırmızı boyalı daire motifl eri görülür (Resim 
10). Yukarıda sözünü ettiğimiz süzgeçli kaplarla aynı hamurdan üretilmiştir. 
Buluntuların ele geçtiği açmalardaki Heraclius-Heraclius Konstantin (610-641) 
ve I. İustinianus (527-565) sikkeleri bu kapların tarihlendirilmesinde önem 
taşır. Benzer kaplar, Saraçhane ve Anamur kazılarında erken Bizans örnekleri 
içinde değerlendirilir13. 

Kırmızı astarlı seramiklerimizde bu yıl kâse, tabak, leğen, mortaria, testi 
gibi türler ağırlıktadır; Demre’de önceki yıllarda da bulunan ve (CRS)-(ARS) 
kaplarda yaygın olan baskı tekniği ile bezeli kaplara bu yıl, üzerinde Latin 
haçı bulunan bir tabağın dip kısmına ait bir örnek eklenmiş; benzerleri ile 
Anadolu’da Efes, Anamur ve Saraçhane buluntularında karşılaşılmıştır. Bu 
örneklerin kilisede I. İustinianus Dönemine ait sikkelerle birlikte ele geçirilmesi 
6.-7. yy.a tarihlendirmemiz için veri oluşturur.

b. Erken Hıristiyan ve Bizans Dönemi Sırsız Seramikleri 
Ayşe Ç.TÜRKER*

2005’te sırsız seramikleri arasında pithos, amphora, testi, saklama ısıtma 
kapları, kâse, unguentarium ve kandil fi tillikleri bulunur. Bunlardan pithoslara 
ait 231 parça D yapısı kuzey bölümü içinde 1.20-1.00 m. kotlarında, kuzey 

11 R. Rosenthal-R. Sivan, Ancient Lamps in the Schloessinger Collection, Qedem Monographs 
of the Institute of Archaeology, Jerusalem 1978, 167 no. 693.

12 Anamur erken Bizans örnekleri bkz.C. Williams, Anemurium The Roman and Early Byzantine 
Pottery, Toronto 1989, fi g. 51. no. 512-513.

13 J. W. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul, Vol. 2: The Pottery, Princeton 1992, 
s.159 fi g. 38. no. 4-5, s.160 fi g. 39. no. 26, 29, s.170 fi g. 50 no. 6, s.173 fi g. 53 no. 17-18. Bu 
kaplar genelde 7-8. yüzyıllara tarihlenir; bkz. Williams, 1989, fi g. 52 no. 527.

*  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ç. TÜRKER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
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duvar önünde bir arada bulunmuş ve parçaların beş ayrı pithosa ait olduğu 
anlaşılmıştır14. Pithosların buluntu konumu açmanın kuzeydeki duvarın önüne 
sıralanmış olarak bulunduklarına işaret etmektedir. Bu kapların formları önceki 
yıllarda ortaya çıkarılan örneklerle benzerlik gösterir. Pithoslarla aynı tabaka-
da 10.-11. yy.’a tarihlenen amphoraların ortaya çıkarılması bu kapların tarih-
lendirilmesi için veri oluşturur. Demre’nin yerel hamurundan üretilen saklama 
ve ısıtma kapları ile küçük sıvı kaplarına ait parçalar diğer buluntu gruplarıdır. 
D yapısı kuzey bölümü batısında 0.70-0.60 m. kotta ortaya çıkarılan bu ka-
plar 11.-12. yy.a tarihlenen amphora parçaları ile aynı tabakada bulunmuştur. 
Yerel hamurdan üretildiği düşünülen, bu tipteki amphoralar ise yuvarlak kesitli 
kulpları ve dış yüzeyi kaplayan krem rengi astar tabakasıyla karakteristiktir15. 
Anadolu tipi olarak tanımlanan kandiller D yapısı kuzey bölümü dışında 0.40-
0.30 m. kotunda yoğundur. Açmada parçalar hâlinde ele geçirilen buluntuların 
yanı sıra iki tüm örnek ortaya çıkarılmıştır; kandillerin kaidesinde ayak biçi-
minde çömlekçi işaretleri bulunur16.

III. Camlar  
Özgü ÇÖMEZOĞLU*

2005’te 1801 cam buluntu ele geçirilmiştir; bunlar arasında şişe formlarında 
yenilikler veren parçalar vardır; günlük kullanım örneklerinin yanı sıra, nadiren 
görülen ve benzerleri 4.-6.yüzyıllara tarihlenen17, boyun ve ağız kenarları mavi 
renkte cam ipliği ile bezenmiş uzun boyunlu şişeler, kazıdaki stratigrafi k ver-
ilere göre 6.yy.a tarihlenir. (Çizim: 3).Boyut ve şekil açısından kâse olarak 
tanımlanan, ancak kullanımda kandil işlevi gören bezemeli ve bezemesiz 

14 Pithoslar için bkz. A.Ç.TÜRKER, Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında Ortaya 
Çıkarılan (1989-2000) Bizans Dönemi Sırsız Seramikleri, Hacettepe Üni., Sos. Bil. Enst., 
Sanat Tarihi Böl., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2004, 265-269.

15 Bu tipin örnekleri için bkz. a.g.e. 2004, fi g. 169-172.
16 Bkz. A. Ç. Türker, “Geç Roma, Erken Hıristiyan ve Bizans Dönemi Sırsız Seramikleri”, 26. 

KST, 1, Ankara 2004, 116-117, res. 5. 
* Arş. Gör. Özgü ÇÖMEZOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 

İstanbul/TÜRKİYE.
17 G. D. Weinberg, Excavations at Jalame, a Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine. 

S. M. Goldstein, “The Glass Vessels” Columbia 1988, fi g. 4-27, fi g. 4-28/225.
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örnekler vardır. Kâseler Demre’de yoğun kullanılan mavi cam ipliği bir örnekte 
gövdede iki ve ağız kenarında tek sıra görülür. Erken dönem buluntuları içer-
en tabakada ortaya çıkan bu kâse, benzerleriyle karşılaştırılarak 4.-5.yy.lara 
tarihlenir18.  Gövdenin üst kısmında yan yana oval motifl i bir şeritle bezenmiş 
bir kap ise, 8.-11.yy.lara aittir19.  Kalıba üfl eme tekniğiyle yapılarak, spiral yiv-
lerle bezenen bir kâse ise, teknik ve stratigrafi  yardımı ile, 11.yy.a tarihlenir20.
Demre’de bugüne kadar bulunan 55 bileziğe, bu yıl 19 örnek eklenmiştir; takı 
olarak ilk kez bir cam yüzük bulunmuştur. Bunların yanı sıra pencere camları 
ve kandiller yoğundur21.

Önceki yıllarda da bulunan üretim atıkları, Demre’de Ortaçağda cam 
üretiminin varlığına işaret etse de, batı alandaki dolgu toprak içinde 
bulunduklarından, atölyenin yeri konusunda fi kir sahibi olunamamaktadır. An-
cak dolgudaki üfl eme tekniğiyle yapılmış camlar ve sikkeler yardımıyla 6.yy.
dan sonra cam üretiminin yapıldığı anlaşılır. 

IV. Madenler 
Vera BULGURLU*

2005 yılında bulunan maden eserler haç rölikeri kapağı, küçük haç kolye, 
dört yarım bilezik, bir kaşık, iki tıp âleti, bir küçük çan, bir kalp şeklinde süs 
eşyası, bir toka, bir yüzük, bir zincirli takı, ve bir kemer tokası,mıh, cüruf, 6 
kandil fi til taşıyıcısı, muhtelif bronz levha parçaları, maşa ucu, dairesel motifl e 
bezenmiş kap parçası, demir bıçak ucu, bir kapıya ait demir parçaları, orak, 
bronz zincir parçası, bronz kapı menteşesidir.

 Röliker kapağı üstte ve altta menteşelidir; üzerinde kazıma tekniğinde 
çarmıha gerilmiş İsa fi gürü tasvir edilmiştir; üstteki yazıt (HC - XC- NH / K – A 

18 R. M. Harrison-N. Christie, “Excavations at Amorium: 1992 Interim report”. Anatolian Studies, 
43, (1993), fi g. 4/j.

19 Benzerleri için bkz. ed: P. L. .Shinnie-M. Shinnie, Deberia West. D. B. Harden “Glass”, Londra 
1978, 87-88.

20 Ötüken 24. KST II (Çömezoğlu, Cam Buluntular 36-37).
21 a.y., a.e., 118.
* Sanat Tarihçisi Dr. Vera BULGURLU, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul/

TÜRKİYE. 
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- Ί(ησου)ς  X(ριστό)ς  νικα ) ‘Zafer İsa’nındır’ anlamına gelir. Röliker benzerleri 
yardımı ile 11.yüzyıla tarihlenir22. Ancak stiline bakılırsa daha erken bir tarih 
düşündürür. Ön yüzü ortası nokta biçiminde dairelerle bezeli ve asmak için 
halkası bulunan küçük haç kolye sikke verilerine göre 7. yy.a ait olmalıdır23. 
Dört bronz bilezikten üçü aynı tipte olup; ikisi I. İustinianus diğeri ise Anonim 
11. yy. sikkesi ile aynı tabakalarda bulunmuştur. Dördüncü (yarım) bilezik farklı 
tipte olup; 11. yy.a ait olduğu düşünülür.

 18 sikke ve bir kurşun mühür temizlendikten sonra sikkelerin beşinin 
okunamadığı, diğerlerinin Bizans Dönemine ait olduğu ve kulplu kurşun 
mührün yazısının tahrip olduğu anlaşılmıştır24.  Bizans Dönemine ait bronz 
sikkelerden birincisi İmparator Maurice Tiberius, dördü I.İustinianus, biri Nike-
phoras Phocas ve ikisi Heraclius ile Heraclius Constantin’e aittir. 11.yüzyıla ait 
anonim bronz sikkelerden en erken tarihlisi III. Romanos Argyros (1028-34), 
IX. Konstantin ve Zoe’ye (1042-50), IV. Romanos Diogenes (1068-71), impara-
tor tasvirli sikke ise I. Manuel Komnenos’a (1143-1180) ait billon trachea’dır.

 
V. Duvar Resimleri  

Nilay ÇORAĞAN*
2005 yılında kilisenin 3. güneydoğu şapelinin apsisindeki duvar resimlerini 

koruma ve onarım çalışmalarında; Müjde sahnesi ile birlikte apsis duvarında 
beş piskopos, pseudo ikona tasvirleri ve üçüz kemer alınlığında üç martir tas-
viri ortaya çıkarılmıştır. 

Myra’da Müjde sahnesinde Meryem ve melek fi gürleri birbirinden ayrı olar-
ak tasvir edilmiştir; bu şekildeki tasvirler 12-13. yy.da yoğundur. Meryem, kızıl 

22 Önceki yıllarda bulunan rölikerlerimiz için bkz. Ötüken XIX. KST II (1998), (Acara, Seramik 
ve Maden Buluntuları, 552-553, res. 12, s. 565; Ötüken 1999, XXII. KST II,  (2001), (Acara, 
Maden Buluntuları, 349-350, res.9).

23 G. R. Davidson, Corinth Vol. XII The Minor Objects, Results of Excavations Conducted by 
the   American School of Classical Studies at Athens, Princeton. New Jersey 1952, no.2073, 
Levha 110. 10.-11. yy. tarihlenmiş.

24 Bkz. V. Bulgurlu, İstanbul Arkeoloji Müzeler’indeki bir Grup Bizans Kurşun Mührünün 
Değerlendirilmesi,  İst. Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 
yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul 1998, tez no.10109, s. 8.  

* N. ÇORAĞAN, Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Böl. Öğr. Ü., Kayseri/TÜRKİYE.             
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25 S.Nersessian, L’Illustration des Psautiers Grecs du Moyen Age, Paris 1970, II, res. 149.
26 E.G. Stikas, Το Οικοбομικον χρονικον ιησ Μονησ Οσιον Λουκα Φωκιδοσ   Athen 1970, res. 62a, b 

(Phokis, H. Lukas).
27 N.Karakaya “ 2002 Yılı, Kayseri Yeşilhisar İlçesi, Erdemli Köyündeki Kaya Kiliseleri Duvar 

Resimleri” 21.AST, Ankara 2003, 21 (Erdemli, Kırk Martir).

kahve maphorion ve mavi tüniklidir; sol elinde yün eğirmektedir (Resim:10). 
Melek sağ elini Meryem’e uzatmış, sol elinde bir asa tutmaktadır. Taht tipi 
10-12. yy.lardaki duvar resimlerinde görülür; Arkadaki mimarî dekorasyon ise 
Theodoros Psalteri’ndeki (Add.cod.19352, fol.91 v) benzer25.

Apsisin üst şeridinde ayakta, cepheden tasvir edilmiş dört piskopostan 
kuzeydeki piskopos; H. Eleutherios’tur; anıtsal resim sanatında 11. yüzyıldan 
itibaren görülen bu piskopos Myra’da iki kez tasvir edilmiştir26. Orta şeritte 
pseudo ikonalar yer alır; bunların benzerleri genelinde 11.-12. yy.da karşımıza 
çıkar27 .

Apsisin üçüz pencere alınlığında, madalyon içinde halesiz üç aziz 
vardır. Bunlardan biri kitabesi ile birlikte günümüze gelen Myra’lı martir 
H.Dioskorides’tir; diğerleri H. Kreskens ve H. Nikokles olabilir.
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Çizim 1:  Batı alan planı, 2005

Çizim 2:  D-yapısı güney bölüm (D1) planı, 2005



171171

Çizim 3:  2005 yılı pithos ve cam buluntuları

Resim 1:  Batı dolgu alandaki duvar 
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Resim 2:  D-yapısı kuzey bölüm içindeki kuruluş

Resim 3:  I. İustinianus sikkesi

Resim 4:  Bronz röliker kapağı 
 duvar 
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Resim 7: Trapez kesitli levha üstü

Resim 5:  E yapısında bulunan 
şekillendirilmiş mermer 
kakmalar

Resim 6:  E yapısında bulunan harçlı opus tesselatum 
parçaları



174174

Resim 8: Geç Roma boyalı kulp 

Resim 9: 2005 maden buluntular

Resim 10: Müjde sahnesi, Meryem
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2005 sezonunda Soli/Pompeiopolis antik liman kenti kazıları, önceki 
yıllarda olduğu gibi iki bölgede sürdürülmüştür.

A) SÜTUNLU CADDE
2005 yılı Soli/Pompeiopolis antik liman kenti kazılarında çalışmalara 2000, 

2003 ve 2004 sezonlarında kazısı yapılan ve sütunlu caddenin ortasında 
yer alan C43, C42, C41, C40 ve B41 açmalarının temizliği ile başlanmıştır. 
Bu alanlarda geçen yıllarda yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen 
heykellere ve fi gürlü sütun başlıklarına ait parçaların bulunması ve mimarî kon-
tekstin araştırılması planlanmıştı. 2000 yılı kazı çalışmalarında ayrıca yüzey 
toprağı kaldırılan B-C-D 44-45-46 açmalarının kuzeyinde sütunlu caddenin 
orijinal tabanını bulmak amacıyla C 47 ve B 47 açmalarında da yüzey toprağı 
kaldırılmıştır. Temizlik çalışmalarının ardından ilerleyen yıllarda yapılması 
planlanan mimarî restorasyon için bir ön çalışma niteliğinde 2003-2004 kazı 
sezonlarında kazılan C 43-42-41-40 açmalarının batısındaki B42-41-40-39 
plan karelerinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. C 43-42-41 açmalarının 
doğu kesitine yakın bölümde, sütunlu caddenin orijinal blokajının tahribi 
nedeniyle bu plan karelere oranla daha iyi korunduğu gözlenen C29-28, B29-
28 plan karelerinde kazı çalışmaları yürütülmüş ve kazının ikinci onbeş gün-
lük diliminde bu alanlarda sütunlu caddenin sıkıştırılmış toprak, kireç, seramik 
ve çakıl taşından oluşan özgün taban blokajına ulaşılmıştır (Fig.1). Sütunlu 
caddenin doğu portikosunun mimarî yapılanmasını anlayabilmek için de E41 
ve F41 plan karelerinde temizlik çalışmaları yapılmıştır. Her iki plan karede 
Bizans Dönemi mekân(lar) içinde genel olarak iyi korunduğu gözlenen ve VI. 
yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen bir mermer döşeme (opus sectile marmoreum) 
bulunmuştur1 (Fig.2). Çalışmalar sonucunda, sütunlu caddenin deprem önc-
esi son hâli saptanmış (525) böylece Pompeiopolis’in Bizans Dönemi ile ilgili 
ilk kez bir kontekst açığa çıkarılmıştır. 

SOLİ/POMPEİOPOLİS 2005 YILI KAZILARI
Remzi YAĞCI*

* Doç. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir/TÜRKİYE. remzi.yagci@deu.edu.tr 

1 Kadıoğlu, M., 1997, “Ankyra-Ulus Opus Sectileleri” Türk Arkeoloji Dergisi XXXI, 352.
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Pompeiopolis E41-F41 opus sectilesinin tümü geometrik bezemelidir. Kare 
ve altıgen formun türevlerini oluşturur. Altıgen formdakilerin araları eşkenar 
dörtgen ve üçgenlerle doldurulmuştur. Bazı örneklerde, iç içe geçmiş altıgenler 
dikkati çekmektedir. Bu durumdaki örneklerde, ara taşları elips ve ona bitişen 
eşkenar dörtgen biçimindedir. Araları üçgenle doldurulmuş altıgenler ise 
ara taşının farklı (mavi) kullanılması ile altı köşeli yıldız görünümündedir. 
Süsleme öğesi olarak iki farklı renk görülür. Bunlardan mavi renk azınlıkta, 
beyaz ise çoğunluktadır. İşçiliği özenlidir, dikdörtgen ya da kare çerçeveli 
panolardan oluşur. Opus sectile döşemeli mekân (ya da mekânlar?) sütunlu 
caddenin doğu sütun sırasına bitişiktir olasılıkla dükkân olarak kullanılan bu 
mekân(lar)dan sütunlu caddeye basamaklarla inilmekteydi2. Geç V. yüzyıldan 
VI. yüzyılın son çeyreğine dek artarak belirgin bir ivme gösterip yaygın olarak 
kullanılan ve döşeme mozaiğinin yerini alan opus sectile döşeme biçimi3  Soli/
Pompeiopolis’te  bölgesel bir stil özelliği göstermektedir.

Sütunlu Cadde’de 2005’te kazısı yapılan plan karelerden önemli buluntu 
verenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

B40 plan karesinde temizlik çalışmalarında Roma Dönemi dağınık mimarî 
parçaların yanı sıra mermer bir heykel kol(yarım) ve el parçası, bir heykel 
parçası, üç adet taş ağırlık;  B42 plan karesinde 3 adet bronz sikke, bir adet 
bronz ok ucu, bir adet pişmiş toprak kandil, bir adet pişmiş toprak ağırşak 
ve bir adet iki çatallı demir mızrak ucu, C39 plan karesinde bir adet fi gürlü 
sütun başlığına ait fi gür (portre) parçası (Fig. 3) ve iki adet bronz sikke açığa 
çıkarılmıştır. Sikkeler korozyon nedeniyle okunamaz durumdadır.

B) SOLI HÖYÜK
Soli Höyük’te 2005 kazı sezonunda G7, G8, H8, E6 ve E7 plan karelerinde 

çalışmalar sürdürülmüştür. G7, G8, H8 açmalarında kazılar: önceki yıllarda 
açığa çıkarılan Hitit stratigrafi si ve mimarîsini; E6 ve E7 açmalarında ise, İ.Ö. 
I. binyıl Grek kolonizasyon Dönemini araştırmak ve bu dönemde Kilikia ile olan 

2 Farklı bir plan karede stilobata bağlanan bu tip basamaklar ikili olarak birkaç yerde 
korunmuştur.

3 Peschlow, U., 1983, “Zum byzantinischen opus sectile-Böden, Beiträge zur Altertumskunde 
Kleinasiens”. Festschrift für Kurt Bittel, 435 vd.
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ilişkileri saptamak üzere başlatılmıştır. Söz konusu plan karelerdeki mimarî 
kalıntılar, kesintili temel duvarları ve bir bütünlük göstermeyen sıkıştırılmış 
birkaç kireç taban dışında oldukça çok tahribata uğramıştır. Tahribat neden-
lerinin başında, Soli Höyük’ün batı yamacına yaslanan Roma tiyatrosu ve yine 
aynı döneme ait çeşitli yönlerde savunma amaçlı kulelerin inşası gelmektedir. 
Kuleler, yalnızca üst üste birkaç dizisi kalmış platformlar biçimindedir. Bu plat-
formlara bitişik düzende örülmüş kuru örgü teras duvarları labirent biçiminde 
platformları kimi zaman içeride kimi zaman da dışarıda bırakmaktadır. Bu 
düzen, kendinden önceki tabakaları tahrip ederek höyüğün doğu yamacında 
Hitit tabakalarına dek inmekte ve teraslarda yalnızca temelleri kalmış mima-
rî bir tabaka oluşturmaktadır. H8, H9 Hitit tabakalarında büyük bir tahribata 
neden olmuştur.

Yukarıdaki açmalarda açığa çıkarılan önemli buluntular arasında: 
Hellenistik Dönem: Megara kâsesi gövde parçaları (H8); Firnisli kâse (G7); 

Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi bir kandil (H8) (Fig. 4) Hellenistik Dönem 
unguentarium dip parçası (H8); piramidal ağırşak (G7); mühür baskılı kulp 
(Rhodos) (H8);

Arkaik Döneme ait pişmiş toprak üzerinde kabartmalı ve kırmızı boyalı ar-
slan kuyruğu motifi  (H8); bakışık sfenks betimlemeleri bulunan mimarî levha 
parçaları (G7) (Fig. 5);

İ. Ö. VIII-VII. yy. ait Kıbrıs tipi beyaz zemin üzerine mor boyalı kafes bez-
emeli gövde parçaları(G7/H8);

İ. Ö. VII. yüzyıla ait 6 İonia kâsesi ağız parçaları (Fig. 6)4  ve “Yaban Keçisi 
Stili” kap parçaları (G7);

İ.Ö. VII. yüzyıl Euboea ya da Kikladik bir skyphos örneği (Fig. 7)5  (G7);

4 Krş. Calvet, Y-Yon, M., 1977, “Céramique trouvée Salamine” Grek Geometric  and Archaic 
Pottery found in Cyprus (Ed. E. Gjerstad), 12, Pl. VII-VIII. no.68, no. 74, 76; Kerschner, M., 
1997, Ein stratifi zierter Opferkomplex des 7. Jh.s v. Chr. Aus dem Artemision von Ephesos, 
Beiblatt; Taf. XI, 79-80,83; Cook, R. M.-P. Dupont, East Greek Pottery, London, 131, fi g. 18.1; 
Schlotzhauer, U., 2000, “Die südionischen Knickrandschalen: Formen und Entwicklung der sog. 
Ionischen Schalen in archaischer Zeit” Die Ägäis und das Westliche Mittelmeer, Beziehungen 
und Wechselwirkungen 8. bis 5 Jh. V. Chr. (Arhäologische Forschungen 4),  Wien. Fig. 297-
298. 

5 Salamis’te bulunan bir örneği için Krş. Calvet, Y-Yon, M., 1977, “Céramique trouvée Salamine” 
Greek Geometric  and Archaic Pottery found in Cyprus (Ed. E. Gjerstad), 12, Pl. IV. No.32
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İ.Ö. VII.-VI. yüzyıl Kıbrıs beyaz astar üzerine siyah gamalı haç ve şevron 
motifl eri ile bezenmiş “White Painted IV” kapalı kap gövde parçaları (Fig. 8)6  
(E7);

İ.Ö. VI. yüzyıl dalga (wave line) bezemeli kaplar7  (E7);
Orta (İ.Ö. 850-700) ve Geç Demir Dönemine (İ.Ö. 700-600)8  ait iç içe daire 

bezemeli ve yatay şerit bulunan gövde parçaları (G7,  H8) bulunmaktadır.
Yukarıda değinilen buluntulara göre; Soli’nin, bir liman kenti olan Soli’nin 

İ.Ö. VII. ve VI. yüzyıllarda Korinth, Attica, Euboea, İonia, Ege Adaları ve Kıbrıs 
ile güçlü ticarî (deniz) ve kültürel bağları vardır. Keramikler (çeşitli mutfak 
kapları ve amphoralar) ve onlarla ilişkili olarak kullanılan yağ, şarap, par-
füm, deri vb. gibi görünmeyen mallar, bu ilişkilerin arkeolojik olarak temelini 
oluşturmaktadır9.

G8 açmasının en önemli buluntuları arasında (15.88), açmanın güney kesi-
tine yakın platform kesiti altında biri tek kulplu, bezemesiz tam küçük testi (Fig. 
9) ve yanında bulunan diğeri üstündeki dere taşı nedeniyle kırık hâlde toprağa 
dikey olarak saplanmış olan tek kulplu, Geç Tunç Çağında yaygın bir tip olan 
RLWM  perdahlı ve bezemesiz Hitit Dönemi büyük bir matara (İ.Ö. XIII. yüzyıl) 
bulunmaktadır (Fig.10). Bu buluntular, Soli’nin stratigrafi si11  ile ilgili önemli 
ayrıntılar vermiş ve sonuçlarına ilişkin sunulan bildiri yayına verilmiştir12. 

6 Krş. Gjerstad, E., 1947, The Swedish Cyprus Expedition, The Cypro-Geometric, Cypro-
Archaic and Cypro-Classical Periods, Stockholm, fi g. XXIX, no.16

7 Krş. Goldman, H., 1963, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus III, The Iron Age, Princeton, New 
Jersey., no. 1615-16 Bu tip örneklerin Kinet Höyük’te bulunmuş paralleri için bkz. Songu, F., 
1997, Wave–line Pottery from the Late Iron Age Levels of Kinet Höyük, Bilkent Üniversitesi 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1997 

8 Goldman, H., 1963, 14.
9 Gjerstad, E., 1947, 313. 
10 Eriksson, K., 1991, “Red Lustrous Wheelmade Ware: A Product of Late Bronze Age Cyprus” 

Cypriot Ceramics: Reading the Prehistoric Record (Ed. J.A. Barlow, D.L. Bolger, B. Kling), 
Pennsylvania, 81 vd.

11 Yağcı, R ., 2005., “The Stratigraphy of Cyprus WS II&Mycenaean Cups in Soli Höyük 
Excavations” Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and 
Its Neighbouring Regions: Proceedings of the International Workshop İstanbul, Nov. 8-9, 
2002 (Ed. B. Fischer, H. Genz, É. Jean, K. Köroğlu): 93-106. Türk Eskiçağ Bilimleri Yayınları. 
İstanbul.

12 Yağcı, R ., 2005., “Hittites at Soli (Cilicia)” VI th International Congress of Hittitology, September 
5-9 2005, Roma (baskıda).
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C) DEPO ÇALIŞMALARI
2002-2004 G9, F9 ve E9 plan karelerinde Hitit İmparatorluk Dönemi 

kültür katlarında bulunan kaba tek renkli mutfak kaplarının restorasyonu, 
konservasyonu, çizimleri yapılmış, fotoğrafl arı çekilmiştir. Bunların içinde 
İ.Ö. XIV. yüzyıla ait üzeri kuş ayağı biçiminde yivlenerek işaretlenmiş büyük 
tabaklardan birisi (drab ware) dikkat çekicidir (Fig. 11).  Bu tür kaplar seri 
ve standart bir üretimle ilişkili olarak Hitit İmparatorluk sınırları içinde yaygın 
olarak görülmektedir13. Olasılıkla merkezî-yerel bir üretim biçimini belgeleme-
ktedir. İlgi çekici bir diğer örnek de kulpunda kent beyi Targasna’ya14  ait hi-
eroglifl i mühür baskısı bulunan bir kaptır (Fig.12). G9 açmasında açığa çıkan 
mutfak kaplarından birinin kulpunda bulunan mühür baskısı15, Soli’nin M.Ö. 
II. binyıldaki yani Hitit İmparatorluk Dönemindeki yöneticileri ile ilgili önemli 
ipucudur. İ.Ö. XIV. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen mühür baskısı, şehir beyi 
Targasna’ya ait. Bu kent beyi belli olsaydı bir Kizzuwatna şehri olan Soli’nin 
belki de M.Ö. II. binyıldaki adı aydınlığa kavuşacaktı. Targasna, İ.Ö. XIV ve 
XIII. yüzyıl kişi adlarına (onomastik) ilişkin bir kanıt olarak önem taşımaktadır. 
G9 plan karesinden gelen seramik parçaları arasındaki ağız ve kaideler, 
İmparatorluk Dönemine ait zengin bir kap form repertuarı oluşturmaktadır. 
Bunlar tek renkli, genellikle sığ, içe dönük ağız kenarlı açık kaplar ile düz dipli 
ya da halka kaideli, dışa çekik ağız kenarlı kapalı kap örnekleridir (Fig. 13). 

D) SÜTUNLU CADDE RESTORASYONA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölüm Başkanı 

Eti Levi Akyüz başkanlığında bir ekip, Sütunlu Cadde’nin limanla birleştiği 
güney ucunda yer alan, önceki yıllarda çizimi yapılan mimarî parçaların 
ayrıntılı çizimlerine başladılar.  Bu bölümdeki çalışmaların amacı birleştirilmesi 
olası parçaların restorasyon projesini oluşturmaktır.

13 Gordion, Kuşaklı, Korucutepe, Tille, Maşat, Ortaköy, Alacahöyük, Boğazköy, Kilisetepe, 
Yumuktepe, Kinethöyük . Gates, M-H, La Cilicie: Espaces et Pouvoirs Locaux Table Ronde 
Internationale, Istanbul, 2-5 Novembre 1999 ( Varia Anatolica XIII) , 138-39.

14 Hieroglifl i yazıyı  Prof. Dr. Ali Dinçol’ a teşekkür ederim. Bkz. Dinçol, A., appendix “Hittites 
at Soli (Cilicia)” VI th International Congress of Hittitology, September 5-9 2005, Roma, 
(baskıda).

15 Geç Tunç Çağı’nda bu tip kapların kulpları ya da ağız kenarlarında yerel yöneticilere ait  damga 
mühür baskıları yaygındı. Henrickson, R. G. , 2002 “Hittite Pottery and Potters: The View from 
Late Bronze Age Gordion” Across the Anatolian Plateau: Readings in the Archaeology  of 
Ancient Turkey ( American Schools of Oriental Research), 124.
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2005 yılı Klazomenai kazısı çalışmaları, 21 Temmuz - 30 Eylül  günler-
inde gerçekleştirilmiştir1. Arazi çalışmalarımızın merkezini İskele Mevkii’nde 
yer alan ve Arkaik Dönem ile Geç Klâsik Dönem tabakalarıyla dikkati çeken 
Hamdi Balaban Tarlası (HBT) sektörü olarak adlandırdığımız alan belirlemiştir. 
Bunun yanı sıra, uzun yıllar kazısını yürüttüğümüz M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına 
ait konutların ortaya çıkarıldığı Feride Gül Tarlası (FGT) sektöründe Klâsik 
Dönem kenti ve konutlarının etüt edilmesi ve belgelenmesi çalışmaları da 
yürütülmüştür.   

HBT sektörünün güneyinde yer alan M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına 
ait zeytinyağı işliği ve ona bağlı depo yapısının tekrar ayağa kaldırılma 
çalışmaları tamamlanmıştır. Belirlenen eksiklerin giderilmesine dönük olarak 
2005 yılı çalışmalarına işliğin deposundan başlanmış, çalışmaların devamında 
yenilenen saz çatısı ile projesi tamamlanan zeytinyağı işliği bir deneysel arke-
oloji uygulamasını bilim dünyasına sunmuştur. 

2005 YILI KLAZOMENAİ KAZISI
Güven BAKIR*

Yaşar ERSOY
Hüseyin CEVİZOĞLU

İlkan HASDAĞLI

* Prof. Dr. Güven BAKIR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 
Bornova-İzmir /TÜRKİYE.

   Doç. Dr. Yaşar E. ERSOY, Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bilkent-
Ankara /TÜRKİYE.

   Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 
Bornova-İzmir /TÜRKİYE.

   İlkan HASDAĞLI, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-
İzmir /TÜRKİYE.

1 Sağladıkları desteklerden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM), 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, InterGen-Enka, İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne 
teşekkür ederiz. Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Ömer Özden Bakanlık temsilcisi olarak 
görev almıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Araş. Gör. Dr. Bilge Hürmüzlü, Ankara 
Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı’ndan 
iki stajyer öğrenci ile Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nden bölüm 
öğrencileri kazı çalışmalarımızda yer almışlardır.
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HBT SEKTÖRÜ  ‘AÇMA 1’  VE  ‘AÇMA 4’  ÇALIŞMALARI

İlkan HASDAĞLI 
Hüseyin CEVİZOĞLU

HBT Sektörü’nde şimdiye kadar belirleyebildiğimiz ve M.Ö. 6. yüzyıla tar-
ihlenen zeytinyağı işliği, bu işliğe ait depolar, su kuyuları, drenaj kanalı ile 
bir demirci işliğine ait yapı kalıntılarının bulunduğu erken dönem yerleşimi 
M.Ö. 499 yılında gerçekleşen İonia İhtilâli’nden sonra bir kesintiye uğrar. 
Alan, yaklaşık yüz yıl terk edildikten sonra, M.Ö. 5. yüzyılın sonlarında tekrar 
iskân edilir. Sektörde M.Ö. 4. yüzyıla ait önemli bir buluntu basileia olduğunu 
düşündüğümüz ve çalışma alanımızın neredeyse tamamına yayılan büyük bir 
yapı ile ilişkilidir. Klazomenai’deki diğer konut örnekleri ile karşılaştırıldığında 
anıtsal sayılabilecek boyutlarda inşa edilmiş olan basileia, doğu-batı ek-
seninde yan yana yerleştirilmiş ve her biri kuzey-güney yönünde inşa edilmiş 
üç adet prostaslı ev ile bu yapılar bütününü doğuda sınırlayan muazzam bir 
teras duvarından ibarettir (Resim: 1). 1990 yılından itibaren sürdürülen kazı 
çalışmaları sayesinde, yapının M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edildiği, 
kısmen de olsa kullanım gördüğü ve gene aynı dönem içerisinde tahrip edil-
erek işlevine son verildiği anlaşılmaktadır2. M.Ö. 4. yüzyıl yapı katını pişmiş 
toprak su künkleri ve kuru duvar işçiliğine sahip bir kanal ile zayıf bir biçimde 
temsil edilen Hellenistik Dönem katı izlemektedir. HBT Sektörü’ndeki en son 
evre ise Geç Roma Dönemine tarihlenen duvar temelleri, tesviye dolguları ve 
dağılmış durumda ele geçirilen birkaç adet mezardan oluşmaktadır.

HBT Sektörü’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda basileia 
yapısının önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarılmıştır. Buna karşın, yapı dışı 
alanlardaki bilgilerimiz son derece sınırlıdır. Özellikle, doğuda ve toprak 
miktarının fazla olduğu diğer kısımlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla 
basileia çevresindeki stratigrafi nin daha iyi anlaşılacağı düşünülmüş, bu 
amaçla yapının doğusunda ve kuzeyinde kalan alanlarda birçok açma ve 
sondaj kazısı yapılmıştır.
2 Basileia hakkında geniş bilgi için bk. Y. Sezgin, Klazomenai M.Ö. 4. Yüzyıl Basileiası 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi) (İzmir, 2002); İ. Hasdağlı, Klazomenai 
HBP Sektörü M.Ö. 4. Yüzyıl Tabakalarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ege Üniversitesi) (İzmir, 2003).
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Çalışmaların hedefi ni basileia yapısının doğusunda yer alan teras duvarı 
ve bu duvar ile ilgili tartışmalar belirlemiştir. Basileia teras duvarının hemen 
doğusunda yer alan Açma 1, doğu-batı istikametinde ince ve uzun bir kesit 
kazanmayı sağlayacak biçimde planlanmıştır (Resim: 2). Açma 1’de, tarım 
toprağının hemen altında, Geç Antik çağa ait ağzı 1.30 m. çapında olan bir su 
kuyusu açığa çıkarılmıştır. Ana kayaya oyulan kuyu ana kaya seviyesi üzerinde 
kuru duvar işçiliğindeki bir kuyu bileziğine sahiptir. Bileziğin ana kayanın 
hemen üzerindeki ilk taş sırasında, taşlar arasına yerleştirilen pişmiş toprak 
künk parçaları dikkati çekmektedir.  Bu örgü sistemi ile olasılıkla etrafta biriken 
suyun kuyunun içerisine daha kolay sızması hedefl enmiştir. Bu uygulama HBT 
Sektörü’nde 1998 yılında açığa çıkarılan bir başka Geç Antik Çağ kuyusunda 
da görülür3. Su kuyusu inşa edilirken daha erken bir yapı (bu yapının bir sur 
kulesi olduğu daha sonra anlaşılmıştır) kısmen tahrip edilmiştir (Resim: 3). 
Açma 1’de kuyunun tahrip ettiği ve doğudan batıya doğru eğimli bir biçimde 
yaklaşan iki adet dolgu tabakası saptanmıştır. Bu dolgu tabakalarında yoğun 
biçimde ele geçirilen M.Ö. 4. yüzyıl seramik buluntularının4  (Resim: 4) yanı 
sıra, M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen aslan başı biçimindeki bir adet pişmiş toprak 
çörten (Resim: 5a ve 5b) ile M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen kırmızı fi gür tekniğiyle 
bezeli bir kylikse ait parçalar dikkat çeken buluntular arasındadır. Üstte yer 
alan dolgu içerisinde, az sayıda da olsa, ele geçen Hellenistik Dönem seramik 
örnekleri dolgunun oluşma tarihini kanıtlamaktadır. Altta yer alan dolgu ise 
basileia teras duvarına bakan ve temel düzlemine göre açı yapacak şekilde 
eğik yerleştirilen iki adet büyük levha taş bloğu ile doğu-batı yönünde ve dış 

3 G. Bakır, et. al., “1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları” KST 21/2 (Ankara, 1999) 50 res.4.
4 Dolgu tabakalarında ele geçirilen M.Ö. 4. yüzyıl siyah fi rnisli seramik örnekleri için: M.Ö. 375-

350 tarihli ince kenarlı “cup skyphos” (no:1) ile ilişkili benzer örnekler için bk. B. A. Sparkes-L. 
Talcott, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. (The Athenian Agora, 
XII) (Princeton, 1970) fi g. 6: 608; J. M. Cook, “Old Smyrna: Fourth-Century Black Glaze”BSA 
60 (1965) 145 fi g.2; F. Blondé, “Les abords N. E. de l’Agora de Thasos. II. le comblement 
d’un puits public a Thasos. 3. La céramique” BCH 113 (1989) 497 fi g.8: 49. M.Ö. 4. yüzyılın 
ikinci ve üçüncü çeyreğine ait tarihli “cup kantharos” (no:2) ile ilişkili benzer örnekler için bkz. 
The Athenian Agora, XII fi g.7: 661; F. Blondé, “Un remblai thasien du IVe siécle avant notre 
ére. A. La céramique” BCH  109.1 (1985) 304 fi g.16:127. M.Ö. 4. yüzyılın ilk çeyreği tarihli 
tuzluk (no:3) ile ilişkili benzer örnekler için The Athenian Agora, XII fi g.9:394; J.M. Cook, “Old 
Smyrna: Fourth-Century Black Glaze”BSA 60 (1965) 151 fi g.9:4. M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısı 
tarihli tuzluk (no:4) ile ilişkili benzer örnekler için bk. F. Blondé, “Un remblai thasien du IVe 
siécle avant notre ére. A. La céramique” BCH  109.1 (1985) 298 fi g. 12: 93. 
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yüzü güneye bakan anıtsal bir duvara ait taşları kapatmaktadır. Söz konusu 
alt dolgu içerisinde ele geçirilen en geç tarihli seramik örneği M.Ö. 4. yüzyılın 
ikinci çeyreğine ait olduğu için alttaki mimarînin üzerini örten dolgunun ba-
sileia inşaatı ile birlikte oluşturulduğunu düşünebiliriz (Resim: 3). Bu durum-
da, büyük boyutlu levha biçimli taşlar, anıtsal duvardan sonra fakat basileia 
yapısından daha erken bir tarihte yerleştirilmiştir. Zira eğik duran bu geniş taş 
levhaların orijinalde doğu-batı doğrultulu anıtsal duvara ait olması gerekme-
ktedir. Bu taş levhalar, HBT Sektörü’nün daha kuzey ve güneyinde geçmiş 
yıllarda yapılan çalışmalarda kısmen açığa çıkarılmış olan bir kanal sisteminin 
parçasını oluşturmaktadır5. Söz konusu kanal büyük olasılıkla M.Ö. geç 5. ya 
da erken 4. yüzyılda tesis edilmiştir. 

Açma 1’de karşılaşılan en erken yapı katı hem kanal hem basileia 
evresinde, daha sonra Hellenistik Dönem dolgularının oluşturulmasında ve 
Roma Döneminde tahribata uğramış anıtsal duvar ile ilişkilidir. Söz konusu 
anıtsal duvar doğuya doğru bir süre devam ettikten sonra güneye doğru bir 
çıkıntı yapmakta ve doğuya doğru tekrar devam etmekte, bu özelliği ile bir 
sur girişini andırmaktadır (Resim: 6). Söz konusu duvarın, plandan hareketle, 
surun hemen önünde kuzey-güney istikametinde uzanan bir kuleye ait olduğu 
düşünülebilir. Kuleye ait olduğunu düşündüğümüz duvar batıya doğru devam 
ederek basileia teras duvarının altına doğru uzanmakla birlikte teras duvarı 
tarafından tahrip edilmiştir.

Açma 1’de açığa çıkarılan ve muhtemelen bir sur gövdesinin kuzey 
kanadına ait olduğunu düşündüğümüz bu anıtsal duvar ve buna ait girişin 
güneyde bir karşılığının var olup olmadığını anlamak amacıyla Açma 1’in 
güney doğusunda Açma 4 adını verdiğimiz ek bir kazı daha gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 2).

Açma 4’te elde edilen sonuçlar yukarıda belirttiğimiz tartışmalara bir açıklık 
getirmesi bakımından önemlidir. Zira basileia yapısının hemen doğusunda, 
bugüne kadar varlığından haberdar olmadığımız anıtsal bir duvar ya da surun 
ortaya çıkması şaşırtıcı bir gelişmedir. Açma 1’de ortaya çıkarılan muhtemel 
bir sur gövdesine yaslanmış kule benzeri yapının köşe yaparak girişin ağzını 

5 Söz konusu kanalın güneydoğudaki kısmı 1992 yılında, kuzeybatıdaki kısmı ise 1993 yılında 
açığa çıkarılmıştır. Kabaca güney-kuzey istikametindeki kanal, olasılıkla, Arkaik Dönem 
zeytinyağı işliğinin hemen kuzeyinde geçmiş yıllarda açığa çıkarılan kanal sistemi ile de 
ilişkilidir. Aynı makale içinde bkz. H. Cevizoğlu, “Demirci İşliği Araştırmaları ve Kanal Kazısı 
Çalışmaları”.
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daralttığı plan şemasının simetrisi, Açma 4’te yapılan çalışmalar sonucunda 
güney kanatta da tasdik edilmiştir (Resim: 7). Girişin her iki yönünde yer 
alan, düzgün kesilmiş gri-krem renkli sert kalker taşlarıyla pseudoisodomos 
tekniğiyle örülmüş duvarlar dıştan bakıldığında güçlü ve anıtsal bir mimarînin 
izlerine işaret etmektedir. Bu anlamda, surun dış yüzünün batıya baktığı ve 
muhtemel sur gövdesinin doğuda yer alan kenti savunduğunu anlaşılmaktadır. 
Kente girişi sağlayan sur gövdesi içindeki açıklık ise 2.60 m.lik bir genişliğe 
sahiptir.

Açma 4’te, giriş içinde yapılan çalışmalarda sur ana gövdesinin 3.41 m. 
kalınlığında olduğu, girişin iç kısımda doğuya doğru girinti yaptıktan sonra 
açılarak devam ettiği ve girişin doğu ucunda muhtemelen kapı ile ilişkili bir 
düzeneğin yer aldığı anlaşılmıştır (Resim: 2). Surun batı yüzünde ve girişin iç 
yüzüne ait bütün duvarlarda masif, sert kalker taşından çok itina ile işlenmiş 
taş bloklar yer almakta, duvarların dışa bakan yüzlerinin işçiliğinde titiz bir 
çalışma görülmektedir: Dikdörtgen formlu taş bloklar derzler arasında boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir (Resim: 7). Duvarın iç kısmı ise araları 
kısmen marn benzeri bir harç ile doldurulmuş irili ufaklı taşlardan oluşur. Taş 
bloklarının dış yüzleri düzensiz derin oyuklardan oluşan ışık-gölge oyunlarına 
müsait girintili bir işçilik göstermekte, derz kenarları ise tarak şeklindeki ince 
bir keski ile yapılmış sığ çentiklerle çerçevelenmektedir. Duvar işçiliğinin çok 
kaliteli olmasının yanı sıra, duvarda uygulanan pseudoisodomik örgü sistemi, 
tabana yakın alt blokların pah yaparak hafi f dışarıda tutulması ve en alt duvar 
sırasının dışa doğru topuk şeklinde büyük bir çıkıntı yapan gri-yeşil renkli taş 
bloğun üzerine oturması duvara anıtsallık kazandırmaktadır6 (Resim: 8 ve 9).

6 Duvar blokları keser ya da çekicin yanı sıra, özellikle blok çerçevelerinde görüldüğü üzere sığ 
keski ve tarakla işlenmiştir. Duvar bloklarının örgü tekniği ve dış yüzlerinde görülen ince işçilik, 
Kuzey İonia’da, geç 7. yüzyıl ve erken 6. yüzyıla tarihlenen anıtsal yapılardan tanınmaktadır. 
Karşılaştırma için Smyrna Athena Tapınağı teras duvarı ve Phokaia kent suru ile şehir kapısı 
verilebilir. Smyrna II. Athena Tapınağı, sunağa çıkan rampa duvarının işçiliği için bk. E. 
Akurgal, Alt-Smyrna I. Wohnschichten und Athenatempel (Ankara, 1983) 76-78, 97-98 res.48, 
49a-b, 50a-c lev.84-87; J. M. Cook-R. V. Nicholls, Old Smyrna Excavations: The Temples of 
Athena (BSA Suppl. 30) (London, 1998) 92-95 fi g.20 lev.10c, 11a. Phokaia Athena Tapınağı 
podium duvarı için bk. E. Akurgal, “La Grèce de l’est berceau de la civilisation occidentale” 
M. Morel-Deledalle (ed.) Phocée et la fondation de Marseille (Marseille, 1995) 34-37; Ö. 
Özyiğit, “Les sanctuaires de Phocée à la lumière des dernières fouilles” Centre Camille-
Jullian (ed.), Les cultes des citès phocèennes. Actes du colloque international organisé par 
le Centre Camille-Jullian, Aix-en-Provence/Marseille, 1999 (Ét. Massa. 6) (Aix-en-Provence, 
2000) 11-13 res.1-3. Phokaia şehir suru hakkında bk. Ö. Özyiğit, “The city walls of Phokaia” 
Fortifi cations et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde 
CNRS, İstanbul 20-27 mai 1993. REA 96 (1994) 77-109. 
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Girişin içinde yaptığımız çalışmada, dolgu içinde yoğun şekilde 
karşılaştığımız ve dağılan kerpiç bloklarına ait olduğunu anladığımız homojen 
şekilde yayılmış, sarı renkli, killi ve gevşek tabakanın surun üst örgüsüne ait 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu bilgiden hareketle, sur gövdesinde su basman 
seviyesinin bitimine kadar bir taş duvar, bunun üzerinde ise kerpiç duvarın 
örülü olduğu düşünülmektedir. Sur gövdesinin iç dolgusu düzgün olmayan, 
yumru şeklinde koyu renkli andezit veya marn taşı parçaları ile yapılmıştır.

Açma 4’te, sur duvarının güney kanat dolgusu kazısında açığa çıkarılan 
doğu-batı doğrultulu yatay konumda yerleştirilmiş iki adet pithos mezarın içi 
ve çevresinde mezar hediyesine rastlanmamıştır. Mezarların içinde ve çevres-
inde Geç Protogeometrik Döneme ait çok sayıda kırık durumda seramik 
parçaları ile mezara ait olabilecek orijinal durumunda korunmuş az sayıda 
kemik parçalarının ele geçirilmesi mezarların tahrip edildiğini göstermektedir. 
Pithos mezarların dönemi ve bunların sur duvarıyla ilişkileri sürdürülecek olan 
çalışmalarla açıklık kazanacaktır.

Sur duvarı ile ilişkili kazı çalışmalarının en ilginç buluntularından bir diğeri 
5.3 cm. çapında ve 0.3 cm. kalınlığındaki kurşun madalyondur. Surun batı 
yüzündeki dolgu içinde ele geçirilmesi, madalyonun sur ya da sur önündeki 
kule ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Madalyon iyi korunmuştur; ön yüzde 
ince bir çerçeve içine alınan fi gürlü bir sahne bulunurken arka yüzü bezeme-
sizdir. Üst kısmında üç boğumlu askı delikli bir tutamak yer almaktadır.

Madalyonun ön yüzünde alttaki bir ayraç çizgisiyle ikiye bölünmüş 
fi gürlü bir sahne bulunur. Sahnenin ortasında, solda ayakta duran bir kadın 
fi gürüne yönelmiş büyük bir aslan yer almaktadır. Kabarık, alev yeleleri olan 
aslanın üzerinde yönünü sola çevirmiş bir kadın fi gürü ayakta durmaktadır. 
Madalyonun zemini, fi gürlerin aralarında kalan boşluklara dağılacak şekilde, 
yuvarlak formlu yıldızlar ve bir hilâl motifi  ile bezenmiştir. Ayraç çizgisinin altını 
ise iri ve oval gövdeli antitetik iki kaz fi gürü doldurmaktadır. Kadınların duruşları 
ve stil özellikleri madalyonun M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait olabileceklerini 
göstermektedir. 
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HBT SEKTÖRÜ BASİLEİA VE TERAS DUVARI ÇALIŞMALARI
 İlkan HASDAĞLI
 
Basileia teras duvarının yaklaşık olarak 10 m. doğusunda kalan alanda, 1994 

yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bir döşeme kalıntısı ve bir enkaz 
açığa çıkarılmış, fakat söz konusu buluntuların şu ana kadar HBT Sektörü’nde 
belirlenen yapı katlarından hangisi ile ilişkili olduğu belirlenememiştir. 1994 
yılında kazılan alanın hemen kuzeyinde, açığa çıkarılan kalıntıların işlevini ve 
tarihini daha iyi anlamak üzere yeni bir açmada (Açma 2) çalışılmıştır. 

Açma 2’de tarım toprağının hemen altında yoğun kerpiçli bir tabaka ele 
geçirilmiştir. Söz konusu kerpiç tabaka, yanmış kerpiçten bir düzlem üzerine 
oturmaktadır. Tabakada ele geçirilen az sayıdaki seramik buluntu arasında 
M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllar ile Tunç Çağına tarihlenen örnekler dikkati çekmektedir. 
Açma 2 çalışmaları 1994 yılında karşılaşılan mimarînin devamını izlememize 
olanak vermemiştir. Bunun yanında, 1994 yılında karşılaşılan mimarî kalıntılar 
Arkaik Dönemden daha geç bir tarihe, olasılıkla da M.Ö. geç 5. ya da erken 
4. yüzyıla aittir. Çünkü bahsettiğimiz kerpiç tabakasının üzerinde kalmaktadır. 
Kerpiç tabakası ise, mimarî izlerini Açma 1 ve Açma 4’te bulduğumuz ve 
yukarıda tartışılan Arkaik Dönem surunun kerpiç çekirdeğine ait bir kalıntı olar-
ak da değerlendirilebilir. Bu konudaki kesin bilgiler bu alandaki çalışmaların 
devamı ile mümkün olacaktır.

Açma 1’in kuzeyinde ve teras duvarının hemen doğusunda kalan alan-
da kazılan Sondaj 2’de tarım toprağının hemen altında saf bir kerpiç dolgu 
ile karşılaşılmıştır. Kerpiç dolgu içinde ele geçirilen Roma Dönemi seramik 
buluntuları dolgunun tarihini göstermektedir. Bu dolgu altında basileianın teras 
duvarına ait çok sayıda Urla taşı blok açığa çıkarılmıştır. Ana kaya üzerinde 
ise dikey biçimde yerleştirilmiş plâka taşlar ile oluşturulmuş mimarî kalıntılar 
ile karşılaşılmıştır.

HBT Sektörü’nün kuzeyinde kalan başka bir alanda kazılan Sondaj 
1’de tarım toprağının altında Roma Dönemine tarihlenen taş dolgular ile 
karşılaşılmıştır. Bu dolguların altında kuzeybatı-güneydoğu istikametinde 
yerleştirilmiş ve batıya bakan tek yüzlü bir duvar temeli ile karşılaşılmıştır. 
Henüz nasıl bir mimarîye ait olduğunu bilmediğimiz duvarın zemin seviyesin-
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den itibaren başlayan yoğun kerpiçli dolgu içinde M.Ö. geç 7. – erken 6. yüzyıla 
tarihlenen seramik buluntuları ele geçirilmiştir. Söz konusu duvarın Açma 1 
ve Açma 4’te kalıntılarına rastladığımız Arkaik Dönem suru ile bağlantısının 
anlaşılabilmesi için alanda yapılacak yeni kazıları beklemek gerekmektedir. 

Basileia yapısına ait teras duvarının hemen kuzeybatısında kazılan Sondaj 
3’de teras duvarının batıya doğru bir dönüş yapıp yapmadığını anlamak 
amaçlanmıştır. Sondaj 3’te yapılan çalışmalarda Roma Dönemine tarihlenen 
iki adet duvar (30 ve 68 No.lu duvarlar) ve bu duvarların oluşturduğu mekân 
içerisinde bir enkaz ile karşılaşıldığı için bu alandaki çalışmalarımızı ana kaya 
seviyesine inmeden kesmek zorunda kaldık. Bununla birlikte inebildiğimiz 
sınırlı bir alanda teras duvarının batıya doğru dönüş yapmadığı anlaşılmıştır.

HBT Sektörü’nün batısında kazılan Açma 3’ün amacı basileia yapısının 
üçüncü prostaslı evine ait mekânların saptanması, 2. ve 3. prostaslı evler-
in duvarlarının organik bir ilişki içerisinde olup olmadığının anlaşılması idi 
(Resim: 1). Açma 3’te basileiaya ait duvarlar ve iki adet mekân kısmen açığa 
çıkarılmıştır. Basileia duvarları, yapının diğer yerlerinde de olduğu gibi ana kaya 
üzerine oturmaktadır. Bunun yanında, duvarlar Roma Dönemine tarihlenen 
çatı kiremidi mezarlar ve yüzeye yakın olmaları nedeniyle modern çağlarda 
ağır bir tahribata uğramışlardır. Bu yüzden, 2. ve 3. prostaslı evlerin organik 
bir duvar ilişkisi gösterip göstermediğinin saptanması mümkün olamamıştır. 
Basileia duvarlarını tahrip eden iki adet mezar in situ ele geçirilmiştir. Mezar 1 
ve Mezar 2, başları doğuya gelecek biçimde doğu-batı istikametinde yatırılmış 
iskeletleri örten çatı kiremidi mezarlardır. Mezar 1 tarım faaliyetleri yüzünden 
kısmen tahribata uğramış olmakla birlikte, bir ana kaya yarığının içerisine 
yerleştirilmiş Mezar 2 çok daha iyi korunmuş ve iki kez kullanım görmüştür 
(Resim: 10). Çok fazla tahribat uğramış ve dağılmış durumdaki geç gömü 
hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Altta yer alan erken 
gömünün sahibi ise mezar hediyesi olarak bırakılan kemik saç iğnesinin de 
gösterdiği üzere bir kadın olmadıydı. Ayrıca, bu gömü evresinde karşılaşılan 
ilginç bir durum daha vardır: Defi n sonrasında ölünün üzerine olasılıkla bir 
kumaş gerilmiştir. Zira ana kaya üzerinde vücut hatlarını takip eden bir biçimde 
çakılmış demir çiviler iskeletin çevresinde ele geçirilmiştir. Söz konusu çiviler 
büyük olasılıkla ölüyü kapatan kalın bir kumaşı gergin biçimde tutmak üzere 
çakılmışlardır. Her iki mezarda da obolos olarak kullanılmış birer adet sikke 
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kafatasları içinde ele geçmiş, ancak sikkeler korozyona uğradıkları için bun-
lardan sağlıklı bir tarih elde etmek mümkün olmamıştır. Açma 3’te ele geçirilen 
en erken yapı katını kuzeybatı-güneydoğu istikametinde yerleştirilmiş zayıf bir 
duvar temsil etmektedir. Söz konusu duvar olasılıkla Arkaik Döneme ait olup 
basileia evresinde kullanım dışı kalmıştır.

DEMİRCİ İŞLİĞİ ARAŞTIRMALARI VE KANAL KAZISI 
Hüseyin CEVİZOĞLU

HBT sektöründe bir demirciye ait olduğu anlaşılan işliğin ve yakın çevresi-
nin kazı çalışmalarına 1999 yılında başlanmıştır7. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına 
ait olduğunu tespit ettiğimiz ve içinde çeşitli teçhizatı barındıran demirci işliği 
HBT sektörünün güneyinde, kazısı tamamlanan zeytinyağı işliğinin yakınında 
yer almaktadır. İşlik kazısında Arkaik Dönem seviyesinin üzerinde Klâsik, 
Helenistik ve Roma Dönemi ile ilişkili tabakaların yer aldığı görülmüştür. 
İşliğin kuzeyinde Arkaik Dönem ile ilişkili bir atık su kanalının bulunduğu ve bu 
kanalın 19958  yılı kazılarında ortaya çıkarılan daha doğuda yer alan kanalın 
devamı olduğu tespit edilmiş, fakat 1999 kazı döneminde işliğin önündeki 
kanalın içinde çalışma yapılamamıştır9. 1995 ve 1999 yılı çalışmalarında işlik, 
kanal çevresi ve kanal içinde ele geçirilen buluntular arasında en dikkati çeken 

7 G. Bakır, Y. Ersoy, İ. Fazlıoğlu, N. Aytaçlar, H. Cevizoğlu, B. Hürmüzlü, Y. Sezgin, “1999 
Klazomenai Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 22 (2001) 33 res.8. Antik Çağda demirciler, 
demir işliği, işlikler ve demir teknolojisi hakkında bk. Hugo Blümner, Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern (Band 4) (Leipzig, 1887) 
340-374; Robert J. Forbes, Studies in Ancient Technology (Band 8) (Leiden, 1964) 105-117, 
129-133.

8 HBP 1995 yılı çalışmalarında G 26 açması içinden geçerek kuzeybatı, güneydoğu 
istikametinde devam eden bir atık su kanalı kazılmıştır. G 26 Kuyusu’nun (M.Ö. 4. yüzyıl 
kuyusu) hemen kuzey kenarında, dolgu içinde yapılan kazı çalışması ana kaya düzlemine 
kadar devam etmiş ve “Çifte Kanal” olarak adlandırdığımız büyük bir kanal sistemi ortaya 
çıkmıştır. G 26 Kuyusu’nun kısmen üzerine oturduğu kanal iki yandan yaklaşık 40 cm. dik 
olarak derinleşmekte, daha sonra içeri dönerek tabanda arada bir set ile ayrılan iki küçük 
kanalcığa bağlanmaktadır.

9 Üretime dönük alanlarda işliklerin yakınından geçen atık su kanalı için verilebilecek en çarpıcı 
örneklerden biri Atina’da, yoğun olarak M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda kullanılmış bir endüstri alanı 
kazısında ortaya çıkarılmıştır. Bk. Rodney S. Young, “An Industrial District of Ancient Athens” 
Hesperia 20/3 (1951) 160-167 fi g. 1.
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malzemeyi kısmen yanık, küllü-killi toprak ve karbon parçaları ile birlikte bulu-
nan demir cevheri külçeleri (luppe) oluşturmaktadır10.       

HBT sektörü 2005 yılı çalışmalarında demirci işliğinin bulunduğu alanda 
araştırma ve belgeleme çalışmaları kapsamında kanal içi kazısının yapılması 
da planlanmıştır. Zira kanalın son kullanım tarihinin tespit edilmesi demirci 
işliğinin tarihlendirilmesinde bir dayanak noktası oluşturabilmesi bakımından 
önemlidir. Demirci işliği önü kanal içi kazısının bir diğer amacı kanal içinde işlik 
ile ilişkili olabilecek malzemenin -ki bunlar işlikte kullanılmış ya da üretilmiş 
araç gereçler olabilir- tespit edilerek demirci işliğinde ele geçirilen malzeme ile 
birlikte değerlendirilmesidir. 

Kanalın kuzeyinde M.Ö. 4. yüzyıla ait basileia yapısı ile ilişkili 39 numaralı 
duvar, doğusunda 35, 35a ve 36 numaralı duvarlar yer aldığı için açma 4.10 
m. x 2.80 m. ölçülerindeki kanal ile sınırlanmaktadır. Kanalın batıya devam 
eden kısmı 39 numaralı duvarın altında kaldığı için kanalın doğusu üçgen 
şeklinde son bulmaktadır (Resim: 11).

2005 yılı demirci işliği önü kanal kazısı çalışmalarına, 1999 yılında 4.75 m. 
kodunda bırakılan kazı düzleminden başlanmış ve 3.81 m. kodunda ana kaya 
düzlemine ulaşılmasıyla kazı tamamlanmıştır (Resim: 12). Üstteki tabakalarda 
ele geçirilen buluntular arasında en belirgin malzemeyi  luppe olarak 
tanımlanan yarı işlenmiş demir cevheri parçaları oluşturmaktadır. Tabaka üstte 
yoğun taşlı, sarı-beyaz renkli sert bir toprak özelliği göstermekte, tabana yakın 
kodlarda toprak yapısı gevşemektedir. Ele geçirilen yoğun sayıdaki keramik 
parçaları M.Ö. geç 6. yüzyıla işaret etmektedir. Kullanım seramiğinin yanı sıra, 
çatı kiremidi ve tuğla parçaları açma içinde dağınık olarak ele geçirilmiştir. 
Bununla birlikte, koyu gri-siyah renkli, ince grenli kenarları yuvarlanmış, köşeli 
veya oval formlu kırık taşlar ile karşılaşılmıştır. Taşların geniş yüzeylerinin bir 
aşınmaya işaret edecek şekilde içe hafi f eğim yapması bu taşların demirci 
işliğinde olasılıkla biley taşı olarak kullanıldığını düşündürmektedir.
10 Metal üzerine çalışan ve üretimde bulunan atölyelerin varlığı sık karşılaşıldığı üzere ele 

geçirilen yarı işlenmiş demir cevheri külçeleri (luppe), cüruf artıkları, döküm kalıpları ya da 
kullanılan âletlerle teşhis edilirler. Yunan dünyasında demirci işliklerine yoğun olarak Kıta 
Yunanistan kazılarında rastlanırken, İonia’da Miletos ve Eski İzmir gibi iki önemli merkezde 
de rastlanmıştır. Bk. Franziska Lang, Archaische Siedlungen in Griechenland: Struktur 
und Entwicklung (Berlin) 132-134; Gerhard Zimmer, “Handwerkliche Arbeit im Umfeld des 
Wohnens” (ed.) Wolfram Hoepfner, Geschichte des Wohnens, Band 1, 5000 v. Chr.-500 n. 
Chr.: Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike (Stuttgart, 1999) 561-575.
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Demir cevheri parçalarına kanalın tabana yakın kodlarında üst tabaka-
lara kıyasla daha az rastlanmıştır. Buluntular arasında demir cevheri külçe 
parçaları, demirden yapılmış çivi benzeri çubuklar ya da küçük levhacıklar, 
öğütme ya da biley taşı parçaları ele geçirilmiştir.     

Kanal içi stratigrafi si incelendiğinde, kanalın M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında 
doldurulduğu ve kullanımdan çıktığı anlaşılmaktadır. Zira kanal içinde en 
üst seviyeden itibaren ele geçirilen bütün malzeme M.Ö. geç 6. yüzyıl ile 
sınırlanmakta, farklı seviyelerde ele geçirilen malzeme arasında nitelik 
bakımından bir farklılık görülmemektedir. Bu durumda kanal içinde ele 
geçirilen geç 6. yüzyıl malzemesi işliğin ve önündeki kanalın son kullanım 
evresine işaret etmekte, bu durumda kanal kazısında ele geçirilen buluntular 
kanal, dolayısıyla  demirci işliği için bir terminus post quem vermektedir. 

Kanal içinde ele geçirilen kırık durumdaki buluntular arasında biley taşı 
olarak kullanılmış olabilecek taş âletlerin, çok sayıda demir cevheri külçesi ve 
demirden âlet parçalarının demirci işliği ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Res-
im: 13). Bu malzemeyle birlikte ele geçirilen pişmiş toprak amphora, pithos 
ve derin tekneler demirci işliğinin son evresinde kanalın içine dolgu amacıyla 
atılmış olmalıdır. Kanalın tabanında az sayıda ele geçirilen demir cevheri 
külçelerinin üst kodlarda daha yoğun gelmesi, kanal doldurulduktan sonra 
demirci işliğinin bir süre daha faaliyette bulunduğunu akla getirmektedir. 

Kanal içinde ele geçirilen dolgu malzemesinin yoğun olarak M.Ö. geç 
6. yüzyıla ait olması bu kanalın Arkaik Dönemde ana kaya içine kazılıp 
kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, demirci işliğinin tar-
ihlenmesini kolaylaştıracak veriler kanal kazısına göre daha sınırlıdır. Çünkü 
demirci işliğinin bulunduğu alan toprak yüzeyine çok yakın kodlarda olup M.Ö. 
4. yüzyıldaki inşa faaliyetleri sırasında bu alan tekrar kullanılmış, dolayısıyla 
demirci işliği ile tabakalar büyük oranda bozulmuştur. Bu bakımdan demirci 
işliğinin tarihlenmesinde işliğin hemen önünde yer alan kanal kazısında ele 
geçirilen malzemenin kronolojisi yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla, kanal içi 
stratigrafi si demirci işliğinin tarihlendirilmesinde bağlayıcı bir unsurdur. 

Ortaya çıkarılan kanalın yapısı incelendiğinde kanalın kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru eğimli olduğu, bu durumda atık suyun batıdan doğuya 
doğru yönlendiği anlaşılmaktadır11. 

11 Kanal tabanında, kanalcıklar arasındaki set batıda 4.41 / 4.27 m. kodlarında başlamakta 4.23 
/ 4.27 m. kodlarında son bulmaktadır. Daha iyi korunan güneydeki kanalcık kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru eğimli bir şekilde devam ederek 3.81 m. koduna ulaşmaktadır.
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FGT SEKTÖRÜ BELGELEME ÇALIŞMALARI 
Hüseyin CEVİZOĞLU 

Klazomenai’de M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına ait Hippodamos tarzında 
inşa edilmiş yerleşim alanında farklı yıllarda sürdürülen çalışmalarda kentin 
planını anlamaya dönük çalışmaların kısmen tamamlanmasıyla, yapıların 
inşa evrelerini gösteren kesit çizimleri ve duvarların mevcut durumu gösteren 
ön görünüş çizimlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. FGT sektöründeki 
çalışmalar belirlenen bu eksikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 
kazısı tamamlanmış konutlarda farklı noktalardan geçen uzun kesitler ve 
kısmen duvar rölöveleri yardımıyla konutların kendi içinde geçirdiği evrel-
er, konutların birbirleri ve sokaklarla olan mimarî ilişkileri, inşa teknikleri ve 
dolayısıyla tarihlendirme ölçütleri araştırılmıştır. Konutlarda sürdürülen yapı 
araştırmaları aynı zamanda, konutların kendi dönemindeki inşa tekniklerini 
anlamaya da yardımcı olmaktadır.

Bu amaçla, kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda mekânları boydan boya 
geçen kırık kesitler kullanılmıştır. Kesitin değdiği noktalardaki yükseklikler için 
planlarda var olan sabit kodlardan yararlanılmıştır. Çizimlerde değişik dü-
zlemlerden faydalanılmış, planlarla uyumlu olması bakımından ölçüler 1/20 
oranında küçültülerek çizilmiştir. 
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Resim 1 : Basileia yapısının planı

Resim 2 : Açma 1 ve Açma 2 planı
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Resim 3 : Açma 1.

Resim 4 : Açma 1, seramik buluntuları.
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Resim 6 : Açma 1 ve Açma 4

Resim 5a, 5b : Açma 1, pişmiş toprak çörten
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Resim 7 : Açma 4, sur gövdesi ve giriş

Resim 8 : Sur gövdesi taş duvar örgüsü
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Resim 9 : Sur gövdesi taş duvar örgüsü Resim 10 : Açma 3, Roma Dönemi mezarı

Resim 11 : Demirci işliği önündeki atık su kanalı
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Resim 13 : Atık su kanalı içinde ele geçirilen demir cevheri (luppe) parçaları

Resim 12 : Demirci işliği ve atık su kanalının planı
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Im Jahr 2005 wurde das 2002 begonnene Grabungsprojekt in der Weststadt 
von Limyra weitergeführt1. Die Kampagne dauerte vom 8. August bis zum 25. 
September.  Die Arbeiten hatten zwei Schwerpunkte: Zum einen den Abschluss 
des im Jahr 2002 begonnenen Grabungsprojekts in der sogenannten 
Weststadt, welches sich die Klärung der stratigraphischen Abfolge im Zentrum 
der antiken Stadt zum Ziel gesetzt hat; zum anderen die Aufarbeitung des 
bisher im Zuge des Weststadtprojektes freigelegten Fundmaterials, wobei 
insbesondere die Keramik, die Kleinfunde und das tierische Knochenmaterial 
hervorzuheben sind. Die restauratorischen Maßnahmen konzentrierten sich 
auf die Konservierung der Kleinfunde und  die Keramik.

In der Kampagne 2005 erfolgte die Fortführung der Grabung in der 
Weststadt von Limyra im Bereich einer Geländeterrasse hinter der klassischen 
Stadtmauer. Die Arbeiten waren der Freilegung der ältesten Siedlungsstraten 
im bestehenden Untersuchungsgebiet gewidmet. Weiters wurde das 
Grabungsareal etwas nach Osten erweitert.

BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA 2005

Thomas MARKSTEINER*
A KONECNY und mitarbeiter

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

1 Das Projekt wird aus Mitteln des FWF und des BMWF fi nanziert. An den Arbeiten in 
den Sondagen und in den Depots waren S. Baybo, N. Fuchshuber; S. Mayer, U. Schuh, 
H. Schwaiger und A. Vacek beteiligt. Die Leitung der Feldarbeit lag in den Händen von 
A. Konecny. Herr Dr. J. Gebauer hat die Bearbeitung des keramischen Fundmaterials 
vorrömischer Zeitstellung übernommen. Spätere Keramikfunde werden durch B. Marksteiner 
bearbeitet. Die photographische Dokumentation lag in den Händen von M. Güngör. Die 
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 Zu den Grabungskampagnen 2002 und 2005 in der Weststadt vgl. Th. Marksteiner, Anadolu 
Akdeniz Arkeoloji Haberleri 2003-1, 20 ff.; ders., 25. KST 2003 (2004) 68 ff.; Th. Marksteiner – 
A. Konecny, 26 KST 2004 (2005) 167 ff; Th. Marksteiner, Anadolu Akdeniz Arkeoloji Haberleri 
2004-2, 47 ff.; Th. Marksteiner, Anadolu Akdeniz Arkeoloji Haberleri 2005-3, passim.
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Die vorangehenden Kampagnen haben im Bereich hinter der klassischen 
Stadtmauer von Limyra eine Abfolge von dreizehn Straten ergeben. 
Diese datieren in byzantinische Zeit, den Hellenismus, die Klassik und die 
Archaik. Stratum VIII steht mit der Errichtung der klassischen Stadtmauer in 
Zusammenhang, es wurde im frühen 4. Jh. v. Chr. eingebracht. In Stratum IX, 
das ans Ende des 5. Jhs. v. Chr. datiert, wurden kleine Antenbauten, die wohl 
Wohnzwecken gedient haben, freigelegt. Die Straten X und XI, die ebenfalls 
ins 5. Jh. gehören, wiesen schlecht erhaltene Reste weiterer Bauten auf. 
Gleiches gilt für Stratum XII, das ins 6. Jh. datiert. Stratum XIII, das ebenfalls 
im 6. Jh. v. Chr. entstanden ist, lieferte ausschnitthafte Reste von Bebauung.

Die Erweiterung der Grabung nach Osten unter der Bezeichnung 
SO35O Abb. 1, 2) ergab die östliche Verlängerung einer als Terrassierung 
anzusprechenden Bruchsteinmauer (M 3), die Stratum VIII zugeordnet werden 
kann. Die Mauer knickt im Osten unter der Bezeichnung (M 7) rechtwinkelig 
nach Süden um und läuft bis an eine ausgedehnte Störung, der in diesem 
Bereich auch die klassische Stadtmauer zum Opfer gefallen ist. M 3 und 
M 7 bildeten die östliche Grenze einer hinter der Stadtmauer gelegenen, 
rechteckigen, etwa 20 x 7 m großen, platzartigen Freifl äche. Sie blieben 
annähernd hundert Jahre lang in Verwendung, bis M 3 im frühen Hellenismus 
teilweise abgetragen und verschüttet wurde. Den Schutthorizont überlagernde 
Mauern zeigen an, dass das Gelände im Hellenismus kleinteilig, wohl zu 
Wohnzwecken, verbaut war. In byzantinischer Zeit erfolgte eine teilweise 
Freilegung von M 7, welche als Wange einer Treppe wiederverwendet wurde, 
die von der inzwischen schon großteils abgetragenen klassischen Stadtmauer 
nach Norden hangaufwärts führte. 

Das in hochklassische Zeit datierende Stratum IX war im untersuchten 
Bereich durch den Einbau von M 3 und M 7 großfl ächig gestört. Die Straten X 
und XI ergaben jeweils schlecht erhaltene Reste einfacher Bruchsteinmauern 
(Abb. 3, 4, 5). Eine Interpretation der Gebäude, zu denen sie gehört haben, 
war aufgrund des ausschnitthaften Charakters des Befundes nicht möglich.

In SO9W1 und SO9O1 wurden noch anstehende Bereiche der Straten XII 
und XIII abgetragen. Stratum XII enthielt keine baulichen Reste. In Stratum 
XIII wurde die Fortsetzung einer schon im Jahr 2000 teilweise ergrabenen 
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Steinsetzung aus großen, unbearbeiteten Kalksteinbrocken freigelegt (Abb. 
6). Sie steht mit einer in der benachbarten SO 31 freigelegten Baugruppe in 
Zusammenhang. Diese bestand aus einem kleinen, viereckigen Gebäude mit 
Mauern aus unbearbeiteten, kleinen und mittelformatigen Bruchsteinen, die in 
die Schüttung von Stratum XIII gesetzt waren (Abb. 7). Aus statischen Gründen 
kann dieses Mauerwerk nie weiter als zu Sockelhöhe aufgeführt worden sein. 
Das darüber Aufgehende ist – wie durch ein Schadfeuer gebrannte und ins 
Gebäudeinnere gestürzte Wandstücke belegen - in Lehmziegelbauweise 
zu ergänzen. Der Bau besaß einen Lehmboden, der wahrscheinlich eine 
Herdstelle trug. Die Nordseite des Ensembles war durch die Einsetzgrube 
eines hellenistischen Brunnens gestört.

In SO9W1 ergab eine kleinräumige Sondierung unter Stratum XIII einen 
weiteren anthropogenen Horizont (Stratum XIV). Hier verlief eine aus großen, 
unbearbeiteten Bruchsteinblöcken gefügte Steinsetzung ungefähr hangparallel 
von West nach Ost (Abb. 8, 9) Hangseitig war hinter ihr das lokale, rote 
Erosionsmaterial zu einer annähernd horizontalen Plattform angeschüttet. 
Auf ihr fanden sich die Spuren einer kleinen Herdstelle. Das Schüttmaterial 
enthielt geringe Mengen an handgefertigter Keramik. Stratum XIV bildete den 
tiefsten Kulturhorizont im Untersuchungsgebiet. Unter ihm befand sich der 
gewachsene Boden.

Das tierische Knochenmaterial der Weststadtgrabungen
G. FORSTENPOINTNER

Die Untersuchung des tierischen Knochenmaterials der Kampagnen 2002 
bis 2005 des Weststadtprojektes erbrachte wesentliche neue Ergebnisse 
zur Haus- und Wildtiernutzung während der archaischen und klassischen 
Besiedlungsphasen von Limyra. Mit einem Anteil von etwa 60% der 
bestimmbaren Knochenfragmente stellen kleine Wiederkäuer (Ziegen und 
Schafe) den zahlenmäßig höchsten Anteil der Haustierreste, wobei innerhalb 
dieser Gruppe der hohe Prozentsatz von Ziegen (85% gegenüber 15% 
Schafen) mit großer Wahrscheinlichkeit auf die durch antike Quellen gut 
belegte lykische Tradition der Nutzung von Ziegenhaaren für Textilien und 
Seile zurück zu führen ist. 
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Die Haltung von Rindern und Schweinen ist durch entsprechende Funde 
nachgewiesen (Rinder: ca. 25%, Schweine: ca. 15% der bestimmbaren 
Fragmente), scheint aber für die Fleischversorgung der limyräischen 
Bevölkerung eine geringere Rolle gespielt zu haben.

Die Befunde aus den älteren Schichten bis zum so genannten 
Stadtmauerbauhorizont (VIII) weisen auf Grund eines sehr hohen 
Zerlegungsgrades der Knochen auf die intensive Nutzung aller Fett- und 
Proteinquellen und somit auf beschränkte Ernährungsgrundlagen hin. In den 
späteren Phasen scheint weniger Sorgfalt auf die Nutzung verwendet worden 
zu sein, auch ist von einer Verbesserung des Haustierbestandes auf Grund 
des Nachweises sehr großer Rinder auszugehen.

Ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor scheint in allen untersuchten 
Besiedlungsphasen die Jagd, vor allem auf Wildziegen und Wildschweine, 
gewesen zu sein. Daneben wurden auch noch regelmäßig Feldhasen und 
Steinhühner erlegt.

Aus zoologischer Sicht höchst bedeutsam ist der Nachweis, dass neben 
der heute noch in Lykien vorkommenden Wildziege (Capra aegagrus) 
in antiker Zeit auch eine mittlerweile nicht mehr bestehende Population 
des kaukasischen Steinbockes (Capra ibex caucasica) bejagt wurde. Die 
Verbreitungsgeschichte dieser Tierart in Südwestkleinasien ist bisher gänzlich 
unbekannt und muss durch weitere Untersuchungen geklärt werden.

Die vorhellenistische Keramik 
J. GEBAUER

Ziel der Bearbeitung der vorhellenistischen Keramik war vorrangig der 
Abschluß der Materialaufnahme in Hinblick auf eine baldige Publikation. 

Die bestehende Schichtenchronologie konnte durch eine Reihe von 
datierbaren Importfunden in einigen Punkten korrigiert werden. Außerdem 
konnte mit der prähistorischen Schicht XIV eine mit deutlichem Abstand vor der 
späteren antiken Besiedlung liegende Nutzung des Ortes durch den Menschen 
festgestellt werden. Dieses Stratum lieferte ausschließlich handgeformte 
Gefäßfragmente, die allerdings zu unspezifi sch für eine nähere Einordnung 
sind. Das Material unterscheidet sich deutlich von den handgeformten Waren 
jüngerer Straten, die als einfache Kochtöpfe Verwendung fanden. 
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Die archaische Schicht XIII, die Keramik des 8.-6. Jh. enthielt, gehört 
vielleicht noch in das fortgeschrittene sechste Jahrhundert. Es handelt sich 
zum großen Teil um mehrfach umgelagertes Material, das sich am Fuße des 
Hanges sammelte. Schicht XII (um 500) leitet schon zu den klassischen Straten 
XI-VI über. XI-IX umfassen das fünfte Jahrhundert, während die Schicht VIII 
schon in das vorgerückte vierte Jahrhundert eingeordnet werden kann. Die 
materialreichen Schichten VII und VI dokumentieren somit die spätklassische 
Blütephase Limyras.

Das Importgut bleibt weiterhin im Rahmen des zu erwartenden Spektrums. 
Griechischer, vorwiegend attischer Import steht im Vordergrund, doch bleibt 
die Herkunft vieler Stücke unbekannt. Früher ostgriechischer Import fehlt 
weitgehend und setzt erst in Form von Fragmenten der Fikelluragattung aus 
der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts ein. Korinthische und attische Stücke 
stammen vorwiegend aus dem 5. Jahrhundert, besitzen aber auch noch 
Vertreter ab der Mitte des 6. Jahrhunderts. Eindeutiger anatolischer Import 
ist nur selten belegt, so z.B. durch einige Vertreter der lydischen streaked 
Ware (z.B. das Lydion Nr. 1110/1688 Abb. 10), die aber auch in vielleicht 
lokalen Nachahmungen erscheint. Unterschiedliche black-on-red Waren sind 
nur durch einzelnen Beispiele belegt. Auffällig sind einige größere Fragmente 
einer Ware mit dickem, mattweißem Überzug und schwarz-roter Bemalung. 
Große Gitterdreiecke und Wellenlinien bestimmen den Dekor, doch gibt es 
auch kleinere Fragmente mit fl oralen Elementen. Die Stücke stammen aus 
klassischen Schichten des fünften Jahrhunderts (z.B. Nr. 1011/1787 Abb. 
11).
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Abb. 1: Steinplan Stratum 8

Abb. 2: Blick SO 35 von Westen

Abb. 3: Steinplan Stratum 10

Abb. 4: Steinplan Stratum 11
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Abb. 5: SO 35 O, Bauliche der Sraten 8, 10 
und 11

Abb. 6: Steinplan Stratum 13

Abb. 7: SO 31, Stratum 13
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Abb. 8: Steinplan Stratum 14

Abb. 9: So 9 W1 - Bauten in Stratum 14

Abb. 10: Lydion Abb. 11: Keramik mit Gitterdekor
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Resuloğlu Erken Tunç Çağı mezarlık alanında, üniversite – müze 
işbirliği çerçevesinde başlatılan üçüncü dönem kazılar,  Çorum Müze 
Müdürü İsmet Ediz’in başkanlığında bir heyet1  ile  Ağustos ve Ekim ayları 
arasında gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu’nun kuzeyinde sistemli bir 
şekilde araştırılabilen az sayıdaki  Eski Tunç Çağı mezarlıklarından biri 
olan Resuloğlu’nda, 2003 yılından bu yana bize çalışma olanağı sağlayan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne,  
maddî destekleri ve katkıları için Çorum Valiliği’ne, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı DÖSİMM’e, A.Ü.D.T.C. Fakültesi Dekanlığı’na, Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı’na ve Yörüklü Belediyesi’ne teşekkür ederiz. 

Resuloğlu Erken Tunç Çağı yerleşimi ve mezarlık alanı2, Çorum İli, 
Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü’nün kuş uçuşu 1300 
m. kuzeybatısında, Araçlar ya da ‘Keseli Pınar’  olarak adlandırılan kesimdedir.  
Yerleşim yeri ve mezarlık alanı,  Delice Çayı’nın Kızılırmak’a karıştığı Kula 
ve güneyindeki Hilâlli Köyü arasında, Sungurlu ilçe merkezine 50, Uğurludağ 
ilçe merkezine 28 km. mesafededir. Resuloğlu mezarlığı, bugün sadece üç 
hanenin yaşadığı  bir köyün hemen yanında yer alan ve daha önce H.H. Von 

2005 YILI
RESULOĞLU ESKİ TUNÇ ÇAĞI MEZARLIK KAZISI

Tayfun YILDIRIM*
İsmet EDİZ

* Doç.Dr.Tayfun YILDIRIM, A.Ü.D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
 İsmet EDİZ, Çorum Arkeoloji Müzesi Müdürü, Çorum/TÜRKİYE.
1 2005 yılı Resuloğlu kazı heyetini , Çorum Müze Müdürü İsmet Ediz (Başkan) , aynı müzeden 

Dr.Önder İpek, Banu Çilingir, Metin Çakar, Doç.Dr.Tayfun Yıldırım (Ankara Üniversitesi), Dr. 
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2 T.Yıldırım / İ.Ediz;  “2003 Yılı Resuloğlu Mezarlık Kazısı”, XXVI.Kazı Sonuçları Toplantısı,II.
cilt, Ankara 2005, s.193-196; “Resuloğlu, Çorum’un Güneybatısında Yeni Bir Erken Tunç 
Devri Mezarlığı”, Çorum Kültür Sanat Dergisi 1/2004, s.6-9.;  “2004 Yılı Resuloğlu Mezarlık 
Kazısı”, XXVII.Kazı Sonuçları Toplantısı,II.cilt, Ankara 2006, s.57-59.  T.Yıldırım, “An Early 
Bronze Age Cemetery at Resuloğlu, Near Uğurludağ, Çorum. A Preliminary Report of the 
Archaeological Work Carried Out Between Years 2003-2005”, Anatolia Antiqua XIV (2006), 
pp.1-14.
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der Osten’ın Orta Anadolu seyahatleri sırasında tanıtılmış  Kaleboynu3, diğer 
adıyla Kaletepe olarak bilinen höyüğün kuş uçuşu  900m. kuzeybatısındadır.   
Delice Irmağı’nın bulunduğu vadiye doğru alçalan bir sırtta yer alan  mezarlık 
alanı, güneydoğu, kuzey ve kuzeybatısında yer alan ve yüzey bulgularına 
göre aynı döneme, Eski Tunç Çağına ait yerleşimlerle  çevrelenmiştir. 

2005 yılı çalışmalarımızda öncelikle, 2004 yılında sayıları 87’yi bulan 
taş sandık ve küp mezarın bulunduğu B açmasının kuzey, güneydoğu ve 
güneybatısındaki alanların araştırılması hedefl enmiş ve özellikle, açmanın 
kuzey kesiminde tespit edilen mimarlık kalıntılarının mezarlık alanıyla 
bağlantısının ortaya çıkarılması planlanmıştır.  Bu amaçla, B açmasının 
kuzeyinde 5 x 5 m.lik üç ayrı alanda çalışmalara başlanmıştır.  Açmanın 
kuzeydoğu bölümündeki kazılarda, yaklaşık 7.5 X 6 m.lik bir alanda sadece bir 
kısmı korunabilen yapı kalıntılarının bir veya iki sıra düzensiz kalker taşlardan 
oluşan temelleri ve bazı odalara ait taş döşemeleri tespit edilmiştir.  Bu alandaki 
yapılaşmanın eski evresine ait kısmen korunmuş bir yapının sadece bir odası 
tespit edilebilmiştir. Yaklaşık 60 cm. genişlikte temellere sahip , dikdörtgen planlı 
ve taş döşemeli odanın kısmen korunan  tabanı  üzerinde, yerinde dağılmış el 
yapımı bir tabak, çift kulplu bir kap ve bir maşrapayla birlikte  bir silex âlet ele 
geçirilmiştir. Geçen yıl odanın batı temellerini kesen ve bir sonraki evreye ait bir 
küp mezar açığa çıkarmıştık.   Bu yıl da aynı mekânın kuzeybatı köşe duvarını 
tahrip eden, bir başka küp mezara (M 89)  rastladık. Hoker tarzda yatırılmış 
ve  kısmen korunmuş iskeletin  ayak bileği üzerinde başı yivlerle bezemeli 
bir bronz iğne ele geçirilmiştir.  Ayrıca,  küp mezarın dışında  bir maşrapa ile 
mezar kübünün dip kısmına bırakılmış, pişirilmemiş tezgâh ağırlıkları açığa 
çıkarılmıştır. B açmasının kuzeydoğusundaki alanda (Resim:1), eski evrenin 
hemen üzerinde yer alan,   dikdörtgen planlı odalardan oluşan bir başka binaya 
ait mimarlık kalıntısı tespit edilmiştir.  Kuzey-güney doğrultusundaki binanın 
ne yazık ki çok az bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Binanın kuzeybatı 
bölümü tamamen tahribata uğramıştır.  Yapının kuzeydoğu köşede yeralan 
2 x 3 m. ölçüsündeki dikdörtgen planlı odasının tabanı, kısmen taş döşelidir. 
Odanın doğu duvarının altında eski evreye ait bir fırın kalıntısına rastlanmıştır.   
Ağzı doğuya bakacak şekilde tasarlanan oval planlı fırın 2.30 x 1.90 cm. 

3 H.H. Von Der Osten, Explorations in Central Anatolia Seasons of 1926. Chicago 1929, s.25.
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ölçüsündedir. Fırının kerpiç çevriğinin ve tabanının bir bölümü korunmuştur.  
Yapının bir bölümünün kuzeye doğru devam ettiği anlaşılmaktadır.  2006 
çalışmalarında yapının kuzey bölümünün planı hakkında daha detaylı bilgi 
sahibi olabileceğiz. B açmasının kuzeydoğusunda, mezarların hemen üst 
seviyesinde yer alan mimarlık kalıntıları ve küçük buluntular, nüfusa paralel 
olarak konut ihtiyacının arttığını ve mezarlık alanının bir bölümünün Erken 
Tunç Çağının geç evresinin  yapıları altında kaldığını göstermektedir. 

Yapının kuzeybatı kesimindeki açmada, eski  evreye ait bir duvar kalıntısı 
ile sonraki evreye ait mezarlara rastlanmıştır.  Bazı küp mezarların (M 91, 92) 
yerleri, taş çevriklerle belli edilmiştir.  Yaklaşık 1-1.5 m. çapında,   düzenli bir 
şekilde yerleştirilen taşların 50-60 cm. altında, esas mezar küpü bulunmaktadır. 
B açmasının kuzeybatısındaki genişleme çalışmalarında tespit edilen yeni 
küp mezarlar, mezarlığın tahminimizden daha geniş bir alana yayıldığını 
ortaya koymaktadır. Bu alanda yüzeyin yaklaşık 1 m. altında açığa çıkarılan 
ve bir bebeğe ya da yeni doğana ait  bir çömlek mezar (M 93), Resuloğlu’nda 
bu tipe giren çömlek mezarların sayısını yediye yükseltmiştir.   Genellikle 
kahverengi hamurlu ve kırmızı astarlı  S profi lli çömleklerin yükseklikleri 25-35, 
karın genişlikleri ise 45-50 cm. arasında değişmektedir.   Çömlek mezarların 
çoğunluğu üst seviyeye ait bebek veya yenidoğanlara ait mezarlardır.  Ağızları, 
ince yassı, levha biçiminde andezit taşlarla kapatılan   çömleklerin hemen 
yanına, çoğunlukla siyah astarlı ve perdahlı metal taklidi kaplar, ölü hediyesi 
olarak bırakılmıştır.  Kuzeybatı kesimde açma kenarında rastladığımız bir küp 
mezarın (M 90) ağzı, iri bir çömlekle kapatılmış, küpün yanları ve üzeri yassı 
levha biçimli taşlarla örtülmüştür. Döneminde karıştırıldığı anlaşılan mezarda 
iskelet tamamen dağılmıştır.  Mezarlık alanının  kuzeyine doğru gidildikçe, 
küp  mezarların daha derinde, yüzey seviyesinin yaklaşık 2 metre altında yer 
aldıkları görülmektedir. 

B açmasının kuzeybatı bölümündeki çalışmalarda açığa çıkarılan 
mezarların (M 102-108) çoğunluğunu küp mezarlar oluşturmaktadır (Resim: 
2).  Yüzey seviyesinin 1.5 m. altında yer alan  küplerin bir kısmı büyük 
boydadır. Bazılarının omuzlarında silindirik düğmelerden oluşan süslemeler 
bulunmaktadır. Mezarların çoğunun ağzı doğuya bakmaktadır. Kapak 
taşlarına rastlamadığımız iri küp mezarların, döneminde karıştırıldıkları veya 
soyuldukları anlaşılmaktadır. Küp mezarların  hemen yakınında tespit edilen 
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taş dizileri, özel bir mezar yeri hazırlama veya mezar yerini bir çevrikle  belli 
etme düşüncesiyle ilgili olmalıdır.  Aynı  alanda açığa çıkarılan üst seviyeye 
ait bir çömlek mezarın ağzı, başka bir kaba ait dip parçasıyla kapatıldıktan 
sonra, 40 cm. yükseklikte toprakla örtülmüş ve  üzeri taşlarla çevrilerek mezar 
yeri belli edilmiştir. Bu alanda ele geçirilen çocuklara ait küp mezarların çoğu 
günümüzde tahrip edilmiştir. Mezarlık alanının güney ve güneybatısında 
gerçekleştirilen çalışmalarda açığa çıkarılan mezarların (M 94-101, M 109-
118) bir kısmı, yüzey seviyesine yakın olmalarından dolayı soyulmuş veya 
tahrip edilmiştir.  Aralarında fazla mesafe bulunmayan ve çoğunluğunu 
küplerin oluşturduğu mezarlar, bu kesimde daha yoğundur.  B açmasında, 
güneye ve batıya doğru ilerledikçe taş sandık mezarların sayısında azalma 
olduğu  gözlenmektedir.   Nitekim bu yıl, anılan kesimde sadece bir adet  taş 
sandık (M 96) mezara rastlayabildik.  Güney kesiminde yapılan kazılarda, 
mezarların çevresindeki enkaz toprağında ele geçirilen bir kemik âlet, bir 
pişmiş toprak ağırşak ile iki çakmaktaşı âlet, bu kesimde daha önce soyulmuş 
küp mezarların bir kısmına ait ölü hediyelerini oluşturmaktadır. Resuloğlu’nda 
2005 yılı çalışmalarında ele geçirilen 30 küp mezardan korunabilen örneklerin  
çoğunluğu, form özellikleri ve ölü gömme âdetleri açısından  önceki yıllarda 
açığa çıkarılanlardan  farksızdır.    Küplerin bir kısmının ağızlarının taşlarla, 
bir kısmının ise sadece yuvarlak karınlı, gri veya siyah astarlı çömleklerle 
kapatıldığı görülmektedir (Resim: 3). Mezar küplerinin ağızlarının çömleklerle 
kapatılması, Resuloğlu mezarlığında oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu yıl 
açığa çıkarılan ve üst seviyeye ait, kaliteli hamurlu,  açık kırmızı astarlı ve 
omuzu yatay yiv bezemeli bir mezar küpüne (M 92), Resuloğlu’nda ilk kez 
rastlanmaktadır. Erken Tunç Çağının en geç evresine  ait küp  mezarın üzeri 
yuvarlak biçimli  taş çevrikle örtülmüştür.   Küp mezarların içine hoker tarzda 
yerleştirilen ölülerin baş kısımları çoğunlukla kübün ağız kısmına, ayakları 
ise küpün dip kısmına uzatılmıştır. Bazen bu uygulamanın tam tersi de 
görülebilmektedir. Ölüler genelde sağ ya da sol yanlarına yatırılmış,  kollar 
çoğunlukla dirsekten bükülmüş,  eller yüz, çene  hizasında ya da baş altında 
bırakılmıştır. 

2005  yılı  çalışmalarında, Resuloğlu sakinlerinin öbür dünya ile ilgili 
inançlarını yansıtan ölü hediyelerinin sayısı artmıştır. Mezarların içine ve 
dışına bırakılan   muhtelif hediyeler,  pişmiş toprak, taş, kemik ya da madenden 
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yapılmıştır. Pişmiş toprak ölü hediyelerinin çoğunluğunu, özel surette 
hazırlanmış çanak çömlek oluşturmaktadır (Resim: 4). Siyah renkte astarlı ve 
iyi perdahlı metal taklidi kapların omuzları ve gövdeleri, paralel yivlerle bezelidir.  
Alacahöyük4  ve  Maşathöyük5   örneklerinden sonra, Resuloğlu mezarlarından 
bu tipe ait zengin bir kap kacak koleksiyonu açığa çıkarılmaktadır.  Kırmızı ya 
da kahverengi astarlı, perdahlı emzikli kaplar, maşrapalar ve  vazolar,  Orta 
Anadolu’nun kuzeyindeki yerleşimlerden tanıdığımız, çoğu günlük işlerde 
kullanılan tipte ancak, mezar eşyası olarak özel surette üretilmiş örneklerdir. 
Taş sandık ve küp mezarlara bırakılan pişmiş toprak ölü hediyelerinin 
ikinci grubunu, kahverengi ya da siyah hamurlu ağırşaklar oluşturmaktadır. 
Ağırşaklar çoğunlukla kadın mezarlarına bırakılmıştır.  Resuloğlu sakinlerinin 
şahsî süs eşyalarını oluşturan ve çoğu mezarda rastladığımız kolyeler, 
frit, fayans, böcek kabuğu, uzonit, akik, amatist ve  bronz boncuklardan 
oluşmaktadır.  Özellikle bebeklere ve yenidoğanlara ait mezarlarda ele 
geçirilen örnekler oldukça  renkli bir görünüme sahiptir (Resim: 5).  Bilkent 
Üniversitesi’nden meslektaşımız Dr. Thomas Zimmermann’la birlikte ortak 
bir proje çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz spektrografi k analizlere göre, 
akik ve bronz boncuklar arasında sıkça görülen sarı renkli boncukların,  bir 
arsen minerali olan uzonite olduğu anlaşılmıştır.  Resuloğlu sakinleri, arsenik 
cevheri yataklarında hammadde temini sırasında gördükleri bu minerali, canlı 
renklerinden ötürü süs eşyası yapımında kullanmışlardır. Mezarlara bırakılan 
madenî ölü hediyelerinin büyük çoğunluğunu, bronzdan yapılmış silâh ve kap 
kacakla birlikte  bronz, gümüş, altın ve elektrumdan yapılmış süs eşyaları 
oluşturmaktadır.  Bireyler çoğu kez takılarıyla beraber gömülürken, hançer, 
kap kacak, iğne gibi madeni objeler çoğu kez  özel  surette bükülerek ölünün 
göğsü üzerine veya vücudun üst kısmına yakın bir yere bırakılmaktadır 
(Resim: 8).  Bronz  iğneler (Resim: 6), mezarlara en çok bırakılan ölü 
hediyesini oluşturmaktadır. İğneler, hem mezar içine genellikle iskeletin omuz 
veya göğüs kafesi üzerine, hem de mezar dışına bırakılmıştır. Küp mezarlara 

4 H.Z.Koşay, T.T.K.Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı 1936 Daki Çalışmalara ve 
Keşifl ere Ait İlk Rapor. Ankara 1938, Lev.LXXXVI/ 4, 5 ; H.Z.Koşay, T.T.K.Tarafından Yapılan 
Alaca Höyük Kazısı 1937-1939  Daki Çalışmalara ve Keşifl ere Ait İlk Rapor. Ankara 1951, 
PL.CI/3.

5 K. Emre,”Maşathöyük’te Eski Tunç Çağı”, Belleten XLIII/169, s.1-20, Pl.VII/1.
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birden fazla iğnenin bırakıldığı da gözlenmektedir. Metal iğnelerin en sevilen 
tiplerini yuvarlak veya küre başlı iğneler oluşturmaktadır. Diğerleri oval, armut 
biçimlidir. Başları dilimli ve gövdeleri delikli iğnelere bu yıl ilk kez rastlanmıştır.  
Başları paralel yivlerle bezenmiş bronz iğneler6, Oymaağaç, Maşathöyük 
ve İkiztepe örneklerinden sonra zengin bir koleksiyon oluşturmaktadır.   Üst 
seviyeye, Eski Tunç Çağının en geç evresine ait bir küp mezarda, iskeletin 
kaburga kemikleri arasına bırakılmış bir  bronz iğnenin yuvarlak başı üzerindeki 
sarmal bezemeler (Resim: 7),  Orta Anadolu iğnelerinde ilk kez görülmektedir.  
Küp mezarlarda ele geçirilen gümüş küpe ve saç halkalarıyla, bronz 
bileziklerin sayısı bu yıl artmıştır.  Hem yetişkin hem de çocuk mezarlarında 
ele geçen halhalların teknik ve şekilleri, Hasanoğlan heykelciğinin ayaklarında 
gösterilenlerin  tam paralelidir. Burma tekniği ile yapılmış boyun halkalarının 
teknikleri Alaca Höyük ve Troia örneklerinden farksızdır.  Bu senenin tek altın 
buluntusu, soyulmuş bir mezarda ele geçirilen  üzeri yivlerle bezeli  ince 
kaplamadır.  Altın kaplama, geçen yıl sağlam örneklerini bulduğumuz bronz 
kulak tıkaçlarının  kaplamasının tam eşidir. Bronz çanak ya da  tek kulplu 
fi ncan formundaki metal kaplar (Resim: 9), mezarlara mahsus surette kırılarak 
veya bükülerek bırakılmıştır.  Orta Anadolu’nun kuzeyinde yaygın şekilde 
kullanılan7, ince saplarında bir veya birden fazla perçinli, üçgen yüzlerinin 
ortası zıhlı hançerlere (Resim: 10), bu yıl Resuloğlu mezarlarında  ilk kez 
rastladık. 

2005 mevsiminin en ilginç bulgularından biri, İkiztepe8  ve Tekeköy9  
örneklerinde olduğu gibi, bir hançer üzerinde korunmuş kumaş parçasıdır 
(Resim: 11). Dr. Özlem Tütüncüler’in incelemelerine göre,  çözgü ve atkı 
ipliklerinin ayrımı rahatlıkla yapılabilen kumaşın, keten ipliklerle dokunduğu 
saptanmıştır. Parçanın  analizlerinde molbdenum maddesine rastlanmış 
olması, kumaşın dokumasında kullanılan iplerin boyandığını ortaya 

6 Paralel örnekler için bkz. T.Sipahi, “Eski Tunç Çağı’nda Orta Anadolu Bölgesi Madeni İğneleri”, 
A.Ü.D.T.C.F.Dergisi  XXXVII/1-2, Ankara 1995,  s.693-710,  Lev.III/1-3 ; W.Orthmann, 
“Kleinere Untersuchungen in Anatolien”, Archiv für Orientforschung 21 / 1966, s.174-177. 
Abb.59.

7 T. Özgüç, Maşat Höyük Kazıları ve Çevresindeki Araştırmalar. Ankara 1978, şek. 80, 95.
8 Ö.Bilgi, “İkiztepe Kazılarının 1992 Dönemi Sonuçları”, KST XV-I. Ankara 1994.  s.237. 
9  İ.K.Kökten,N.-T.Özgüç, “1940 ve 1941 Yılında T.T.K.Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazıları 

Hakkında İlk Kısa Rapor”, Belleten IX/35, 1945, s.386.
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koymaktadır.  Silâhların sarıldığı kumaşlar dışında, mezarlarda ele geçirlen 
metal takılar üzerinde de, farklı kumaşlara ve dokumalara ait izler saptanmış 
olması, Resuloğlu bireylerinin şahsî giysileriyle gömülmüş olduklarını 
düşündürmektedir. Resuloğlu metal eserlerinin analiz çalışmaları sürerken,   
aldığımız ilk sonuçlar bir hayli ilgi çekicidir. Dr.Thomas Zimmermann’ın verdiği 
bilgiye göre, analizi yapılan bazı metal eserlerin yüksek oranda arsen içerikli, 
arsen / bakır alaşımından yapıldıkları anlaşılmıştır.   Metal eserlerin bir kısmı 
bakır / kalay alaşımından olup içerdikleri kalay miktarı  % 10’un üzerindedir.  
Resuloğlu sakinleri şüphesiz çevredeki en yakın bakır kaynaklarından 
yararlanmıştır. Yöreye getirilen arsenik metalinin kaynakları, Prof.Dr.Önder 
Bilgi ve ekibi tarafından detaylı bir şekilde araştırılan Durağan, Gümüşhacıköy 
ve Vezirköprü arasındaki bölgede aranmalıdır.  Resuloğlu sakinlerinin, metal 
eşya yapımında kullandıkları  kalayın kaynağı  ise henüz bilinmemektedir.
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Resim 1: B açmasının kuzeydoğu bölümündeki mimarlık kalıntıları

Resim 2: B açmasının kuzeybatısındaki mezar
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Resim 3: Küp ve çömlek mezarlar

Resim 4: Mezarlara bırakılan pişmiş toprak kap kacaklardan örnekler
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Resim 5: Bir bebek mezarına (M 104)
  bırakılan örnekler

Resim 6: Bronz iğneler

Resim 7: Başı sarmalı bezemeli bronz mezar iğnesi
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Resim 8: Bir yetişkine ait madenî ölü hediyeleri

Resim 9: Özel surette bükülerek mezara bırakılmış bir madenî kap
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Resim 10: Ortası zırhlı bronz hançer

Resim 11: Bronz bir hançer üzerindeki keten kumaş kalıntısı
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Die Ephesos-Kampagne des Jahres 2005 wurde am 15. Februar 
begonnen und ging erst am 20. November zu Ende. Insgesamt waren 164 
wissenschaftliche Mitarbeiter und mehr als 40 Arbeiter beschäftigt, zu Zeit 
werden neunzehn verschiedene Projekte bearbeitet. Dieses ambitionierte 
Programm wäre nicht umzusetzen gewesen ohne vielfache Unterstützung, 
für welche wir an dieser Stelle besonders herzlich danken möchten1. 

Der frühe Beginn der Kampagne hatte besondere Gründe:
Der erste Anlass lag an der Kuretenstrasse, der innerstädtischen Hauptstraße 

von Ephesos, die den Staatsmarkt mit der Unterstadt verbindet. Seit den 
großfl ächigen Freilegungen durch Franz Miltner in den 50er Jahren gibt es 
beiderseits dieser Strasse steil aufragende Böschungen, die nach den im Jahr 
2003 von TURSAB durchgeführten Reinigungsarbeiten einer fortschreitenden 
Erosion ausgesetzt waren. Um weiteren Schaden zu verhindern, haben wir 
im Winter 2003/2004 nachhaltige Sicherungsmaßnahmen vorgeschlagen 
und dafür auch eine teilweise Finanzierung von DÖSİMM2  erhalten. Nördlich 
und südlich des Straßenzuges wurden die Böschungen um etwa einen 

EPHESOS 2005
Friedrich KRINZINGER*

* Friedrich KRINZINGER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1 
1190 Wien/AUSTRIA.

1 Unsere erster Dank gebührt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen in Ankara 
für die Genehmigung der Arbeiten und für die vielfache Unterstützung. Dank gilt auch 
dem Efes Museum, Selçuk, und insbesondere den Regierungsvertretern, Frau Azize 
Yener vom Museum Antalya und Herrn Bekir Tuluk vom Zentrallabor für Restaurierung 
und Konservierung in Istanbul, für die konstruktive Zusammenarbeit und die tagtägliche 
Unterstützung. Neben dem BMBWK, das über die Budgetzuteilung an das ÖAI und durch 
Sonderfi nanzierungen für drei Projekte die Hauptlast unserer Arbeit trägt, und der ÖAW mit 
dem Institut für Kulturgeschichte der Antike, erfreuen wir uns einer maßgeblichen Förderung 
durch den FWF, ohne dessen Unterstützung und Wirken Grundlagenforschung heute nicht 
mehr möglich wäre. Einzelne Projekte werden auch vom Jubiläumsfonds der Nationalbank 
und von der Gesellschaft der Freunde von Ephesos unterstützt. 

 Zu danken haben wir auch der Fa. GM Türkiye in Torbalı, Herrn GD Peter Fahrni, die uns 
auch im Jahre 2005 wieder kostenlos einen Fuhrpark von vier KFZ zur Verfügung gestellt hat, 
mit dem wir eine Kilometerleistung von mehr als 60.000 km  hinter uns gebracht haben.

2 Für diese Arbeiten hat uns das Türkische Ministerium für Kultur und Tourismus einen 
namhaften Betrag zur Verfügung gestellt, wofür wir uns bei allen Beteiligten und bei DÖSİMM 
besonders bedanken möchten.
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Meter zurückversetzt und dabei in den antiken Türöffnungen neue, exakt 
stratifi zierte Profi le geschaffen, die neben dem erheblichen archäologischen 
Erkenntnisgewinn zur Nutzung der Kuretenstraße auch einen praktischen 
Zweck erfüllen: Zur Absicherung der steilen Wände haben wir vor diesen 
Profi len einfache Trockensteinmauern (Abb. 1) errichtet, die den Befund nicht 
stören und die weitere Erosion des Geländes verhindern. Eine Bepfl anzung der 
Steinmauern mit immergrünem Bewuchs soll die Unterscheidung der antiken 
Bausubstanz von den neu Böschungen zusätzlich erleichtern. Westlich des 
Heraklidentores wurde die steile Böschung an der Südfl anke der Straße auf 
einer Länge von mehr als 30 m aus Sicherheitsgründen um etwa 4 m zurück 
versetzt und dabei ein System von spätantiken Stützmauern freigelegt. 
Dadurch bot sich ein Einblick in die Geschichte dieses Verkehrsweges, der 
offensichtlich bis ins 8. Jh. n. Ch. frequentiert wurde. 

Besondere Aufmerksamkeit galt einem Thermopolium (Abb. 2), dessen 
Reste an der Nordseite der Kuretenstraße zu Tage gekommenen sind. 
Imbiss-Stände wie diesen kennen wir etwa aus Pompeji zur Genüge. In den 
Wänden und im Verputz haben sich ausreichende Elemente erhalten, um 
vom Aussehen und der Funktion ein klares Bild zu gewinnen. Seine Mauern 
sollen konserviert und die Theke ergänzt werden, damit dem Besucher die 
Bedeutung dieser Einbauten verständlich wird. Die Arbeiten werden nächstes 
Jahr fortgesetzt.

***
Im Frühling 2005 erwies sich die archäologische Bergung einer Reihe von 

Sarkophagen notwendig, die wir im Auftrag der Generaldirektion durchzuführen 
hatten.

Im Bereich des Hafenkanals war durch illegale Grabungen ein 
Girlandensarkophag (Abb. 3) mit einem Portraitkopf bekannt geworden, 
der offensichtlich schon zum Verkauf angeboten war und daher lege 
artis ausgegraben und geborgen werden musste. Der Sarkophag aus 
prokonnesischem Marmor war in einem Grabhaus in originaler Aufstellung 
erhalten, seine Frontseite ist gestaltet und von hoher künstlerischer Qualität. 

3 Durch anthropologische Untersuchungen und digitale Projektion des Schädels in das Portrait 
an der Front des Sarkophages, die von F. Kanz durchgeführt wurden, ist die Identität des 
Abgebildeten mit dem Sarkophag-Inhaber als gesichert anzunehmen. 
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Der Inhalt war schon in der Spätantike beraubt worden, nur die Schädel3 
zweier Individuen waren erhalten geblieben. Von den Beigaben konnten noch 
einige Elemente einer kleinen Goldkette geborgen werden. Der Grabungsplatz 
wurde nach der Bergung wieder zugeschüttet.

Der Sarkophag (Fundnummer 1/1/05) wurde in das Efes Museum 
Selçuk gebracht und wegen seiner besonderen Qualität sofort gereinigt und 
restauriert. Er ist im Hof des Museums ausgestellt. 

Im Bereich der Damianos-Stoa wurden in einer rezenten Böschung, 
die eine aktuelle Grundstücksgrenze defi niert, drei weitere Sarkophage 
(Fundnummern 1/2/05; 1/3/05; 1/4/05) geborgen, die zur Ostnekropole von 
Ephesos (Abb. 4) gehören. Auch diese waren beraubt, die Deckel wurden 
jeweils westlich in Sturzlage angetroffen. Wie aus den mehrfachen Inschriften 
hervorgeht, dürften die Sarkophage durchwegs in Zweitverwendung auf 
den Gewölben einer wohl älteren Nekropole aufgestellt gewesen sein. Die 
Umgebung war allerdings sehr stark gestört, weiterführende Untersuchungen 
waren daher nicht möglich. Die drei Sarkophage wurden gemeinsam mit 
einem weiteren Deckel und einer Bodenplatte in das Açık Hava Deposu des 
Museums gebracht, die Grabungsstelle wieder zugeschüttet.

Am Westrand des gleichen Feldes wurde im Zuge der Reinigung einiger 
oberfl ächig sichtbaren Grabbauten ein sehr schönes, kleines Grabrelief (Abb. 
5) geborgen, das in Zweitverwendung als Deckel eines kleinen Kistengrabes 
(?) gedient haben dürfte. Es zeigt die Darstellung einer berührenden 
Abschiedsszene, die wohl der rechts im Bild sitzenden jungen Frau gilt. Am 
Relief konnten nach einer sehr schwierigen Entsinterung noch deutliche 
Farbspuren nachgewiesen werden.

Im August wurde schließlich auf Intervention der Jandarma im Hafenbereich 
eine weitere Notgrabung durchgeführt. Außer den Resten eines mehrräumigen 
Grabbaues in situ und verstreuten Marmorbruchstücken (Teil des Deckels 
einer Ostothek) kamen keine signifi kanten Ergebnisse zu Tage.

***
Die planmäßige Kampagne begann im Mai und hatte folgende 

Schwerpunkte: 
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Untersuchungen am Traiansbrunnen4 :
Die Architektur des Trajansbrunnens mit seiner bekannten und durch die 

Verkürzung der Vertikalen nicht unproblematischen Teil-Anastylose, wurde 
im Zuge einer Neubearbeitung aller Bauglieder insgesamt neu dokumentiert 
und soll in einer den modernen Ansprüchen gerecht werdenden Publikation 
vorgelegt werden.  Im Jahr 2005 konnten außerdem an der Rückseite der 
Fassade hydrotechnologische Untersuchungen vorgenommen werden. Dabei 
wurden einerseits die mehrfachen Reparaturen und Erhöhung der Wasser-
Zuleitung studiert, zum anderen gelangen auch ganz klare chronologische 
Hinweise zur Erbauung und zu Reparaturen. Als besonderer Fund kam in 
einer späten Kalkgrube ein wunderbar gearbeiteter Marmorkopf (Abb. 6), eine 
römische Kopie des Doryphoros des Polyklet zu Tage.

Hanghaus 2 
Nachgrabung in der WE 6
Zu den aufschlussreichen archäologischen Ergebnissen einer Nachgrabung 

im Westen des Peristyls der WE 6, wo die in der spätesten Nutzungsphase der 
WE 6 hier eingebaute Badeanlage untersucht wurde,  gehört eine kleine, von 
Norden befeuerte Hypokausten-Anlage, die zu einem Umbau des 3. Jh.n.Ch. 
gehört. Sie wurde nach der Untersuchung wieder zugeschüttet und liegt heute 
unter den Besucherstegen. 

Bauliche Maßnahmen
Die Situation des Jahres 2005 war durch die begrüßenswerte Entscheidung 

des türkischen Kulturministeriums geprägt, die lange geplanten Besucher-
Stege (Abb. 7 a,b) im Jahr 20055  zu realisieren. Damit war für uns die 

4 Die Arbeiten werden unter der Leitung von H. Thür im Rahmen eines FWF-Projektes von U. 
Quatember teilverantwortlich durchgeführt.

5 Die Montage der Besucherstege wurden im September begonnen und im Frühjahr 
2006 abgeschlossen. Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung der Montage dieser 
Besucherstege wurde in Absprachen mit Röleve Müdürlüğü Izmir und dem Museum Selçuk 
eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz der Ruinen im Hanghaus 2 
durchgeführt und die für eine zweckdienliche Fundamentierung der Stahlkonstruktion der 
Treppen und Stützen notwendigen Grabungen durchgeführt.
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letzte Möglichkeit gegeben, größere Verbesserungen an der Bausubstanz 
vorzunehmen und andere Maßnahmen zu setzen, die in der Sitzung der 
Hanghaus-Kommission im Frühjahr 2005 beschlossen wurden.

Zunächst ging es darum, die Oberfl äche der großen Tonne über der Basilika6  
der Wohneinheit 6, die im Jahr 1992 in Stahlbeton rekonstruiert worden war, zu 
gestalten und die riesigen Beton-Oberfl ächen dem archäologischen Ambiente 
anzupassen. Auch das Innere des Gewölbes wurde verputzt sowie die Reste 
der ursprünglichen Malerei gefestigt und gereinigt.

Als nächstes wurde das seinerzeit auf dem Scheitel der Tonne gefundene 
Mosaik7   wieder an seinen Ort verlegt und die ursprüngliche räumliche Situation 
des Obergeschosses wenigstens ansatzweise wiederhergestellt. Weiters 
konnten die im Jahr 2004 aus denkmalpfl egerischen und archäologischen 
Gründen abgenommenen Mosaiken der WE 5 (Raum 25 und Raum 12 a) 
wieder in situ verlegt werden.

Schließlich wollten wir die Gebälkkonstruktionen auf den wieder errichteten 
Säulen der Peristyl-Höfe der WE 2 und WE 6 neu gestalten. Im Peristyl 
der WE 2 (Abb. 8) wurde die letzten Reste der Stahlbetonkonstruktion des 
Vorprojektes, durch welche zwei deutlich trennbare Bauphasen in einem 
sachlich nicht motivierten Niveausprung des Gebälks unklar vermischt worden 
waren, vollständig entfernt und anstatt dessen eine Holzbalkenkonstruktion 
auf die Säulen gelegt, wodurch ein klarer und insgesamt leichter Eindruck 
des Gebälkes und die Unterscheidung von dem spätantiken Arkadengang 
im Süden des Peristyls erreicht werden konnte. Um die statische Sicherheit 
zu gewährleisten, wurden die Holzbalken mit den Säulenschäften mit Epoxy-
Harz verklebt8  und zu den Arkaden der späteren Bauphase eine feingliedrige, 
aber stabile Verbindung in Edelstahl hergestellt. 

6 Die schwierigen Entscheidungen, wie die als Fremdkörper empfundenen nackten 
Betonfl ächen und die modernen Aufmauerungen in Klinker-Ziegeln optisch an das 
archäologische Ambiente angepasst werden konnten, wurden gemeinsam mit dem Leiter 
der Restaurierungsabteilung des Instituts, OR Dr. Karl Herold, in einem internen Sitzung der 
Hanghauskommission festgelegt und sollen in einer eigenen Publikation dargelegt werden.

7 Das Mosaik war im Zuge der Ausgrabung abgenommen, in Teile zerschnitten und in Beton 
neu verlegt worden. Heute liegt es wieder an seinem originalen Ort und kann vom Besucher 
von der oberen Terrasse betrachtet werden.

8 In gleicher Technik wurde auch das Atrium der WE 2 fertiggestellt. Der Hof der WE 1 
blieb allerdings in der vorhandenen Betonkonstruktion erhalten, wofür die statischen 
Notwendigkeiten der oberen Besucher-Terrasse ausschlaggebend waren.
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Auch die in den letzten Jahren konservierten und ergänzten Säulen des 
Peristyl-Hofes der WE 6 wurden mit großvolumigen, der ursprünglichen 
Dimension entsprechenden Holzbalken verbunden und die aus dem antiken 
Befund noch ablesbare Einbindung in die Ostwand des Gebäudes zur 
statischen Sicherung der Konstruktion wiederhergestellt.

Publikationen
In Hinblick auf die Chronologie der einzelnen Bauphasen des HH 2, die uns 

in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat, nimmt die Publikation zur WE 
4, die Hilke Thür9  mit insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2005 
fertiggestellt hat, wegen ihrer Beziehung zur  WE 6 eine Schlüsselfunktion 
ein. 

Die Bearbeitung der WE 1 und 2 ist fertiggestellt und bei der ÖAW zum 
Druck eingereicht, die Studien zu den WE 3 und 5 stehen unmittelbar vor dem 
Abschluss.

Das Theater von Ephesos 
Am Theater wurde 2005 besonders intensiv gearbeitet um die 

wissenschaftlichen Grundlagen für die komplexe Archäologie und 
Baugeschichte der Ruine zusammenzustellen. 

Im Projekt zur Bearbeitung des Bühnengebäudes und seiner Fassade 
konnte im Jahr 2005 die Feldarbeit abgeschlossen werden, sodass im Jahr 
2007 die entsprechende Publikation10  zu erwarten ist. Problematisch bleibt 
die Statik des Bauwerkes, für welche auf jeden Fall Bodenuntersuchungen 
notwendig sind.

Die archäologische Untersuchung des Theaters hat sich auf die Reste der 
hellenistischen Bauphase des Bühnengebäudes (Abb. 9) konzentriert. Auch 
die baugeschichtlichen Phasen der Gestaltung der Orchestra konnten geklärt 

9 Hilke Thür, unter Mitarbeit von Ingrid Adenstedt, Karin Koller, Sabine Ladstätter, Elisabeth 
Rathmayer, Hans Taeuber, Norbert Zimmermannn u.a., Hanghaus 2 in Ephesos. Die 
Wohneinheit 4 (=FiE VIII/6).  2 Bde. Wien 2005.

10 Das Projekt wird von Arzu Öztürk zur Publikation vorbereitet.
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werden. Das Koilon des Theaters, die Sitzstufenreihen, die Treppenstufen, 
die Diazomata und die Zugänge zu den oberen Rängen werden seit 2004 in 
Zusammenarbeit mit der TU Wien  unter Leitung von Frau Kollegin Marina 
Döring-Williams bearbeitet. Dabei kommen ganz moderne messtechnische 
Methoden und ein Rotationslaser-Scanner11  zum Einsatz, der schon letztes 
Jahr hervorragende Ergebnisse brachte. 2005 wurden ganz entscheidende 
Aufschlüsse zur Geometrie und zur Baugeschichte dieses wohl größten 
Theaters in der ionische Welt erreicht, und die Arbeiten auch auf die oberen 
Zugänge des Zuschauerraumes ausgedehnt. 

Die Nutzbarkeit der Ruinen des Theaters von Ephesos für touristische 
Zwecke, als Aufführungsort für moderne Veranstaltungen, ist ein altes 
Problem, das in den letzten Monaten des Jahres 2005 in einer grundlegenden 
Studie12  zur Machbarkeit der für diese Ziele notwendigen Investitionen 
behandelt wurde. Es geht vor allem um die Sicherung der Ruine selbst und 
um ein verantwortungsvoll umzusetzendes Gleichgewicht zwischen den 
denkmalpfl egerischen Aspekten, die natürlich Vorrang haben müssen, und 
den gewünschten oder notwendigen Voraussetzungen für Besucher und 
Künstler bei solchen Veranstaltungen. Ein besonderes Problem stellt dabei der 
Publikumsverkehr dar, weil die Zugänge zu den oberen Rängen des riesigen 
Theaters schon in der Spätantike teilweise zugemauert oder beim Einbau der 
byzantinischen Festung verschlossen wurden. Eine Wiedereröffnung solcher 
Zugänge wäre ein sehr schwer zu entscheidender Eingriff in die historische 
Bausubstanz. Die bei der Österreichische Akademie der Wissenschaften 

11 Die ILLScan Technologie nützt Lasersensoren zur exakten Distanzmessung auf einem 
Infrarot-Strahl zwischen dem Aufnahmegerät und dem anvisierten Objekt im Distanzbereich 
von einem Meter bis etwa 1000 Meter. Von einem fi xen Aufnahme-Standort aus wird die 
Umgebung des Gerätes abgetastet und dadurch eine räumliche Oberfl äche als Punktwolke 
erzeugt, die bei eindeutiger Defi nition des Standortes in geodätische Koordinaten transformiert 
werden kann und dann in einem CAD-Modell in einem GIS digital bearbeitet wird. 

 Dieses Gerät wurde von der Firma Riegl in Horn entwickelt und wurde mit einer 
hochaufl ösenden Digitalkamera kombiniert, sodass die Entfernungsdaten zum abgebildeten 
Objekt mit den entsprechenden Farb- und Helligkeitsinformationen ausgestattet werden 
können. Auf diese Weise entsteht gleichsam eine digitale dreidimensionale Farbfotografi e, 
die natürlich keine Fotografi e ist, aber entsprechende Informationen bietet. 

12 Die Studie wurde von Hannah Liebich und Gudrun Styhler durchgeführt und zum Großteil 
von der Belediye Selçuk fi nanziert, wofür dem Bürgermeister, Herrn Hüseyin Vefa Ülgür, 
herzlich zu danken ist. 
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eingerichtete international besetzte Theaterkommission hat sich mit dieser 
Studie intensiv beschäftigt und zu den anstehenden Fragen eine Reihe 
von Vorschlägen und ein Protokoll13  beschlossen, welches als Basis für die 
weiteren Planungen gelten kann.

Der Byzantinische Palast
Kein Besucher der Ruinen von Ephesos, der den großen Parkplatz am 

unteren Eingang frequentiert, macht sich wohl bewusst, dass dieser Parkplatz 
im Zentrum der byzantinischen Stadt von Ephesos liegt. Östlich dieses Areals 
liegt die großartige Ruinen des byzantinischen Statthalterpalastes, die schon 
in den 1950er Jahren von Franz Miltner oberfl ächlich freigelegt wurde, aber 
seither nicht mehr Gegenstand von genauen Untersuchungen14  war. 

2005 wurden neben der exakten Planaufnahme die 
Bauphasenuntersuchungen  weitergeführt und  entsprechende archäologische 
Grabungen angelegt, die Einblick geben sollen in die Baugeschichte und 
Funktion der einzelnen Räume dieses Repräsentationsbaues. Besonders 
aufschlussreich waren die Tiefsondagen an der Westfront des Gebäudes, mit 
denen wir damit einen wichtigen Beitrag für die Topographie und Geschichte 
von Ephesos zu bekommen hoffen.

Nördlich dieses Repräsentationsbaues liegt eine Badeanlage, die mit einer 
reizvollen aber sehr schwierigen Bauabfolge offensichtlich frühkaiserzeitliche 
Wohnungen überbaut. Hier gilt es neben den archäologischen Fragen auch 
große konservatorische Probleme zu lösen.

Das Vediusgymnasium
Die Feldarbeiten am Vediusgymnasium an der Nordgrenze der Stadt 

konnten im Jahr 2005 abgeschlossen werden. Von besonderem Interesse war 

13 Die Kommission ist zusammengesetzt aus Vertretern des Türkischen Kulturministeriums, 
des Österreichischen Bundesministerium für Bildung Wissenschaft und Kultur, der Akademie 
der Wissenschaften und des Österreichischen Archäologischen Instituts. Als Fachvertreter 
arbeiten die Herren F. D´Andria (Lecce), H.P. Isler (Zürich) und D. Mertens (Rom) mit. Das 
Protokoll wurde der Generaldirektion über die Türkische Botschaft in Wien offi ziell zugestellt. 
Eine weitere Sitzung hat im April 2006 in Selcuk stattgefunden, in welcher die Planungen für 
2006 erarbeitet wurden.

14 Bisher existierte nur eine Planskizze. Wir haben dieses Monument seit zwei Jahren auf das 
Programm gesetzt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der ÖAW vom FWF mitfi nanziert 
und von Andreas Pülz geleitet.
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der Ostabschluss der Nordfassade des Gebäudes, vor der über die ganze 
Länge der Nordfront (Abb. 10 a,b) eine vorgelagerten Halle liegt. An ihrem 
östlichen Ende konnte nun eine interne nachgewiesen werden, die Treppe 
auf die höher gelegene Palaestra15  führt. Nördlich davon wurde außerhalb 
der Halle eine weitere, nach Westen orientierte Treppe freigelegt, die vom 
Gehniveau der Halle in unvermutete Tiefe führt und eine neue Interpretation 
des nördlich vor der Stadt liegenden Umlandes erlaubt. 

Interessant waren auch neue Einblicke in die Spätnutzung: wir haben 
einerseits die östliche Anbindung der byzantinischen Stadtmauer an das 
Gebäude nachweisen können, die das natürliche gegeben Gefälle der 
Terrasse geschickt ausnützte, anderseits traten bei der abschließenden 
Reinigung der Südostecke der Palaestra die Reste eines langgestreckten, 
großdimensionierten Gebäudes zu Tage, welches die ganze südliche Breite 
des Hofes eingenommen hat und die späteste Nutzung des Gebäudes 
bedeuten dürfte. Seine Funktion kann durch die primitive Gestaltung und das 
Fehlen von interpretierbaren Nutzungshorizonten im Inneren nur vermutet 
werden. 

Die Publikationsvorbereitung16  der Ergebnisse zum Vediusgymnasium ist 
auf gutem Weg. 

Paulusgrotte
Die aufwändigen Restaurierungsarbeiten der Fresken in der 

Paulusgrotte17  wurden  2005  erfolgreich  weitergeführt und an der  
Ostwand des inneren Raumes zu einem vorläufi gen  Abschluss gebracht. 
Es sind hier vier Malschichten mit sehr interessanten ikonographischen 
Details und hervorragender künstlerischer Qualität festgestellt worden. Der 
Erhaltungszustand der Malereien ist aber bedauerlicherweise sehr schlecht 
und in seinem Bestand gefährdet.

15 Mit dem Nachweis dieser Treppe hat sich auch die Funktion und Zugänglichkeit der zur 
ursprünglichen Bauphase gehörigen Latrine im Untergeschoss abklären lassen.

16 Martin Steskal als Archäologe und Martino La Torre als Architekt bereiten eine gemeinsame 
Publikation in den FiE vor, die noch 2006 abgeschlossen werden soll.

17 Die Projektleitung liegt bei Renate Pillinger, Universität Wien.
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Am Ende der Kampagne wurde ein neues Klimameßsystem18  installiert, 
das  zumindest für ein Jahr in Betrieb sein sollte, um aussagekräftige 
Vergleichsdaten zur Verfügung zu bekommen. Die weiteren restauratorischen 
Maßnahmen werden wesentlich von diesen Erkenntnissen abhängig sein.

 

Grabungen für die Elektroinstallationen 

Nachdem die technischen Planungen  für eine neue  Nachtbeleuchtung 
des Ruinenfeldes von  Ephesos im Juni 2005 in ein konkretes  Stadium19  
gelangten, wurde das vorgelegte Konzept auf die archäologische Verträglichkeit 
hin modifi ziert. Bei der Durchführung des Projektes beschränkte sich unsere 
Arbeit auf die archäologisch korrekte Dokumentation und Aufsicht bei der 
Herstellung von Kabelgräben. Gleichzeitig waren entsprechende Reinigungen 
und teilweise Sicherungsarbeiten an Mauerwerk notwendig. Nach dem Ende 
unserer Kampagne wurden die notwendigen Arbeiten nicht mehr durch uns, 
sonder nur mehr durch das Museum allein beaufsichtigt. 

Topographische Arbeiten und geophysikalische Untersuchungen

Im äußersten Westen der Stadt, in jenem Sattel zwischen dem sogenannten 
Paulusgefängnis und der vom  Bülbül Dağı  herabführenden  Befestigung 
wurden 2005 erstmals umfangreiche topographische Untersuchung 
durchgeführt, die zum Mauerverlauf und zur Besiedlungsgeschichte dieses 
Stadtteils neue Aufschlüsse gebracht haben. Die geophysikalischen 
Untersuchungen geben uns zerstörungsfreie Auskunft über großfl ächige 
Bebauungsstrukturen, was gemeinsam mit dem Geländemodell im Hinblick 
auf Fragen der innerstädtischen Organisation und Topographie besonders 

18 Die Installation erfolgte durch Dr. Lukas Bratasz (Polnische Akademie der Wissenschaften, 
Krakau) in Zusammenarbeit mit Johannes Weber (Univ. für Angewandte Kunst, Wien).  Alle 
Komponenten des Systems sind im Besitz des Instituts für Katalyse und Oberfl ächenphysik 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Krakau, und werden für den Einsatz in der 
Paulusgrotte leihweise und unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

19 Das ÖAI hat für diese Planungen sein gesamtes digitales Kartenmaterial zur Verfügung 
gestellt und - soweit möglich - den Verlauf der Kabelgräben in den digitalen Stadtplan 
eingetragen.
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aufschlussreich20  ist. Mit dem Einsatz eines elektrisch ausfahrbaren 
Hubstativs (Abb. 11) für den Image Laserscanner wurde eine völlig neue 
Dimension der Einsatzmöglichkeiten erreicht, da die auf einem Anhänger 
montierte Aufnahmestation durch den erhöhten Standort eine sehr detailreiche 
Aufnahmen des Geländes möglich macht. 

Sehr ergiebig waren auch die Arbeiten in einem großen Feld unterhalb des 
Sattels am Paulusgefängnis südlich des Hafenkanals, aus denen eine sehr 
dichte Bebauung diese Gebietes (Abb. 12) nachweisbar wurde. Hier haben 
vor allem die Radarmessungen hervorragende Ergebnisse gebracht. Auch das 
fl ache Gelände südlich der Arkadiane21  konnte geophysikalisch untersucht 
werden, wo ebenfalls eine sehr dichte Verbauung angetroffen wurde, die 
allerdings sehr unregelmäßige Strukturen aufweist und der byzantinischen 
Spätzeit angehören dürfte. 

Besonders aufschlussreich waren die Ergebnisse auf der Terrassen am 
Nordhang des Bülbül Dagh, wo die Dimensionen der systematische Bebauung 
im Straßennetz der hellenistisch-römischen Stadt bisher nicht eindeutig geklärt 
sind. Von Interesse ist vor allem die Ost-West Achse, die sich in Fortsetzung 
der Nordbegrenzung des Staatsmarktes ergibt und nach Westen bis zum 
sg. Domitiansplatz bekannt ist. Über den Domitiansplatz hinaus ist diese 
Straße archäologisch noch nicht nachgewiesen. Von großer Bedeutung für 
die Rekonstruktion des Straßennetzes ist eine deutliche Distanz dieser Achse 
zur sg. Hanghausstrasse, die nördlich davon im Bereich des Heraklidentores 
von der Kuretenstrasse abzweigt und südlich der Hanghäuser verläuft. 
Neue Radaruntersuchungen an dieser Stelle haben klare Hinweise auf eine 
Fortsetzung der Straßenachse nach Westen bis etwa zum Hanghaus erbracht, 
eine Periodisierung der Straßenführung ist dadurch freilich nicht gegeben und 
bedarf jedenfalls einer archäologischen Untersuchung.

20 Die Messungen erfolgten wie bisher in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, Wien, das digitale Geländemodell konnte mit der ILSKAN GRUPPE der 
TU Wien (Leitung Prof. Bökemann) hergestellt werden.

21 Diese Messungen wurden durch eine großzügige Spende der Janett Crisler-Foundation 
ermöglicht, die über die Gesellschaft der Freunde von Ephesos zur Verfügung gestellt 
wurde..
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Die Arbeiten an einem digitalen Geländemodell werden fortgesetzt, 
um für die topographische Erforschung der Stadtentwicklung von Ephesos 
neue Grundlagen erarbeiten zu können. Diese Ziele schließen das gesamte 
Stadtgebiet und auch den Ayasolukhügel mit ein.

Ayasoluk-Projekt
Das Ayasoluk-Projekt22  beschäftigt sich mit der Geschichte und Topographie 

von Ayasoluk zu Zeit der Aydınoğulları im 14. und 15. Jahrhundert. Nach dem 
Abschluss der Feldarbeiten im Isa Bey Hamam, welches z.Zt. für die Publikation 
bearbeitet wird,  konnten im Jahr 2005 die bauhistorischen und archäologischen 
Forschungen des Hamam 3, welches westlich der Isa Bey Moschee liegt, 
fortgesetzt werden. Im Inneren wurden zwei Fundamentsondagen angelegt 
und das Heizsystem unter der Warmwasseraufbereitung untersucht. An der 
Südwest-Ecke wurde die Wasserzufuhr geklärt und dabei ein rechteckiger 
Brunnenschacht von etwa 1,20 x 1,20 m. ausgegraben. In ca. 3 m. Tiefe 
wurde eine massierte Ansammlung von tierischen und menschlichen Knochen 
angetroffen, sie hat sich nach der professionellen Bergung durch das Team 
der Paläozoologen23  als nahezu vollständiges Skelett eines Pferdes und 
eines Hundes herausgestellt. Dazu kommen zwei menschliche Skelette, all 
dies in einer geschlossenen stratigraphischen Situation, die durch mehrere 
Fundmünzen vorläufi g in das 15. Jahrhundert zu datieren ist. Vielleicht sind 
Ross und Reiter, gemeinsam mit dem Hund, im Brunnen beseitigt worden? 
Zeugnisse einer unruhigen Zeit, die am Anfang der Konsolidierung des 
osmanischen Reiches stand. 

Belevi
Auch in Belevi konnten die wesentlichen Feldarbeiten im Jahr 2005 

abgeschlossen werden. Nach den Grabungen an der Westseite des 

22 Die Projektleitung liegt bei Şule Pfeiffer-Taş, die auch die Stellvertretung des Grabungsleiters 
wahrgenommen hat. Die Architektur des Isa Bey Hamam wird von Alfons Krickl bearbeitet.

23 Gerhard Forstenpointner vom Institut für Anatomie der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien und seinem Team ist für den Einsatz bei der Bergung des Befundes herzlicher Dank 
und große Anerkennung auszusprechen.
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Monumentes, in welcher die Schichten aus der Erbauungszeit einer weiteren 
Klärung zugeführt werden konnten, konnten vor allem die wertvollen 
Skulpturenfragmente aus den vorangegangenen Grabungen der 1960er 
Jahre, die  im Domitians-Depot gelagert waren, neu geordnet und bearbeitet 
werden.

Durch abschließende Kontrollen konnte auch die virtuelle Rekonstruktion 
der Architektur zu einem überzeugenden Bild abgerundet werden, die 
Publikation der Ergebnisse24  ist für Ende 2006 in Aussicht genommen.

Das Oktogon 
Vor der Nordfront des Hanghauses 2 liegt das Oktogon, welches schon 

seit etwa 100 Jahren freigelegt wurde. Zuletzt hat Hilke Thür den Bau mit dem 
Grabmal der Arsinoe IV, Schwester der Kleopatra, die von den Truppen des 
Marcus Antonius 42 v. Ch. aus dem Asyl des Artemisions verschleppt und 
hingerichtet worden war, in Zusammenhang gebracht. Die Bearbeitung der 
Ruine25  erfolgt im Rahmen  einer Machbarkeitsstudie mit dem ehrgeizigen 
Ziel, dieses Bauwerk in einer Anastylose wiederzuerrichten und damit 
zwischen Hadrianstempel und Celsusbibliothek einen weiteren Höhepunkt 
der dreidimensionalen Rekonstruktion des antiken Stadtbildes von Ephesos 
zu bekommen. Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass dieser zierliche, 
achteckige Grabbau, der sich auf einem quadratischen Sockel erhebt, 
in ausreichendem Umfang und ausreichender Genauigkeit theoretisch 
rekonstruiert werden kann, so dass eine tatsächliche Rekonstruktion 1:1 am 
Ort seiner antiken Lage verantwortet werden kann, und bei entsprechender 
Finanzierungsmöglichkeit auch realisierbar ist. 

Restaurierungen und Depotarbeiten
Im Labor des Grabungshauses wurden die vielfältigen 

Restaurierungsarbeiten, welche im Rahmen der Kampagne angefallen 

24 Peter Ruggendorfer als Archäologe und Reinhard Heiz als Architekt arbeiten am erfolgreichen 
Abschluss des Projektes. 

25 Leitung Hilke Thür und Marina Doering-Williams, Mitarbeiterin Frau Barbara Thuswaldner 
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sind, erfolgreich durchgeführt. Einerseits handelt es sich um die Reinigung, 
Konservierung, Zusammensetzung und eventuelle Ergänzung der laufenden 
Grabungsfunde in verschiedenen Materialien (Keramik, Terrakotta, Glas, 
Metalle, Münzen), die jeweils besondere Techniken erfordern. Hier ist 
besonders auf das erwähnte Grabrelief und den polykletischer Kopf zu 
verweisen. Anderseits besteht im Zuge der Publikationsvorlagen immer wieder 
die Notwendigkeit, für die abschließende Dokumentation auch sogenannte 
Altfunde26  neu zu restaurieren. Im letzten Jahr waren neben den zahlreichen 
Münzen insbesondere die Bronzen des Artemisions und die Skulpturenfunde 
aus Belevi von Bedeutung.

26 In den dislozierten Depots des Museums konnte erfreulicherweise eine Neuordnung 
der Altbestände an Skulptur und Keramik durchgeführt werden, wobei sich neben den 
zahlreichen archäologischen Dokumentationsmöglichkeiten eine Fülle von Konservierungs- 
und Reinigungsarbeiten ergaben, die gemeinsam mit der zuständigen Museumsdirektion  
erfolgreich abgeschlossen wurden.



237237

Abb. 1: Kuretenstrasse, Nordfront mit der neu errichteten Trockensteinmauer als 
Erosionsschutz.

Abb. 2:  Kuretenstrasse, Reste eines Thermopoliums nach der 
Freilegung.
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Abb. 3:  a) Girlandensarkophag in          
 situ bei der Freilegung.

Abb. 3: b) G i r landensarkophag, 
Detail der Vorderfront  
mit dem Portrait des 
Grabinhabers.

Abb. 4:  Beraubte Sarkophage in der 
Ostnekropole von Ephesos 
bei der Freilegung.
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Abb. 5:  Grabrelief aus der Ostnekropole von Ephesos.

Abb. 6: Marmorkopf aus einer 
Kalkgrube hinter dem 
Traianeum, römische 
Kopie nach dem      
Doryphoros des Polyklet.
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Abb. 7:  a) Hanghaus 2 Wohneinheit 6 mit den neuen Besucherstegen.

Abb. 7:  b) Die neuen Besucherstege im Hanghaus 2, Überblick 
gegen Norden.
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Abb. 8:  Neue Gebälkkonstruktion 
im Peristyl der 
Wohneinheit 2.

Abb. 9:  Theater von Ephesos, 
die Bauphasen des 
Bühnengebäudes.

Abb. 10: Vediusgymnasium, 
O s t a b s c h l u s s 
der Nordfront, 
Grabungsbefund.
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Abb. 11: Image Laserscanner der Ilscan 
Gruppe der TU Wien mit dem 
neuen Hubstativ im Einsatz.

Abb.12: Geophysikalische Untersuchungen in der Hafenebene von Ephesos. Die helleren 
Bereiche sind radargenerierte Abbildungen tiefer liegende römische Großbauten ab, in 
den dunkleren Bereichen ist eine darüber liegende kleinteilige Bebauungen erfasst.
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Metropolis 2005 yılı kazı çalışmaları, Bademgediği Tepesi, Han Yıkığı 
Roma Hamamı ve Araplıtepe Bizans Kilisesi sektörlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Kazılar dışında buluntu değerlendirme ve jeofi zik araştırmalar sayesinde, 2. 
binyıldan Bizans Dönemine kadar tüm yerleşim aşamalarının belirlenmesine 
yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. 

BADEMGEDİĞİ TEPESİ (PURANDA)
2005 kazı dönemi Bademgediği Tepesi kazı çalışmaları, kuzey sur 

duvarının iç tarafında batı yönündeki AD 27, AD 26, AD 25, AE 26, AE 25 
(Çizim: 1) ve 2004 sezonunda kazılmaya başlanan U 26, U 27 plan karelerinde 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca güney sur kapısının mimarî planını anlamaya 
yönelik, temizlik çalışması yapılmıştır. 

AD 27 açmasında, Arkaik Dönem sur duvarının altında, +95,94 m. 
seviyesinde, sura paralel taş sırası gözlenmiştir. Nispeten küçük taşların 
kullanıldığı bu mimarî kalıntının, eğimli arazinin düzleştirilmesi amacıyla 
yapılmış bir teras yapısı olabileceği düşünülmektedir. Yoğun miktarda yerli 
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üretim Orta ve Geç Bronz Çağına tarihlendirilen devetüyü, kırmızı-turuncu, 
gri, gold wash, krem astarlı ve günlük kullanım seramiklerinin yanı sıra kemik, 
sapan taşı, obsidyen ve çakmak taşı kesiciler ile pişmiş toprak ağırşaklar ele 
geçirilmiştir. U 26 plan karesinin derinleştirilmesi çalışmalarında, dairesel 
planlı ve içi taş döşenmiş bir alan tespit edilmiştir (Resim: 1). 

Kazı çalışmaları sonucunda, önceki yıllarda da gözlendiği gibi, çeşitli 
yapı katlarında, arazinin topografi k yapısı nedeniyle oluşturulan teras 
benzeri uygulamalar görülmektedir. Mimarî açıdan değerlendirilmesi zor olan 
terasların, önceki yapı katlarının üzerine yeniden yapıldığı düşünülebilir. Sulu 
çamur harcının bağlayıcı malzeme olarak kullanıldığı yapı evrelerinde, temel 
taşlarının üzerinde yükseldiği düşünülen kerpiç duvarlara ait kalıntılar, düşük 
parçalar hâlinde bazı açmalarda ele geçirilmiştir. Güney sur kapısı önünde 
yapılan temizlik çalışmaları sonucunda ise, bastion (sur güçlendirme yapısı) 
olabilecek bir yapının temeli açığa çıkarılmıştır (Resim: 2) . İyi korunamamış 
bastion blokları, surdaki taşlara oranla daha büyüktür ve sur duvarına dik bir 
açıyla yerleştirilmiştir.

Tabaka kazıları en fazla buluntu veren üstten ilk üç yapı katında 
yoğunlaşmıştır. Özellikle I. tabakaya ait iç ve dış yüzeyleri bantlı ve konsantrik 
daire bezemeli seramik örnekleri parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. I. tabakaya 
ait en geç parçalar, Geç Geometrik Dönem’in yaygın üretimi olan kuşlu 
kâse parçalarıdır. Boyalı seramiklerin yanında, Demir Çağı boyunca Batı 
Anadolu’da birçok merkezde ele geçirilmiş gri seramikler de bu tabakadan 
gelen buluntular arasındadır. 

Daha alttaki II. tabakada ise, LHIIIC - Troy VIIb (M.Ö. 1180-1030) dönemine 
ait Myken seramikleri ve II. binyıla tarihli yerli üretim Batı Anadolu seramikleri 
ele geçirilmiştir. Bunların içinde, savaşçı fi gürü bulunan bir kratere ait ağız 
kenar parçası dikkat çekicidir (Resim: 3). Myken seramiklerinin yanında, 
dönemin tipik malzemesi olan, perdahlı el yapımı seramikler de buluntular 
arasındadır. Ayrıca, yerel üretim kırmızı-turuncu ve gri renkli, çark yapımı 
seramikler de bu tabaka içerisinde yer alır. 

III. ve V. tabaka olarak adlandırılan bölümde, yine bol miktarda yerel üretim 
gold wash, kırmızı-turuncu, krem astarlı ve gri seramikler ele geçmiştir. Bu 
seramikler, İÖ. 15. ve 14. yüzyılın tipik Batı Anadolu üretimleridir. Yine bu 
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tabakalardan geçmiş yıllarda da bol miktarda ele geçirilmiş, metal ergitmede 
kullanılan pişmiş toprak potalardan bir örneği ile karşılaşılmıştır. Bununla 
birlikte, VI. tabaka olarak adlandırılan seviyede de, III. ve V. tabaka benzeri 
seramikler ele geçirilmiştir. 

ROMA HAMAMI
2005 yılı çalışmaları, Han Yıkığı olarak adlandırılan mevkide yer alan 

Roma Hamamı’nın ana mekânında (Apsisli Salon), kuzey ve batı yönlerinde 
başlatılmıştır. Çalışmalar neticesinde, yapının genel planı hakkında bilgiler 
içeren yan mekânlara rastlanmıştır (Çizim: 1). Hamamın batısında E 20 plan 
karesinde başlayıp güneye doğru E 15 plan karesine kadar devam eden 
çalışmalar sonucunda, düzenli aralıklarla sıralanmış dört havalandırma bacası 
tespit edilmiştir. Üzerinde bacaların yer aldığı tuğla tonozun 3 m. genişliğinde 
ve yaklaşık 25 m. uzunluğunda devam ettiği anlaşılmıştır. Hem bacaların hem 
de yalıtım harcıyla sıvanmış tonozun, hamamın ana mekânlarını çevreleyen 
bir servis koridoruna ait olduğu düşünülmektedir.

Kuzey bölümdeki çalışmalarda ise, duvarları oldukça iyi korunmuş yaklaşık 
5 x 10 m. boyutlarında bir mekân bulunmuştur. Zemini büyük ölçüde tahribata 
uğramış olmasına rağmen tuğla sütunların varlığı, kuzey mekânın hypocaust 
adı verilen yükseltilmiş zemin ısıtma sistemine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 
Kuzey duvarında ortaya çıkarılan 1,35 m. genişliğinde eşik, başka bir mekâna 
açılan kapıya aittir. Mekânın doğusunda, devşirme malzemeyle yapılan, 
yaklaşık 2x3 m. boyutlarında küçük bir mermer havuz ve bu havuzun içinde 
yoğun miktarda mermer kaplama parçası bulunmuştur. 

Batıdaki ve kuzeydeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, fi l ayakları 
arasındaki alanda kazıya devam edilmiştir. Sonuç olarak bu mekânın caldarium 
(sıcaklık) olduğu anlaşılmış, kuzey, güney ve batı yönlerinde üç adet mermer 
kaplamalı havuz ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Doğu ve batı duvarlarında ele 
geçirilen in situ parçalar sayesinde, zeminde hypocaust ve duvarlarda tubuli 
(dikey ısıtma sistemi) kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Yapının ana mekânı olduğu kabul edilen Apsisli Salon’un güneyinde, 
caldariumdakine benzer bir havuz daha bulunmuştur. Havuzun güneyinde 
yer alan servis tünelinin büyük ölçüde tahribata uğradığı görülmektedir. 
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Apsisli Salon’un güneydoğu duvarlarının da ortaya çıkarılmasıyla salonun 
yaklaşık 7,40 x 15,00 m. boyutlarında olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5). 
Hamam yapısında uygulanan duvar tekniklerindeki farklılıklar nedeniyle, en 
az üç yapım evresine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kazı sezonu sonunda 
Han Yıkığı’ndaki havuzların yağmur suyuyla dolmaması için geçici koruma 
önlemleri alınmıştır. 

Bu alanda ele geçirilmiş çok sayıda seramik parçasının yanı sıra, kemik 
oyun âletleri (Resim: 6) ve tarihlendirmeye katkıda bulunan Roma İmparatorluk 
Dönemi kent sikkeleri (Resim: 7), en önemli buluntular arasındadır.

 
ARAPLITEPE BİZANS KİLİSESİ 
Bu alandaki çalışmalar California Üniversitesi’nden Assoc. Prof. Christine 

M. Thomas tarafından yürütülmüştür. D 4 ve D 5 plan karelerindeki tesviye 
çalışmalarında bu alanlardaki dolgu toprak kaldırılarak yapının içinde düzgün 
bir seviyeye ulaşılmıştır. Ayrıca E4 plan karesinde, Kilise’nin kuzey doğu 
köşesine ait bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu alandan parçalar hâlinde ele 
geçirilen seramiklerin yanı sıra bir adet Bizans Dönemi’ne ait yeşil sırlı kandil 
ele geçirilmiştir (Resim: 8).

JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofi zik Mühendisliği 

Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinden kurulan bir ekip tarafından 
yürütülen jeofi zik araştırmaları Han Yıkığı ve Stadion olduğu düşünülen alanda 
yapılmıştır. Kentin bu bölümlerindeki çalışma alanlarında, manyetik rezonans, 
yer radarı (GPR) ve elektrik özdirenç yöntemleri uygulanmıştır. Topografyanın 
olumsuz etkileri nedeniyle profi ller daha kısa olarak seçilmiş ve 500 MHz anten 
ile çalışılmış olup sonuçta 4 - 6 m. derinlik seviyesi incelenmiştir. Ayrıca aynı 
profi ller üzerinde sismik kırılma tomografi  çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, 
kazısı yapılan hamam yapısına ait duvarların devamında bazı anomaliler 
gözlenmiştir. Bu bölgelerdeki jeofi zik araştırmaların analizi, önümüzdeki 
yıllarda yapılacak olan kazılar sonucunda kesin olarak değerlendirilecektir. 
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SONUÇ
Metropolis’te 2005 yılı çalışmaları kapsamında özellikle klâsik kentte 

yürütülen araştırmalar, şehrin öngörüldüğü biçimde geniş bir alana yayıldığını 
göstermiştir. Roma Döneminde genişleyen kent, bu dönemde belli ki nüfus 
yoğunluğu bakımından da büyümüştür. Yukarıda değinildiği üzere 2003 
yılında kazısına başlanan ve henüz tamamlanmayan Büyük Hamam bu tezi 
güçlendirmektedir. Antik kentin kuzeyinde, üzerinde Hitit Dönemi Arzawa 
bölgesi kentlerinden Puranda’nın kurulduğu düşünülen Bademgediği Tepesi 
araştırmaları ise, son beş yıldır olduğu gibi, yoğun ve zengin seramik buluntularla 
dikkat çekmiştir. Alanın topografi k yapısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, 
mimarî kalıntılar tam olarak tespit edilememiştir. Buna karşın tahribata uğramış 
mekânlar içinde bulunan Bronz Çağı ve Myken seramikleri, yerleşimin 
Puranda’ya ait olduğu fi krini desteklemektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak 
olan kazı ve araştırmalar, henüz kesinleşmemiş iddiaları aydınlatacaktır.
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Çizim 1: Bademgediği Tepesi (Puranda) kuzey açmaları
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Çizim 2: Han Yıkığı Roma Hamamı planı
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Resim 1: Bademgediği Tepesi, kuzey açmaları

Resim 2: Bademgediği Tepesi, güney sur kapısı

Resim 3: Bademgediği Tepesi, insan fi gürlü Myken krateri
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Resim 5: Han Yıkığı, Apsisli Salon’a güneyden bakış

Resim 4: Han Yıkığı, havuz içindeki mermer kaplama parçaları
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Resim 8: Araplıtepe Kilisesi, Bizans Dönemine ait sırlı kandil

Resim 6: Han Yıkığı, Apsisli Salon’da ele 
geçirilen kemik oyun âletleri

Resim 7: Han Yıkığı, Apsisli Salon’da ele 
geçirilen Roma Dönemi Metropolis 
kent sikkesi
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ÖZET
Trakya bölgesinde, bir yanda bölgenin kültür envanterinin çıkarılması, 

öte yanda Anadolu ile Balkan kültürleri arasındaki ilişkinin tanımlanmasını 
sağlayacak verileri elde edebilmek amacıyla 1980 yılında başlatmış olduğumuz 
araştırma projesi ile ilgili arazi çalışmalarına 2005 yılında da devam edilmiştir. 
2005 yılı çalışmalarının ağırlığı yerleşimin en eski dolgularının bulunduğu 
kuzeydoğu kesim ile kuzeybatıdaki İlk Tunç Çağı akropolüne verilmiştir. Kazı 
çalışmalarının yanı sıra, proje kapsamında 1980 yılından bu yana elde edilen 
sonuçların yayına dönüşmesi amacıyla analiz ve değerlendirme çalışmaları 
sürdürülmüş, ayrıca 1993 yılından bu yana ortaya çıkarılan kalıntıları açık 
hava müzesine dönüştürerek Kırklareli’nde kültür sektörü oluşturmak üzere 
projelendirme çalışmaları da yapılmıştır.

 Bilindiği gibi Kırklareli tarihöncesi yerleşimi, Anadolu’da alışılagelen 
höyüklerden çok farklı olarak yatay tabakalanması olan bir yerleşim yeridir; 
yerleşim ilk olarak alanın kuzeydosunda, Aşağı Pınar olarak bilinen mevkide 
başlamış zaman içinde sürekli olarak batıya doğru kayarak İlk Tunç Çağında, 
Aşağı Pınar’ın 300 metre batısındaki Kanlıgeçit Mevkii’ne gelmiştir. 2004 
yılına kadar olan çalışmalarımızda daha çok Kalkolitik Çağ ile İlk Tunç Çağı 
tabakaları açığa çıkarılmıştır. Höyükte Kalkolitik Dönemi yansıtan ve kendi 
içinde alt evereleri bulunan 5 tabaka (1-5) bulunmaktadır. Mimarî, çanak 
çömlek, yontma taş, sürtme taş, bitki ve hayvan kalıntıları gibi çeşitli buluntu 
grupları üzerinde yapılan çalışmalar, bu dönemin Balkanlar ile özellikle 
Bulgaristan’dan bilinen Karonovo III-IV kültürü aynı süreci yansıttığını ortaya 
koymuştur. Yerleşimde Neolitik Döneme ait tabakaların varlığı ilk olarak 1996 
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yılında saptanmış, bu alanda 2003 yılına kadar sınırlı bir çalışma yapılmıştı. 
Sınırlı bir alanda yapılan bu çalışma, yerleşmede Neolitik Döneme tarihlenen 
oldukça iyi korunagelmiş iki tabakanın (6-7) olduğunu göstermişti. Ancak 
ortaya çıkarılan kalıntılar, Doğu Trakya’da, daha önce varlığını bilmediğimiz 
bir kültürü gösterdiğinden, 2004 yılından itibaren çalışmaların ağırlığının bu 
kesime verilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda 2005 yılında daha çok 
Neolitik ve Kalkolitik Dönem arasındaki geçiş süreci üzerinde durulmuş ve iki 
dönem arasındaki ilişkinin anlaşılmasına çalışılmıştır. Ayrıca, önümüzdeki yıl 
İlk Neolitik Çağa daha geniş bir alanda inilebilmesi için, yaklaşık olarak 50x25 
metrelik bir alan, üst dolguların kaldırılmasıyla hazır hâle getirilmiştir.

İlk Tunç Çağına tarihlenen Kanlıgeçit Mevkii’nde 1994-1998 yıllarında  
yoğun olarak çalışılmış, ve özellikle “akropol” olarak tanımlanan, surla çevrili 
yerleşmenin çekirdeğinin hemen hemen tümü açığa çıkarılmıştı. Söz konusu 
alanda, son yayın öncesinde tabakalanmayla ilgili bazı sorunların çözülebilmesi 
için 2004 yılında sınırlı bir çalışma yapılmış, 2005 yılında da aynı amaçla 
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmaların sonunda, akropolü çevreleyen sur 
ile megaronları çevreleyen temenos duvarının evreleri tam olarak belirlenmiş, 
akropolün güneyindeki payandalı yapı da, yenileme evreleriyle birlikte açığa 
çıkarılmıştır.

Kırklareli projesinin önemli bir ayağını, kazıyla açığa çıkan kalıntılar kadar, 
elde ettiğimiz bilgilerin kültür sektörü olarak Kırklareli yöresine dönüşümü 
için yapılan çalışmalar oluşturmuştur. Bu amaçla “Kırklareli Kültür Sektörü” 
olarak tanımladığımız master plan hazırlanmış, Kanlıgeçit İlk Tunç Çağı 
yerleşimi ile Aşağı Pınar Kalkolitik Çağı yerleşimlerinin açık hava müzesi 
olarak düzenlenmesine yönelik projeler tamamlanmıştır. Hâlen projenin diğer 
ayaklarını oluşturan “Geleneksel Köy Müzesi”, “Tumba Tepe Tümülüs Müzesi” 
projelendirme çalışmaları da sürdürülmektedir (Çizim: 3).

2005 yılında Kırklareli’nin hemen kuzeyindeki Ahmetçe Köyü’nde, Kırklareli 
Kültür Sektörü proje çalışmalarının sürdürülebileceği, çok işlevli “Araştırma 
Merkezi” düzenlemesi geniş ölçüde bitirilmiş ve burada bölgenin kültür 
varlıklarıyla ilgili bir arşivin oluşturulmasına başlanmıştır.
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KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİLER
2005 yılı çalışmaları İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı 

tarafından Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın başkanlığındaki bir ekip tarafından 
sürdürülmüştür. Bu yılki çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİMM ve İstanbul Üniversitesi 
Bilimsel Araştırmalar Sekreterliği’nin parasal desteği ile gerçekleşebilmiştir. 
Söz konusu kurumlara yapmış oldukları destek için en içten teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. Söz konusu kurumların yanı sıra Berlin Alman Arkeoloji 
Enstitüleri, yayın hazırlığı, yayın giderleri, araştırma merkezinin kurulması, 
başta arkeobotanik, arkeozooloji olmak üzere arkeometrinin çeşitli alanlarındaki 
analizlerin giderlerinin karşılanması, The Institute for Aegean Prehistory 
(INSTAP) değerlendirme ve belgeleme çalışmaları için destek sağlamışlardır.

2005 yılında, Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi başta 
olmak üzere ilin çeşitli kurum, kişi ve sivil toplum örgütleri çalışmalarımıza yoğun 
bir ilgi göstermiş ve katkıda bulunmuştur. İl genelinde, elde ettiğimiz bilimsel 
sonuçları kültür sektörüne dönüştürmemiz için önemli bir teşvik unsuru olan bu 
destek ve ilginin bizim için yeni bir heyecan kaynağı olduğunu, teşekkürlerimizle 
belirtmek isteriz. Çalışmalara başladığımız 1993 yılından bu yana, genel olarak 
araştırmalarımızı pasif bir ilgiyle karşılayan yerel yönetimlerle 2005 yılı içinde 
kurabilmiş olduğumuz iletişim, projenin geleceğiyle ilgili umutlarımızı artırmıştır. 
Bu bağlamda Kırklareli Valisi Sayın İsmet Metin, Kırklareli Belediye Başkanı 
Sayın Kemal Aşkın ile Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Cavit Çağlayan’a 
özellikle teşekkürlerimizi belirtmek isteriz. Kırklareli Hareketi Derneği 2005 yılı 
içinde proje çalışmalarımızla sürekli olarak ilgilenmiş ve özellikle kültür sektörü 
oluşturmak için yaptığımız çalışmaları halka yansıtabilmek için geniş katılımlı 
toplantılar düzenlemiştir. Söz konusu girişimin çalışmaları kapsamında Sayın 
Ergün Kalınoğlu Ahmetçe’deki merkezimizin eksikliklerinin tamamlanması için 
önemli bir katkı sağlamış, emekli öğretmenlerden Sayın Aydın Karakoç özellikle 
Kırklareli köyleriyle canlı bir ilişki kurmamızda önayak olmuş, Kırklareli Köykop 
Başkanı Sayın Erdoğan Kantürer, Esnaf Birlikleri ve Şöförler Odası Başkanı 
Sayın Fuat Şeker, muhasebeci Mithat Sazara, Trakya Elektrik Dağıtım Şirketi 
Müdürü Sayın Hüseyin Ören, birçok eksiğimizin tamamlanması konusunda 
özverili bir çaba harcamışlardır. Önceki yıllarda olduğu gibi Kırklareli’ndeki 
en büyük desteğimiz sürekli olarak ekibimize ve yaptığımız işe sahip çıkan 
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Casim Karabaş tarafından sağlanmıştır; eğer Casim Karabaş’ın yaptığımız 
çalışmalara duyduğu samimi ilgi olmasaydı, herhalde sonuçları bu kadar rahat 
ortaya çıkaramazdık. Aşağı Pınar açık hava sergilemesi için öngörülen uzay 
çatı projesinde bize gönüllü olarak destek veren Prof. Dr. Süleyman Mazlum’a 
teşekkür borçluyuz. 2005 yılı çalışmalarımızın verimli, sorunsuz ve özlediğimiz 
şekilde Kırklareli kimliğiyle bütünleşerek gerçekleşmesini sağlayan tüm kişi, 
kurum ve örgütlere ekibim adına teşekkürlerimi sunmak isterim.

Her yıl olduğu gibi, çalışmalarımız boyunca Kırklareli Müzesi’nin destek 
ve yardımlarını gördük. Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü 
Zekeriya Kurtulmuş ve meslektaşça yaklaşımın özverili örneğini sunan Sayın 
Zülküf Yılmaz’a çok şey borçluyuz. Bakanlık temsilcisi olarak, çalışmalarımızı 
kolaylaştırmak için elinden geleni yapan Sayın İrfan Candar’a yaptığı katkı ve 
dostluğu için ekibim adına teşekkür ederim.

2005 yılı kazı ekibimiz, alan sorumlusu Ar. Gör. Eylem Özdoğan, alan 
sorumlu yardımcısı Heiner Schwarzberg, Proje Eşbaşkanı Prof. Dr. Hermann 
Parzinger (Berlin DAI), Arkeobotanist Dr. Reinder Neef (Berlin DAI), Mimar 
Restoratör Ar. Gör. Zeynep Eres, Restoratör-Arkeolog Ahmet Demirtaş, 
Arkeolog-Desinatör İlknur Arı ile Fotoğrafçı Selahattin Dereli’den oluşmuştur. 
Çalışmalarda Arkeolog Zeynep Sunal ile Özgür Yılmaz atölye sorumluları, 
Restoratör Ebru Ertuğrul, Özlem Aytek, Şafak Nergis, Hande Özyarkent, 
Mehmet Karauçak, Devrim Başak Fırat açma başları, Barış Özçorlu, İsmail 
Gönerhanal, Berna Oğuz, Seçil Tat Kaplan, Göksu Ertem açma yardımcıları 
olarak görev almışlardır.

KAZI SONUÇLARI
Aşağı Pınar
13. yılını geride bırakan Aşağı Pınar Höyüğü’ndeki kazılarda 1993-2000 

yıllarında daha çok Kalkolitik Döneme odaklanılmıştır. Kapsamlı bir şekilde 
yayınlanan bu çalışmaların sonucunda höyükte Kalkolitik Dönemi yansıtan 
ve kendi içinde alt evreleri bulunan 5 tabakanın (1-5) olduğu anlaşılmıştır. 
Çeşitli buluntu grupları üzerinde yapılan incelemeler bu dönemin Balkanlar 
özellikle de Bulgaristan’dan bilinen Karonovo III-IV kültürü ile aynı süreci 
yansıttığını göstermiştir. 2001-2003 yıllarında ise ilk olarak 1996 yılında 
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saptanan ve höyüğün kuzey kısmında bulunan Neolitik tabakalar içinde 
kazı çalışmaları yapılmıştır.  Bu çalışmalar yerleşmede Neolitiğe tarihlenen, 
oldukça iyi korunagelmiş iki tabakanın (6-7) olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
yeni bulgular, 2004 yılından itibaren Aşağı Pınar’da Neolitik Çağa odaklanan 
yeni bir projenin başlamasını sağlamıştır. 

Bu proje kapsamında geçtiğimiz sezon Aşağı Pınar’da yapılan çalışmalar 
üç ana hedef doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu bağlamda Neolitik Çağa 
tarihlenen 6 tabaka yapısının sınırları  ve bu tabakadaki mimarî düzen 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, olasılıkla Neolitik Çağ yerleşiminin etrafını 
çevreleyen ve 7. tabakaya  tarihlenen kil sıvalı hendek üzerinde çalışılmıştır. 
Son olarak ise Neolitik ve Kalkolitik dönemler arasındaki geçişin niteliğini 
anlayabilmek, ve bu bağlamda yerleşmedeki en eski Kalkolitik tabaka olan 
5. tabaka ile Neolitik 6. tabaka arasında yer alan geçiş evresi üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. 

Geçtiğimiz sezon yaptığımız çalışmalarla, öngürdüğümüz sorunların 
çözümüne büyük ölçüde ulaşılmıştır. Bu bağlamda 6. tabakaya tarihlenen 
ve dal örgü yapım tekniği kullanılarak inşa edilen bir yapı kalıntısı 3 açma 
birimine yayılmakta, doğuda ve batıda ise kazı alanının dışında devam ettiği 
önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar ile saptanmıştı. Bu yıl yapı kalıntısının 
sınırlarını görebilmek yapının bitişik odalardan oluşan bir yapı kompleksi olup 
olmadığından emin olmak için batı kısımda yeni alanlarda derinleşilmiştir. Bu 
alanda yapılan çalışma sonucunda yapıya ait dolgunun batıda açıtığımız iki 
açma boyunca devam ettiği  görülmüştür. Dolgu içerisindeki detaylı temizlik 
çalışmalarının henüz bitirilmemiş olmasına karşın, kalıntıların aynı yapıya 
ait olduğu, şu an çalıştığımız alanın dışında da devam ettiği anlaşılmıştır. 
Bu durum bize 6. tabakada evlerin birbirine bitişik doğu-batı doğrultusunda 
uzanan bir yapı dizisi olduğunu göstermektedir. Çok düzgün olmayan, hatta 
radyan denilebilecek bir açıyla kuzeye doğru iç bükey bir görünme sahip olan 
bu yapı dizisi, gerek mimarî gelenek gerekse çanak çömlekleri bakımından 
Kalkolitik tabakalardan belirgin bir biçimde farklıdır. Ayrık ancak düzenli sıralar 
hâlinde inşa edilmiş Kalkolitik tabaka yapılarının aksine, yerleşmenin bu 
dönemde bitişik nizamlı yapılardan oluşması, yaşam biçimlerindeki farklı bir 
anlayışın yansıması olarak görülebilir. 
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6. tabaka çanak çömleği de Kalkolitik tabakalarda bulunan çanak 
çömleklerden farklı olarak, kırmızı rengin çeşitli tonlarında ve zaman zaman 
beyaz boyalıdır. Bu çanak çömlek Orta ve Batı Balkanlar’ın İlk Neolitik 
kültürleriyle aynı özellikleri göstermektedir. Ancak bu tabakada Anadolu 
yerleşmelerinden bilinen buluntu topluluklarına benzeyen öğelerin de olduğu 
anlaşılmıştır. Buradaki analizler tamamlandığında, gerek Neolitik yaşam 
biçiminin aktarımı  gerekse bölgeye uyumuyla ilgili önemli bazı sonuçlara 
ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Mimarî ve çanak çömlek grupları bakımından tanımlı bu tabakanın altında 
olasılıkla höyükteki ilk yerleşimi temsil eden 7. tabaka bulunmaktadır. Yalnızca 
güneydoğu- kuzeybatı doğrultulu bir hendek ile tanımlanan bu tabaka Neolitik 
Çağ yerleşiminin sınırlarını göstermesi bakımından ilginçtir. Aşağı Pınar 
höyüğü diğer pek çok Balkan yerleşmesinde olduğu gibi zaman içinde yer 
değiştiren bir höyüktür. Buna göre höyükteki ilk yerleşim yani Neolitik Çağ 
tabakaları daha kuzeyde iken Kalkolitik Çağ ile birlikte höyük genişlemiş ve 
güneye doğru kaymıştır. Özenle yapılmış kalın kil sıvalı bir yüzeyi bulunan 
bu hendek, üst tabakalardan inen çukur ve diğer öğeler tarafından kısmen 
bozulmuş olsa da oldukça iyi korunmuştur. 1996 yılında bulunan bu hendek 
Neolitik Çağ dolgularına rastladığımız alanı hemen güneyden sınırlamaktadır. 
Bu nedenle, hendeğin buradaki en eski yerleşimin etrafını, en azından 
güneyden çevrelediğini söylemek mümkündür. 

Hendeğin doğusunda, Neolitik Çağ yapı kalıntısının hemen güneyinde 
derinleşilen açmalarda ise yeni bir dolgu ile karşılaşılmışır. Bu dolgu, Neolitik 
Çağa tarihlenen 6. tabaka ile Kalkolitik Çağa tarihlenen 5. tabaka arasında 
geçiş niteliğinde olan, bir ya da birkaç evreli bir dönemi yansıtmaktadır. Burada 
niteliğini tam olarak anlayamadığımız ancak, beyaz kalkerli ve küllü bir yapıya 
sahip bu alanlar daha çok yayvan çukur bulunmaktadır. Alan içerisinden gelen 
malzeme ve özellikle de iri hayvan kemilkeri bunların ve genel olarak bu 
alanın çöplük olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Buluntular bakımından 
henüz detaylı olarak incelenmemiş bu alandan gelen çanak çömlekler ise 
oldukça ilginçtir. Bunlar bezeme, biçim ve mal grubu olarak hem Neolitik hem 
de Kalkolitik Çağ tabakalarındaki çanak çömleklerin özelliklerini taşımaktadır. 
Bu nedenle, buradaki dolgunun Neolitik ile Kalkolitik arasındaki geçiş sürecini 
temsil ettikleri düşünülmektedir.
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Yine aynı alanda kaşımıza çıkan 5. tabaka mimarîsi, hem şu an çalıştığımız 
Kuzey Kazı Alan’ında hem de buranın  güneyinde yer alan ve bizim ‘Orta Alan’ 
olarak nitelendirdiğimiz alandaki diğer 5. tabaka yapıları ile benzer niteliktedir. 
Taban düzlemine ulaşarak saptadığımız bu yapılar, kil sıvalı ve olasılıkla dal 
örgü ince duvarlara sahip, kil kullanılarak yapılmış bir tabanı bulunan yapılar 
biçimindedir. 

Geçtiğimiz yıl ayrıca bazı sorunların çözümüne yönelik olarak daha üstteki 
Kalkolitik tabakalar içerisinde de küçük ölçekli kazılar yapılmıştır. Bu bağlamda 
doğu yarısı 1999-2000 yıllarında açılan ve oldukça iyi korunagelmiş olan bir 
yapı kalıntısının, bu yıl batı yarısında çalışılmıştır. 4. tabakaya tarihlenen ve 
kareye yakın dörtgen planlı olan bu yapı, dalörgü bir yapım tekniği kullanılarak 
inşa edilmiştir. Yapı içinde çapları 75 ile 25 cm. arasında değişen çok sayıda in 
situ silo ve sayıda silo parçası bulunmuştur. Siloların içinde ve taban üzerine 
dağılmış olarak bulunan tahıl kalıntıları, söz konusu depolama ünitelerinin dolu 
olduğunu düşündürmektedir. Bu yıl ayrıca, 3. tabakaya ait çevirme duvarının 
geçtiği açmalarda da çalışılarak, höyükteki dolgunun çevirme sisteminin 
dışında da devam edip etmediği kontrol edilmiştir. Burada yaptığımız 
çalışmalar, Kalkolitik Dönem yerleşiminin daha doğuda da devam ettiğini, 
ancak bu alanın Demir Çağında da kullanıldığını ve olasılıkla bu dönemde 
yerleşmenin bir tahribata maruz kaldığını göstermiştir.

Kanlıgeçit 
Aşağı Pınar yerleşmesinin 300 m. kadar güneybatısında yer alan Kanlıgeçit 

Mevkii bir İlk Tunç Çağı yerleşmesidir. 1994 yılında burada başlayan çalışmalar, 
esas olarak yerleşimin sur ile çevrili akropol kısmında gerçekleştirilmektedir. 
Büyük ölçüde 1994-1998 yıllarında kazılan Kanlıgeçit 2004 yılında burada 
bir açık hava müze projesinin gündeme gelmesiyle birlikte aynı yıl, mimarî 
ve tabakalanma ile ilgili sorunları anlamaya yönelik olarak yeniden ele 
alınmıştır.

Kanlıgeçit Mevkii İ.Ö. 3000’li yılların başına tarihlenmekte, buradaki 
yerleşim başlangıçta Balkan etkileri göstermektedir. Ancak höyük İlk Tunç 
Çağının ortalarından itibaren Anadolu özellikleri göstermeye başlamıştır. İ.Ö. 
2600-2100’lere  tarihlenen ikinci evre, surla çevrili bir “iç kale”  ile, bu alanın 



260260

etrafında bulunan ve olasılıkla seyrek yapılardan oluşan bir aşağı şehirden 
oluşur. Sur duvarı ile çevrelenen bu alanın içerisinde ise megaron planlı 
yapılardan oluşan bir yerleşim bulunmaktadır. İTÇ III Döneminin sonlarına 
doğru ise sur duvarı kuzeydoğuda anıtsal bir yapı tarafından kesilerek tahrip 
edilmiştir. 

Birkaç evreli bir tabakalanma gösteren sur ile çevrili bu dönemi anlayabilmek 
amacıyla  bu yıl öncelikli olarak akropolün kuzey doğusunda çalışlmıştır. 
2 ya da 3 evresi bulunan sur duvarının iyi korunmuş en yeni evresinin 
hemen altında, kuzeybatı kısmı önceki yıllarda açılan kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultulu bir duvarın devamı bulunmuştur. Ancak duvar batıda büyük bir 
çukur tarafından kesintiye uğramıştır. Söz konusu duvar ile  kuzey ve güney 
yönünde çıkıntı yapan duvar parçaları burada bir yapı kalıntısının olduğunu 
göstermektedir. Yine de bu yapının bir savunma ya da çevirme sistemi ile ilişkili 
olduğu düşünmek olasıdır. Duvarın hemen altında daha çok bir taş  döşeme 
niteliğinde olan ve çukurlar tarafından kesilen bir taş dolgu ile karşılaşılmıştır. 
Dolgu yer yer üst üste iki sıra hâlinde dizilmiş taşlar ile kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda uzanan geniş bir alana yayılmakta ve surun eski everelerine ait 
bir glasi ya da blokaj görümününü almaktadır. Buranın devamında, kuzeybatıda 
ise sözünü ettiğimiz blokajın, taş duvarın ve surun en az 3 kez yenilenen ince 
bir duvar tarafından kesildiği görülmüştür. Akropol kısmının kuzeybatısında 
yapılan bu çalışma bize buradaki çevirme sistemlerinin zaman içinde pek çok 
kez yenilendiğini göstermiştir. Ancak ilginç bir biçimde bu evreler, surun iç 
kısmındaki dolguda bütünüyle takip edilememiştir. Açılan küçük sondajlar ve 
alanın geneline yayılan sarı killi toprak buranın düzeltilmiş olduğu izlenimini 
vermektedir. Bu nedenle megaronların yapımından önce iç kısımdaki alanın 
düzeltildiği ve buradaki diğer evrelerin tahrip edildiğini düşünülebilir. 

Bu yıl ele aldığımız diğer bir sorun ise megaron planlı yapıların altından 
gelen, yanık tabakanın anlaşılması ile ilgilidir. Burada yanık kerpiçli bir  dolgu 
ile önceki yıllarda açılmaya başlanan üç fırın kalıntısı üzerinde durulmuştur. 
Olasılıkla bir oda içinde bulunan kubbeli fırınlardan oluşan bu kalıntılar yanık 
bir ev konteskstinden çok bir işlik alanı görünümündedir. Yerleşme açısından 
Istranca’lardaki maden yataklarının büyük önem taşıdığı bilinmektedir. 
Bu işlik alanının da maden işlemek için kullanıldığı varsayılabilir. Ancak 
alan içerisinden gelen cüruf miktarının azlığı bu konuda kesin bir yargıda 
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bulunmamızı engellemeketedir. Bu iki alanda yapılan çalışmanın yanı 
sıra akropolü güneyden çevreleyen güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 
uzanan bir taş duvar üzerinde de çalışılmıştır. Geçtiğimiz sezon duvarın orta 
kısımlarına gelecek bir noktada, güneybatıya doğru bir diş şeklinde 5 m. 
boyunca uzanan yeni bir parçası ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu bu duvar 
aynı yönde olasılıkla kazı alanının dışında da devam etmektedir. Kuzeybatı-
güneydoğu doğrultusunda uzanan ana duvar ile güneybatıya doğru uzanan 
duvar parçasının ne tür bir yapı kalıntısına ait olduğu olasılıkla 2006 yılında 
yapılacak olan çalışmalarla netleşecektir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bilindiği gibi Kırklareli coğrafî konum bakımından Yakın Doğu-Anadolu 

ile Balkanlar-Avrupa arasındaki doğal geçiş yolu üzerindedir. Zaman zaman 
bu bölgenin iki bölge arasında kültür köprüsü olduğu, zaman zaman da bu 
bölgelerden birinden, ya da her ikisinden koparak ayrı, kendine özgü bir 
kültür bölgesi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu yılki çalışmalarımızın ağırlığını 
oluşturan Neolitik Çağ katmanları, tarım ve hayvancılığa dayalı yeni bir 
yaşam biçiminin Avrupa topraklarına aktarım sürecini yansıtması bakımından, 
uygarlık tarihi için büyük bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi ilk olarak daha 
doğuda gerçekleşen ve yaygın adıyla “Neolitik” olarak bilinen süreç M.Ö. 7. 
binyılda batıya, Ege ve Avrupa’ya aktarılmıştır. Bu aktarım sırasında bu yeni 
yaşam biçiminin temelini oluşturan ve “Neolitik Paket” olarak adlandırılan 
temel girdiler, tarıma alınmış tahıllar, baklagiller, mercimekgiller, evcil sürü 
hayvanları, köy mimarîsi, çanak çömlek kullanımı ve diğer araç gereç, çok 
az bir değişimle Avrupa’ya geçmiştir. Ancak, gene de bu yeni yaşam biçiminin 
Avrupa’ya yayılmadan önce ara bölgede bir süre kalarak, bölgenin farklı doğal 
çevre ortamına uyum sağladığı, değişime uğradığı bilinmektedir. Başka bir 
anlatımla, ilk bakışta İç Anadolu’daki Neolitik kültür öğeleri ile Orta ya da 
Batı Avrupa’daki öğeler birbirinden farklı olarak görülmektedir. Bölgede 1980 
yılından bu yana yaptığımız çalışmalar bu dönüşümün özellikle Marmara 
Bölgesi’nde gerçekleştiğini göstermiştir. Hâlen Kırklareli Höyüğü Neolitik Çağ 
yerleşimi, geçiş bölgesi üzerinde bu dönüşümü en iyi sergileyen kazı yeri 
durumundadır.
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Yerleşimin Kalkolitik Çağa tarihlenen 2-5. tabakaları hemen hemen tümüyle 
Bulgaristan’dan bilinen kültürleri yansıtmıştır; aynı benzerliği Neolitik Çağın en 
üst katmaları olan 6. tabaka bulguları için de söyleyebiliriz. Uyarlanmış C14 
tarihleriyle M.Ö. 5900-5800 yıllarına tarihlenen ve şiddetli bir yangınla tahribata 
uğramış bu tabaka, kırmızı üzerine beyaz boya bezemeli çanak çömleği 
ile geniş ölçüde Orta ve Batı Balkanlar’ın İlk Neolitik Çağ kültürleriyle aynı 
özellikleri sergilemektedir. Ancak bu tabaka içinde rastlamış olduğumuz buluntu 
topluluğu Anadolu’nun çağdaşı olan yerleşimlerle de benzeyen öğeleri ortaya 
çıkarmıştır. Bu tabakaya ait buluntu topluluğunun analizi tamamlandığında, 
gerek Neolitik yaşam biçiminin aktarımı  gerekse bu bölgeye uyumuyla ilgili 
ilginç sonuçların ortaya çıkacağından kuşkumuz yoktur.

Yukarıda değindiğimiz konuların yanı sıra, kazılardan elde edilen sonuçların 
topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız da sürdürülmüştür. 1993 
yılından bu yana ortaya ortaya çıkarmış olduğumuz ve Anadolu ile Balkan 
uygarlıkları arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi açısından büyük bir öneme 
sahip olan sonuçları, Kırklareli kentinin sosyal ve ekonomik zenginliğine 
kazandırmayı da ekibimiz görev tanımı içinde görmektedir. Bu amaçla 
hazırlamış olduğumuz Kırklareli Kültür Sektörü Projesi’nin uygulanması için 
çalışmalarımız sürmektedir.
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Çizim 1:  Kırklareli Höyüğü dönemlere göre 
yerleşim alanlarının değişimi

Çizim 2:  Aşağı Pınar Mevkii, 2005 yılı 
çalışmaları durum planı

Çizim 3:  Kanlıgeçit Mevkii, 2005 yılı çalışmaları durum planı
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Resim 1:  Aşağı Pınar Mevkii, genel görünüm (batıdan)

Resim 2:  Aşağı Pınar Mevkii, 8L açması 6. tabaka yanık yapı detay
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Resim 3:  Aşağı Pınar Mevkii, 8M açması 5. ve 6. tabaka kalıntıları

Resim 4:  Aşağı Pınar Mevkii, 9/10 P açmaları 4. tabaka yapısı



266266

Resim 5:  Aşağı Pınar Mevkii, 9/10 P açmaları 4. tabaka yapısı, duvar detayı

Resim 6:  Kanlıgeçit Mevkii, kazı alanının kuzeybatıdan görünümü
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Resim 7:  Kanlıgeçit Mevkii, kazı genelinin 
kuzeydoğudan görünümü

Resim 8:  Kanlıgeçit Mevkii, 31 P açması duvar parçası
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Resim 9:  Aşağı Pınar Mevkii, Kalkolitik Dönem çanak çömleği

Resim 10: Kanlıgeçit Mevkii, ağırşaklar
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The 2005 season at Domuztepe was our tenth season of work on the 
project. It was also the last of the excavation seasons in our second fi ve year 
phase at the site; it will be followed by study season in 2006. The results of the 
2005 season took us in both new and exciting directions. Perhaps this is not 
surprising given the size of the site. At 20 ha, it is one of the largest prehistoric 
sites in the Near East. Although our trenches cover a large area, we have still 
only excavated c.1% of the surface of the site and are probably nowhere close 
to natural anywhere. Even after ten seasons what we don’t know about the 
site is very much greater than what we do.

As before, the work at Domuztepe was undertaken jointly by the University 
of Manchester and the University of California, Los Angeles, under the 
direction of Stuart Campbell and Elizabeth Carter. As related sub-projects, 
Ben Gearey and Will Fletcher (University of Birmingham) continued work 
on the environment around Domuztepe while Asa Eger (Oriental Institute, 
Chicago) and Liz Mullane (UCLA) continued working on the Roman and post-
Roman remains at the site. The prehistoric ceramics analysis was overseen by 
Alexandra Fletcher of the British Museum. We relied very heavily as always, 
on a dedicated, skillful and hard-working staff, both local and international, 
who produced the real results, although they must remain anonymous in this 
report. We gratefully acknowledge funding from the National Geographic 
Society, British Institute at Ankara, the Cotsen Institute of Archaeology, the 
American Research Institute in Turkey and the Samuel H. Kress Foundation. 
The project was also sponsored by the British Museum. We remain enormously 
indebted to the support and encouragement of the Turkish authorities. Our 
thanks in particular go to İlhan Kaymaz and his colleagues in Ankara and 
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Ahmet Denizhanoğluları, the director of the Kahramanmaraş Museum, for their 
assistance. Muzafer Doğanbaş of the Amasya Museum was representative of 
the ministry.

The 2005 excavation season began July 28 and ended September 10, 
2005.  Extensive work was carried out in three areas of the mound and more 
limited work in two soundings (Fig. 1).  The main foci were Operation I in the 
center of the southern mound, Operation VII on the top of the main mound and 
Operation VIII in the southern sector of the south mound.  The two soundings 
were called S17 (488N 446E) and S18 (555N 311E). The purpose of the 
former was to check the results of geophysical work immediately west of Op. I.  
The goal of the latter was to expand our knowledge of the Late Roman-Islamic 
period occupations on the site and to clear and rebury an exposed, and thus 
endangered, segment of wall.

The Late Neolithic (Figs. 2-8)

As in previous years, the largest amount of work took place in Operation I 
and was focussed in two sections. The fi rst section was in the north part of the 
area, within what has become known as the ‘Red Terrace’ and represents the 
earliest activity known in this part of the site. The second was in the southwest 
of the area, concentrated on expanding our knowledge of a structure or group 
of structures that had burnt down in prehistory. In terms of our previous work, 
both contexts pre-date the large scale mortuary context, informally named 
the ‘Death Pit’ (Carter, Campbell and Gauld 2003). The earliest phases of the 
‘Red Terrace’ are signifi cantly earlier, although some deposition in the latest 
phase might actually postdate it. The burnt area immediately predates the 
‘Death Pit’ and the burning might even have been deliberate to clear the area 
prior to the funerary activities.

It has been clear for several seasons that there is a terrace running east-
west across the northern section of Operation I. This means that the occupation 
to the north is much earlier than the occupation at the same elevations in the 
southern parts of the area. The terrace edge is composed of a c.15m. wide 
band of red soils, deliberately brought onto the site and generally mixed with 
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very little cultural debris. We know from previous years that this terrace edge 
was not a single construction. Instead it was built up over an extended period 
through repeated, distinct acts of deposition of these red soils in small units, 
sometimes interleaved with small areas of white plaster. Individual deposits 
may sometimes have been no more than a basket or two of soil at any one 
time. On other occasions larger areas may have been infi lled. As well as the 
deposition of the red soils, it is probably also necessary to envisage regular 
cleaning of the area, perhaps with soil scraped off as well as added, since 
there is very little evidence for cultural debris or lenses of soil derived from 
more regular deposits. There are also some structures within the terrace, 
including a group of three contemporary ovens, the excavation of which was 
completed in 2005 and which were renewed on several occasions. Parallel 
alignments of stones were also found running east-west along the terrace, 
and were rebuilt on the same alignment on two occasions. It is unclear if they 
ever formed the foundations for walls but if they did then all traces of the walls 
themselves had been completely removed.  The excavated portion of the ‘Red 
Terrace’ is 45m. long but we know from on-site coring in pervious seasons that 
the total length may be as much as 75m. on an alignment that is very close 
to east-west.

We suspect that this ‘Red Terrace’ marks an important boundary within the 
site and it may be no accident that the ‘Death Pit’, the large scale funerary 
context excavated in earlier years, was situated on the edge of this boundary. 
Although we did excavate a small amount of the terrace in 2005, the main 
focus this year was on completing the excavation of an east-west ‘ditch’ that 
ran through the red soil of the terrace (Fig. 2). This was completed and it 
was confi rmed that this was also not a single phase of activity but, like the 
terrace itself, was the product of distinct and repeated actions. The ‘ditch’, in 
fact, probably resembled rather a complex series of inter-cutting, segmented 
scoops and pits, repeatedly recut along the same alignment along a distance 
of some 25m. at the same time as the terrace was being maintained and 
as its height was steadily increasing. In very marked contrast to the rest of 
the terrace, the ‘ditch’ was fi lled with cultural debris, in particular ceramics 
and animal bones. Charcoal was also present in signifi cant quantities and the 
gleyed soils confi rm that originally there had been a high organic content as 
well as standing water.
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This density of fi nds was no surprise in itself – the smaller section of ‘ditch’ 
previously excavated produced, for example, the jar decorated with possible 
decapitated bodies (Carter and Campbell 2006, fi g. 6). In 2006 further 
examples of naturalistic decoration were found. On several sherds from the 
body of a jar, women are shown apparently dancing with linked hands (Fig. 
3). The women stand below rosettes and wear long skirts, holding hands with 
arms bent upwards at the elbows and seeming to move to the right around the 
pot.  They have stylized heads and long hair – or perhaps even animal masks 
with horns and long streamers. These portrayals can be compared to those 
on contemporary vessels illustrated by Garfi nkel (2003, fi g. 8:8). Another fi nd 
of note from the ‘ditch’ is a small clay head broken from a male fi gurine (Fig. 
4). The head has a large nose with poorly defi ned lips and mouth. A single line 
indicates a cap and the beard is subtly rendered by small punctate incisions. 
The eye sockets show traces of dark deposits, perhaps suggesting that they 
were originally inlaid.  

Although the abundance of the material from the ditch was anticipated, its 
date was more of a surprise. Although the deposits undoubtedly contained 
later Halaf material as well, there is a large component of painted material that 
seems to date from the Early Halaf. Especially characteristic are the S-profi le 
bowls with horizontal cross-hatching on the exterior, a style extremely well 
known from Tell Sabi Abyad in the Balikh Valley in northern Syria. Although 
Halaf chronology remains poorly defi ned, it seems unlikely that this type of 
ceramic can date much after 5,800 B.C. and it might be a little earlier. One 
of the fi nal phases of the terrace has produced an uncalibrated radiocarbon 
date of 4530±40 B.C. (SUERC-3546) which is unlikely to represent a calendar 
date earlier than c.5,500 B.C. This suggests that the repeated processes 
through which both the terrace and the ditch built up were maintained over 
a very substantial period; perhaps at minimum 300 years. On the surface 
this suggests and extremely consistent set of practices that were used to 
emphasise a key structural boundary within the settlement. The time scale 
over which they were maintained is much greater than we have seen with any 
other structural feature of the site. We would suspect that a range of factors 
may have been involved, probably seeing a merging of function with aspects 
of both mundane and sacred ritual. The length of the ‘Red Terrace’ suggests 



273273

that it may have had a very important role in providing a long-term and large 
scale structuring element within the settlements, something around which both 
domestic architecture and human actions would be oriented. Further analysis 
of the ceramics in the study season and radiocarbon dates from the ditch 
sequence will clarify this issue.

The second area of work in Operation I was in the southwest of the 
trenches. We had known since 2002 that there was a layer of burnt material 
in the southwest corner of Operation I and had been awaiting an opportunity 
to explore it in more detail. This year we were fi nally in a position to open it 
up in a 15x15m. exposure (Fig. 5). This confi rmed that there had indeed been 
burnt structures. As the deposits are close to the surface of the site, traces 
of any ashy deposits had largely been lost through soil formation. Instead the 
direct evidence of burning was confi ned to the orange fi red clay debris of the 
collapsed roofi ng which had, in places, at least, trapped signifi cant quantities 
of in situ material. Perhaps the most interesting aspect was confi rmation of 
much more ephemeral architectural elements than have been demonstrated 
at the site before. This included posts set in shallow postholes and, because 
of the burnt roofi ng, there was even one example of the impression of the top 
of the post where it met the roof. There was also some evidence that matting 
screens may have been used to make much more fl imsy and temporary 
partitions than we had been able to show before. In one case, no evidence 
of a wall remained other than a line of animal bones that had leant against its 
base. Although we had suspected that such ephemeral architectural elements 
may have existed, now we have direct evidence and will be using it to re-
evaluate our previously excavated architecture. There were numerous vessels 
smashed underneath the collapsed roofi ng, including a mass of containers 
that seem to have been stored in an alcove (Fig. 6). In the debris in the alcove, 
we also found several pieces of ground stone, lithics and what may have been 
a string of beads. Less expectedly, at the opposite side of the burnt area we 
may also have found evidence for obsidian bead manufacture with a group 
of chipped obsidian ‘bead blanks’. All of this material pre-dates the Death Pit 
and post-dates most of the terrace formation. Several fractional burials were 
discovered cut into the burnt remains in this area.  F1466 consisted of a skull 
and associated animal bones and F 1406 of a partial skull and lower body 
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of an individual in a fl exed position. Because this area was abandoned for 
several decades before domestic buildings were once again constructed, the 
absolute chronological position of these burials is diffi cult to establish. It is not 
impossible, however, that they may be an extension of the mortuary deposits 
associated with the ‘Death Pit’ immediately to the northeast. Indeed, it may 
well be signifi cant that there is a thick deposit of ash over the primary phase of 
the ‘Death Pit’ so that all the later, often fractional burials, may be consistently 
associated with previous burning.

Operation VIII was opened up as a 15x10m. exposure on the southern slope 
of the mound. It was an expansion of sounding S16 which had been begun 
in 2004 (Carter & Campbell 2006, Fig. 13a). It was sited to intersect a linear 
anomaly which had been detected through geophysical survey. The anomaly 
runs for c.100m. on an east-west orientation. Initially, it was suspected that 
this line might represent the continuation of Roman causeway which stands 
in a ruined state at the southwestern edge of the site. The sounding in 2004, 
however, had demonstrated that the anomaly was certainly prehistoric. The 
exposure, however, was much too narrow to establish its nature. The expansion 
of the test trench into a 15x10m. exposure confi rmed the prehistoric date of 
all the features in this area and revealed in the northern part of the operation 
a series of superimposed stone foundations from rectilinear structures, similar 
to those revealed in other parts of the site.

The anomaly ran almost east-west across the southern portion of the trench 
and there seems to be a strong correlation between the geophysical anomaly 
and series of shallow, refuse fi lled pits. These were essentially scoops up 
to about 1.5m. long and fi lled with sherds and stones, with lesser quantities 
of animal bones. They were clearly multi-phased. In some respects this is 
strikingly similar to the terrace in Operation I and particularly the ‘ditch’ within 
it, which is also formed by repeated, regular actions and, in the case of the 
‘ditch’, shallow pitting and deposition of culture debris.  Again these structured 
practices occur along a clear alignment, although in Operation VIII they are 
on a more ephemeral scale. If this characterises the nature of this anomaly 
along its length of more than 100 m., we again have evidence for a long linear 
boundary within the settlement formed by, possibly mundane, ritual action. 
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While it shares some characteristics with the ‘Red Terrace’ this boundary would 
have been rather more subtle in nature and we might speculate on whether 
there were more prominent markers at either end to allow its orientation to 
be maintained. The geophysics survey also shows linear features, as yet 
untested by excavation, in the northeast of the site. Thus linear features 
maintained over considerable periods of time may form boundaries around 
which settlement is structured. Possibly for the fi rst time we have an insight 
into key features of settlement level organisation at the scale of the 20 ha. site 
rather than just within our small excavated exposures.

Among the more striking fi nds from Operation VIII were a pot and a sherd, 
both with parallels at Arpachiyah in the classic Halaf region of north Iraq. A fi ne 
ware, lenticular jar (Fig, 7) with a high neck and basket-like painting on the 
lower body can be compared to an Arpachiyah vessel (Hijara 1980, Fig. 7:26).  
A painted Halaf sherd, which was part of a vessel decorated with a larger 
fi gurative scene, is similar in part to one of the bowls found at Arpachiyah in 
a burial (Hijara 1980, fi g. 342). The sherd from Domuztepe shows part of a 
male animal above a human fi gure (Fig. 8).  The fi gure wears long hair and a 
knotted belt of a type known in fi gures on pottery both from Domuztepe and 
elsewhere.  The fi gure holds on to the rim and side of a very large jar. The 
position of the fi gure, next to the large jar can be compared to that of two 
fi gures depicted on the bowl from Arpachiyah, that appear to be peering into 
or possibly drumming on top a huge pot.  

Later Periods

Although the full 20 ha. extent of Domuztepe was only occupied in 
prehistory, there is also a 6-7 ha. settlement of late and post-Roman date, 
mainly in the west and centre of the site. The northwest section of Operation 
I is the location of the edge of a 9-10th century burial ground, presumably 
belonging to this settlement. Eleven new burials were excavated in this burial 
ground in 2005. All are extended burials on their back with the arms usually 
folded across the body. The head is usually aligned slightly south of east. 
The burials are probably Christian and the clear organisation suggests a 
formal graveyard with well marked graves. Over 50 burials have now been 
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excavated in Operation I. In 2005, a small sounding (S17) was also dug c.50 
m. west of Operation I. Although only dug to a shallow depth, a burial was 
excavated which is identical to those in revealed in Operation I. This suggests 
the possibility that the burial ground extends over a wide area and, if there is a 
similar density of graves, may have several hundred burials in total.

The main exposure of the later periods at Domuztepe is on the summit of 
the site in Operation VII. In 2004 this had consisted of a trench with a sequence 
of poorly preserved and fl imsy architecture of uncertain date with one larger 
wall along the western baulk. There was a degree of inevitability that when the 
trench was expanded to the west in 2005 we should immediately encounter 
the very cohesive and solid building shown in Fig. 9. This building had a long 
and varied life. Subject to continual modifi cation, it certainly spanned the late 
Roman to post-Roman period. The earliest wall was built of very large ashlar 
blocks and, at one stage in its life, it had a well made tiled fl oor to the south. 
Loose white limestone tesserae also suggest mosaic fl oors either in this part 
of the building or close by. Later two walls were constructed on top of this 
tiled fl oor to create three rooms. The most spectacular fi nd within them was 
the discovery of more than 280 copper alloy coins, almost all in the room in 
the southwest corner of the trench. The analysis after preliminary cleaning 
suggests that they are mainly low denomination coins dating primarily to late 
in the reign of Constantine the Great (324-337 A.D.) and come from a variety 
of mints (Fig. 10). Since only one corner of that room was excavated, the 
total number of coins in this deposit may be very large indeed. The building 
was later expanded to the north with two long narrow rooms running east-
west. Buttresses were later added to strengthen the outside of the structure. 
A building of this stature fi ts in the context of surface material from the late 
settlement, which includes a large column base and a piece of fi ne carving 
from a church, possibly suggesting more than one large scale structure.  
The building may still have been standing when the 9-10th century cemetery 
in Operation I was in use. 

A further 4x3m. sounding (S18) on the western slope of the site was made 
where two courses of a wall were visible, running for some 8m. along the edge 
of a fi eld boundary. The sounding revealed that the wall was used in at least 



277277

two major phases. In the earlier phase it stood c.1.5m. high and in the later 
phase a much higher external surface seems to be a roadway lying only 10 
cm. below the present surface. A covered drain and abutting wall also date 
from this phase.

In the past we have primarily focussed on excavating the large prehistoric 
site. Although that remains the primary focus, late Roman and post Roman 
Domuztepe is assuming a rather higher profi le. The discoveries of 2005 
season confi rm that this occupation of Domuztepe is both well preserved and 
easily accessible. The settlement only covered 6-7 ha. but the large scale 
structures, as well as the substantial remains of a bridge at the southwest 
corner of the site and the extensive burial ground, attest to its signifi cance 
as a rural centre. The site lies at the edge of a pass linking the eastern and 
western sides of the Maraş valley and was on a crossroads, one leading to the 
northeast and Mitilene on the Euphrates and other to the southeast and Doluk 
(Doliche), and this wider regional context may be important in understanding 
the later occupation of Domuztepe.
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Fig. 1:  Plan of the site showing the excavation areas to 
the end of the 2005 season.

Fig. 2:  View of the northern part of Operation I from the northwest. 
The ‘ditch’, made up of multiple individual scoops, running 
east-west along the ‘Red Terrace’.
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Fig. 3:  Jar from the ‘ditch’ in the ‘Red Terrace’ with dancing ladies

Fig. 4:  Male fi gurine head from the ‘ditch’
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Fig. 5:  Area of burning in Operation I, photographed from the west.

Fig. 6:  Vessels smashed by collapsed roofi ng in an alcove in the burnt structure in Operation I.
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Fig. 7:  Lenticular jar from Operation VIII

Fig. 8:  Sherd from Operation VIII
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Fig. 9:  Late structure in Operation VII, photographed from the east. The room with more than 280 
late Constaninian coins is in the extreme top left corner

Fig. 10: Coins from the building shown in Fig. 9
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2005 yılı Diyarbakır İli Salat Camii yanı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle, Diyarbakır Müze 
Müdürlüğü’nün denetiminde, Japonya Bilim Teşvik Kurumu’nun maddî desteği 
ile (Bağış No. 15401028), Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi’nce oluşturulan 
ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir1. Her şeyden önce, bu çalışmaların 
yapılmasında, başta Diyarbakır Müze Müdürü Sayın Necdet İnal olmak üzere, 
yukarıda söz ettiğimiz bütün kurum, kuruluş ve ilgili mensuplara içtenlikle 
teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

1. KONUMU VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Salat Camii yanı, ilçe merkezi Bismil’in yaklaşık 20 km. doğusunda, Dicle’nin 

kolu Salat Çay’ın sol kenarında yer almaktadır. 2003 yılında tarafımızca 
ayrıntılı yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştır (Miyake 2005a, 2005b) ve 
bunun ardından 2004 yılında ilk kazı çalışmaları başlamıştır. 

2004 yılında derin sondaj şeklinde kısmen ana toprağa ulaşılmış ve onun 
üzerinde Çanak Çömlekli Neolitik Çağ tabakaları tespit edilmiştir. En azından 
bu alanda Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ tabakalarının bulunmadığı ve büyük 
olasılıkla Salat Camii yanının Çanak Çömlekli Neolitik Çağdan itibaren iskân 
edilmeye başladığı anlaşılmıştır. Ayrıca Çanak Çömlekli Neolitik Çağ için iki 
evrenin varolduğu da, sağlam tabakalanma içinde tespit edilmiştir (Miyake 
2006). 

2005 YILI DİYARBAKIR İLİ,
SALAT CAMİİ YANI KAZISI

Yutaka MİYAKE*

*  Doç. Dr. Yutaka MİYAKE, Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, 2600 
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Öksüz (İstanbul Üniversitesi), Volkan Güngördü (Hacettepe Üniversitesi), Miho Miyake 
(serbest) ve Syogo Hara (Beppu Üniversitesi) katılmıştır. Ayrıca bu çalımalara Bakanlık 
temsilcisi olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sayın Nil Koçak 
katılmıştır. Bize karşı her zaman hoşgörülü  ve yapıcı olması nedeniyle kendisine teşekkür 
borçluyuz.
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Şimdiye kadar pek iyi araştırılmamış olan Bismil civarındaki Dicle 
havzasında Salat Camii yanı gibi Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait yerleşmelerin 
bulunması, büyük bir önem taşımaktadır. Bu olumlu sonuçlara dayanarak, 
2005 yılında da 2004 yılıyla yaklaşık aynı alanda çalışmaların sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır (Harita: 1). 

2. 2005 Yılı Kazı Çalışmaları
2005 yılı çalışmalarımızın başlıca amaçları şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 1) Geçen sene tespit edilen Çanak Çömlekli Neolitik Çağın 
ilk evresine ait tabakaları daha geniş bir alanda açağa çıkarmak (1D ve 1E 
Açmaları), 2) yapı kalıntılarının nispeten iyi korunmuş olduğu anlaşılan üst 
evresinde yerleşme düzenini daha net bir şekilde saptamak (1A-1B, 2A-2B 
ve 1Y Açmaları) ve 3) Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait yeni bir evreyi tespit 
etmek (1Y Açması).

a. Neolitik Sonrası Dönem
İlk sezonda olduğu gibi, 2005 yılında da yeni olarak açılan açmalarda (2A-

2B ve 1Y Açmaları) Neolitik tabakaların içine kazılmış ve çoğu İslâmî döneme 
ait çukurlara rastlanmıştır. Bu döneme ait herhangi bir binanın bulunmaması, 
bu alanının tahıl gibi ürünlerin depolanması için kullanılmış olduğunu 
göstermektedir. 

b. Neolitik Dönem
İki senelik çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, Salat Camii yanı’nda 

Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait en az üç evrenin var olduğu anlaşılmaktadır. 
İlk sezonda alt evre olarak değerlendirdiğimiz evre 1. evre olarak, üst evre ise 
2. evre ve 2005 yılında yeni olarak tespit edilen bir sonraki evre ise 3. evre 
olarak adlandırılmıştır (Çizim: 1). 

Neolitik Çağ 3. evresi: 1.-2. tabakalar.
Neolitik Çağ 2. evresi: 3.-7. tabakalar.
Neolitik Çağ 1. evresi: 8.-12. tabakalar.
Ana toprak
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 Neolitik Çağ 1. Evresi
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ 1. evresi, Salat Camii yanının iskân tarihi 

bakımından en eski dönemini temsil etmektedir. Ana toprağın hemen üzerinde 
tespit edilen ve yaklaşık olarak 1 m. kalınlığındaki kültür dolgusu, bu evreye 
aittir. Turuncumsu renkli ve kireçtaşı tanecikleri içeren ana toprakta, yer 
yer biçimsiz şekilde çukur ya da çöküntüler bulunmaktadır. Bunu dolduran 
dolgular içinde de çanak çömlek ve yontmataş âletler gibi Çanak Çömlekli 
Neolitik Çağa ait malzemelere rastlanmıştır. 

Kısmen ana toprağın hemen üzerinde, kısmen de bu dolguların üzerinde 
geniş bir alana yayılan taş döşeme tespit edilmektedir (Çizim: 2 üst, Resim: 
1). Bu taş döşemenin, 2004 yılında 1D açmasında kısmen açığa çıkartılan 
kalıntının devam olduğu ve yenı olarak açılan 1E açmasına kadar da devam 
ettiği anlaşılmaktadır. Çoğu iri çaytaşlarından oluşan döşemenin hemen 
üzerinde ya da aralarında bol miktarda hayvan kemiklerinin bulunması dikkat 
çekicidir (Resim: 2). 

En alttaki taş döşemenin üst seviyelerinde de, onun kadar iyi korunmamış 
olmakla birlikte, üç taş döşeme daha tespit edilmiştir (Çizim: 2 üst). Bu 
açmalarda 1. evreye ait her hangibir binaya rastlanmaması, bu alanın iskân 
dışı açık bir alan ya da meydan gibi işlevi olduğunu göstermektedir.

1. evreye ait çanak çömlek, oldukça bol miktarda iri taneli mineral katkılar 
içermektedir; yüzeyi genel olarak hafi f açkılıdır. Mineral katkının iri taneli olup 
bol miktarda kullanılması, en büyük özelliği teşkil etmektedir. Kap biçimlerinin 
genel olarak basit olduğu söylenebilir ve ağıza doğru daralan derin çömlekler 
çoğunluğu oluşturmaktadır (Çizim: 3). Dipleri ise düz ve geniş çaplıdır. Ağız 
kenarı altında yatay tutamaklar bulunan parçalar da ele geçmiştir. Buna 
benzer özelliği taşıyan malzeme, son yıllarda Akarçay Tepe, Mezraa Teleilat, 
Tell Halula ve Tell Seker al-Aheimar gibi yerleşmelerde Çanak Çömleksiz 
Neolitik tabakaların hemen üzerinde tespit edilmiştir. Dolayısıyla Salat 
Camii yanı 1. evresinin de Çanak Çömlekli Neolitik Çağın tam başlangıcına 
tarihlendirilebilecektir. 

Neolitik 2. Evre
2. evre şimdiye kadar en geniş şekilde araştırılmış ve bu evreye ait kültür 

dolugusuna her açmada rastlanmıştır. Bu evrede nispeten iyi korunmuş yapı 
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kalıntıları tespit edilmiştir. Bunlar dikdörtgen planlı pise duvarlı yapı, oval biçimli 
ocak ve toprak içine kazılarak yapılan tandırlardır (Çizim: 2 alt). Özellikle 1A 
ve 1B açmalarında bulunan pise duvarlı yapıyla ocakların, en azından üsttteki 
3 tabakada, hemen hemen aynı yere devamlı olarak üst üste yapılmış olduğu 
saptanmıştır. Böylece bu 3 tabaka arasında mekân kullanımı açısından bir 
devamlılığın var olduğu anlaşılmıştır.

2004 yılında bir tabakanın içinde 6 ocağın, aynı yere üst üstte kesintsiz 
olarak yapıldığı tespit edilmişti. Böylece burada ocağın 5 kez yenilenmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 2005 yılında da aynı durum ile karşılaşmıştık. Burada yine 
pise duvarlı yapının yanında bulunan ocakta (Resim: 3), 3 tabanın üst üstte 
yapıldığı saptanmış ve henüz tam olarak kazılmamış olmasına rağmen, altta 
en azından iki tabanın daha var olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Bu durum, 
bir tarafta yanında bulunan bina sürekli olarak kullanılken, ocak ise çok kez 
yenilenmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca dikdörtgen planlı pise duvarlı yapı 
ile oval biçimli ocağın, mekân düzeninin temelini oluşturduğu söylenebilir.

Bunun yanı sıra, özellikle 2. evrenin üst tabakalarda, toprağın içine 
kazılarak yapılan tandırlar çok sayıda tespit edilmiştir (Resim: 5). Tandır ya 
da ateş çukuru olarak nitelendirebileceğimiz bu kalıntılar, değişik boyutlarda 
dikdörtgen ya da oval biçimlidir. İçleri külle doludur, bazı örneklerde yanmış 
taşlar ve kil sıva parçaları in situ olarak bulunmaktadır.

2. evreye ait çanak çömlek, bir önceki 1. evre çanak çömleğinden oldukça 
farklı özelliklere sahiptir. Mineral katkı ile birlikte bol miktarda bitkisel katkı da 
kullanılmaktadır. Yüzeyi genel olarak sıvazlama ile yetinilmiştir. Kap kenarları 
daha kalın olup belirgin biçimde kalın siyah öz görülmektedir. Kap biçimlerinin 
yine basit olduğu söylenebilir ve ağıza doğru daralan derin çömlekler çoğunluğu 
teşkil etmektedir (Çizim: 4). Ağız kenarının altında yatay tutamaklar olan çok 
sayıda parça ele geçirilmiştir. Ayrıca bazı ağız ve dip parçalarından dikdörtgen 
biçimli kapların da var olduğu anlaşılmıştır.

Neolitik Çağ 3. Evre
2004 yılına ait çalışmalarda ya yüzey buluntusu olarak, ya da geç döneme 

ait çukurların içine karışmış şekilde, 2. evreden daha gelişmiş özelliklere sahip 
olan çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Ancak bu tür malzemeler, sağlam 



287287

tabakalanma içinde tespit edilememiştir. 2005 yılında bu tabakaları tespit 
etmek amacıyla, yerleşmenin en yüksek noktasını da kapsayacak şekilde 1Y 
açması açılmıştır.

Bu evreye ait herhangi bir mimarî kalıntıya henüz rastlanmamıştır. Ancak 
bu tabakalarda 2. evre çanak çömleğinden değişik özellikler taşıyan çanak 
çömlek tespit edilmiştir (Çizim: 5). Bu evreye ait çanak çömlek yapımında 
yine bol miktarda bitkisel katkı kullanılmıştır. Fakat bu parçalar arasında bazı 
yeni kap biçimleri ve yeni bezeme türleri de görülmektedir. Buna örnek olarak 
gövdesinde keskin omurga bulunduran kaplar, husking tray (Resim: 6) ve 
kabartma bezekler (Resim: 7) gösterebilir. 

Bunun yanı sıra, yeni mal grupları da ortaya çıkarılmıştır. Bunu en iyi şekilde 
temsil eden, yalnızca mineral katkılı ve yüzeyi iyi açkılanmış koyu renkli çanak 
çömlektir. Bunlardan bazı parçalar ise, Amik Ovası’ndan iyi tanınan Koyu Yüzlü 
Açkılı Mal’a yakınlık göstermektedir. Bunun dışında kırmızı boya astarlı çanak 
çömlek de bulunmaktadır (Çizim 5: 14-16). Ayrıca yanlızca üç parça olmakla 
birlikte, boyalı parçalara da rastlanmıştır (Çizim 5: 11-13, Resim: 8).

Bu gibi özelliklere sahip olan 3. evre çanak çömleğinin, genel olarak kuzey 
Irak ve kuzey Suriye’de iyi tanınan Proto-Hassuna grubuyla oldukça yakınlık 
gösterdiği söylenebilir. Böylece Salat Camii yanı Çanak Çömlekli Neolitik 
Çağının 3 evresini sağlam verilere dayalı olarak tarihlendirmek mümkün 
olmuştur.

Buluntular
Yontmataş endüstrisini hammaddeye dayalı olarak obsidyen ve çakmaktaşı 

olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Obsidyen, esas olarak dilgi 
endüstrisinden, çakmaktaşı ise yonga endüstrisinden oluşmaktadır. Salat 
Camii yanında Çanak Çömlekli Neolitik tabakaları, özellikle ele geçirilen çanak 
çömleğe dayanarak üç evreye ayrılmıştır. Ancak yontmataş endüstrisinde bu 
üç evre arasında önemli değişiklik görülmemektedir. Dolayısıyla aynı özelliği 
taşıyan yontmataş endüstrisinin, pek değişmeden Çanak Çömlekli Neolitik 
Çağ boyunca devam ettiği anlaşılmıştır. 

Obsidyen âletlerinin büyük çoğunluğu, tek platformlı ve mermi biçimli 
çekirdeklerden çıkarılan dilgilerden oluşmaktadır. Nitekim bu tür çekirdekler 
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de ele geçirilmiştir. Ancak birkaç örnek hariç, belirgin biçimli âletlere 
rastlanmamaktadır.

Çakmaktaşı işçiliğine baktığımızda ise, büyük olasılıkla höyük yanından 
akan Salat Çayı’nın yataklarında bulunan çaytaşı hammadde olarak 
kullanılmıştır. Ele geçirilen çakmaktaşının büyük çoğunluğu biçimsiz 
yongalardan oluşmuştur, çekirdeklerin tümü ise yonga çekirdeğidir. Yine 
belirgin biçimli âletlere pek rastlanmamıştır.

Küçük buluntular arasında pişmiş topraktan hayvan fi gürinleri en büyük 
grubu teşkil etmektedir. Bunlardan boynuzlu olanların, koyun/keçi ya da sığır 
tasvir ettiği düşünülebilir. Küçük parçalar hâlinde olmaları nedeniyle tam kesinlik 
kazanamamakla birlikte, insan fi gürinü olabilecek parçalar da mevcuttur. 
Bunun yanı sıra taştan ağırşaklar, yassı baltalar, boncuklar da ele geçirilmiştir. 
Ufak bir boy taş kap parçası (Resim 9), Tell Bouqras, Umm Dabagiyah ve 
Tell es-Sawwan gibi diğer Neolitik yerleşmelerde bulunan örneklere yakınlık 
göstermektedir.

Salat Camii yanında şimdiye kadar toplam 12 radyokarbon tarihleri elde 
edilmiştir. Ancak 1. ve 2. evreler arasında belirgin farkın görülmemekle birlikte, 
kalibre edilmiş tarihlere göre, Salat Camii yanının ilk iki evresi, MÖ 7. binyılın 
ikinci yarısına tarihlendirilebilecektir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2005 yılı Salat Camii yanı kazılarından elde edilen genel sonuçları şu 

şekilde özetlemek mümkündür.
1) Salat Camii yanında Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait üç evrenin var 

olduğu sağlam tabakalanma içinde tespit edilmiştir. 2005 yılında yeni olarak 
açığa çıkartılan 3. evre, ele geçirilen çanak çömlek bakımından Proto-Hassuna 
olarak bilinen gruba yakınlık göstermektedir. Bunu en iyi şekilde temsil eden, 
omurgalı kap biçimleri, kabartma bezekler, husking tray ve boya bezemelerdir. 
Böylece Güneydoğu Anadolu’nun Dicle havzasında Proto-Hassuna ile 
karşılaştırılabilecek Neolitik Çağ kültürünün yayılmış olduğu anlaşılmaktadır.

2) Göreli olarak 3. evreden daha eski döneme ait olan 1. ve 2. evrelerin, 
Proto-Hassuna Döneminden daha eski olduğu kesinlik kazanmıştır. Böylece 
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Proto-Hassuna Döneminin, bir zamana kadar düşünüldüğü gibi Çanak 
Çömlekli Neolitik Çağın ilk evresi olmayıp daha gelişmiş bir evreye ait olduğu 
anlaşılmaktadır. En eski 1. evre ise, Fırat havzasında tespit edilen Akarçay 
Tepe ve Mezraa Teleilat gibi yerleşmelerle birlikte Çanak Çömlekli Neolitik 
Çağın tam başlangıcına tarihlendirilebilecektir. Bir sonraki 2. evre çanak 
çömleği ise, Kuzey Irak’ta bulunan Ginnig ile karşılaştırılabilecek niteliktedir. 
Böylece, genel olarak Salat Camii yanının Çanak Çömlekli Neolitik Çağın 
başlangıcından Proto-Hassuna Dönemine kadar olan kültür silsilesini iyi bir 
şekilde temsil ettiği söylenebilir. 

3) Bunu takip eden dönemler ise, Dicle havzasındaki diğer Çanak 
Çömlekli Neolitik Çağ yerleşmesi olan Hakemi Use’de gayet net bir şekilde 
tespit edilmektedir (Tekin 2005, 2006). Dolayısıyla Hakemi Use ile birlikte ele 
alındığı zaman, Salat Camii yanı, bu bölgenin Çanak Çömlekli Neolitik Çağ 
kültür silsilesini sağlam ve kesintsiz bir şekilde sunabilecektir.
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Harita 1:  Salat Cami Yanı, topografi k plan ve 2005 yılı çalışma alanı

Çizim 1:  Açmaların batı profi li
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Çizim 2:  Neolitik 1. ve 2. evreleri yapı 
kalıntıları

Çizim 3:  Neolitik 1. evre çanak çömleği

Çizim 4:  Neolitik 2. evre çanak çömleği Çizim 5:  Neolitik 3. evre çanak çömleği
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Resim 1:  Neolitik 1. evre taş 
döşemesi

Resim 3:  Neolitik 2. evre 
yapı kalıntıları

Resim 2:  Neolitik 1. evre taş 
döşemesi
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Resim 4:  Neolitik 2. evre  
ocağı

Resim 5: Neolitik 2. evre 
tandır ya da ateş 
çukuru

Resim 6:  Neolitik 3. evresi, 
husking tray
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Resim 7:  Neolitik 3. evre 
kabartma bezekleri

Resim 8:  Neolitik 3. evre 
boyalı çanak 
çömleği

Resim 9:  Ufak boy taş kap parçası
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2005 yılı kazı çalışmalarımıza Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ali Osman Uysal, Yard. Doç. Dr. Ayşe Çaylak Türker, Yard. Doç. Dr. Turan 
Takaoğlu, Uzman Türker Türker, Araştırma Görevlileri Zekiye Uysal, Alptekin 
Yavaş, Mesut Dündar, Yusuf Acıoğlu, A.Ü.D.T.C.F’den Dr. Muharrem Çeken 
ile A.Ü.Başkent Yüksek Okulu’ndan 3 restoratör katılmışlardır.

Başta değerli genç meslektaşlarım, hocalarımız olmak üzere, Bakanlık 
temsilcimiz Arkeolog Yusuf Benli’ye ve özveriyle çalışan sevgili öğrencilerime, 
huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

2003-2004 yıllarında Saray külliyesinin güneyinde 3 mekânlı yapının 
batısındaki kazı çalışmalarında, bir Hamam kalıntısı ortaya çıkarılmıştı.        

Kazı süresince, kuzey-güney ekseni   doğrultusunda   yerleştirilmiş   
hamamın Su Deposu, Sıcaklık mekânı, Halvet hücreleri ve Ilıklık mekânı 
belirlenmiş; ılıklığa geçişi sağlayan ve halvetlerin güneyinde Soyunmalık’tan 
sonraki aralık mekânına  kadar çalışmalarımız devam etmiştir.

Hamamın kuzeyinde yer alan dikdörtgen planlı su deposu çökmüş olduğu 
için, burada Cehennemlik zeminine kadar inilmiştir. 

Su deposunun güneyinde kare planlı Sıcaklık mekânı ile, Sıcaklığın doğu 
kenarında yan yana 2 halvet hücresi yer almaktadır.

Sıcaklığın güneyindeki kare planlı mekân Ilıklık’tır. Halvetlerin güneyindeki 
enine    dikdörtgen ünite Ilıklığa geçişi sağlamaktadır. Burası Soyunmalık’tan 
sonraki ara mekân    olmalıdır. İçinde taş döşeli, oldukça sağlam bir zemin ile 
hamamın atık suyunu tahliye eden kanal izlerine rastlanmıştır.

Sıcaklık mekânı ortasında tuğladan bir ayak dikkati çekmektedir. Bu 
ayak, kubbe veya tonozları destekleyen kemerlerin dayanağı olabilir. Halvet 
hücrelerinin kareye yakın planları, kubbeyle örtülmüş olabileceklerini akla 
getiriyor.

KUBAD ABAD
2005 YILI ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

*  Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Çanakkale / TÜRKİYE.
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Ilıklık mekânı zemininin, güneydoğu ve güneybatı kenarlarında, çini kaplama 
kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Bunların durumu, zeminin, 13. yy. başında türkuaz 
sırlı altıgen çinilerle kaplıyken, 13.yy. sonları - 14.yy. başlarında, mavi-beyaz 
zikzak motifl i büyük blok çiniler kullanılarak onarıldığını göstermektedir. 

2005’te Ilıklığın güneyindeki mekânlar ve Soyunmalık bölümlerinin kazısına 
devam edilmiştir (Çizim:1) (Resim:1).

Ilıklığın güneyindeki oda kazıldığında, zeminin kare tuğlalarla kaplandığı ve 
kenarlar boyunca uzanan bir seki bulunduğunu gösteren izler görülmüştür.

Özel bir Soyunmalık olması gereken mekânın doğu yanındaki kapı, 
kısmen sur ile sınırlanmış büyükçe, çarpık dikdörtgen planlı bir odaya 
bağlanmaktadır.

Bu odayı dolduran toprağın yarısı, zemine kadar kazılmış ve taş döşemeye 
ulaşılmıştır. Doğu duvarına bitişik iki kademeli bir seki; özel Soyunmalığa 
geçit veren kapı önünde de, büyük altıgen tuğlalardan bir seki döşemesi 
bulunmuştur. Bu, diğerinden daha büyük ikinci bir  Soyunmalık mekânıdır ve 
kuzey köşedeki kapısı sura bitişiktir (Resim:2).

Özel Soyunmalığın güneyindeki kapıdan küçük, dar bir hole geçilir. Buradan 
iki odaya daha ulaşılmaktadır (Resim:3).

Bunlardan güneybatıdaki oda derinlemesine dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Bunun zeminine gömülü durumda, doğu ve batı yanlarda nerdeyse simetrik 
olarak sıralanmış, 6 adet seramik kazan (Küp ?) ortaya çıkarılmıştır. Bunların 
buraya sonradan yerleştirildiği anlaşılmaktadır (Resim:4).

Küçük, dar holde demir cürufl arına rastlanmıştır. Acaba bunlar, geç 
zamanlarda demir üretimi için kullanılmış olamaz mı? Bunların işlevini 
anlayabilmek için, içlerinde kalan tortulardan örnek alarak incelemeye 
gönderdik.

Bu mekânın batı duvarında aşağıdan yukarıya çıkan bir künkün varlığı, 
bir üst kat    bulunduğunu düşündürmektedir. Bu üst kata da, batı duvarına 
bitişen, aralarında ahşap hatıl yuvalarının bulunduğu bir merdivenle çıkılmış 
olmalıdır.

Küçük dar holden geçilen güney doğudaki diğer oda, enine dikdörtgen 
planlıdır.  Zemini tahribata uğramıştır. Odanın kuzeydoğu kenarında, dışa 
açılan bir kapının eşiği ve söve kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Resim:5).
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Hamamın güney tarafında yer alan bu 2 odalı bölüm, bir köşkçük (pavyon) 
olmalıdır. Böylece İslâm mimarîsinde nadiren görülen (ünlü Emevî hamam 
kasrı Kusayri Amrâ gibi) bir “Köşklü Hamam”, Kubad Abâd’da karşımıza 
çıkmaktadır.

Bu bölümün batı duvarına, Saray külliyesinin suru ile “avlağı” sınırlandırdığı 
sanılan sur dayanmaktadır. İki surun yapıya dayandığı noktada, daha yukarı 
seviyede küçük bir mekân belirlenmiştir. Bu mekânın içi zemine kadar 
kazıldığında, döşeme altından, hamamın kanalizasyon sisteminin geçtiği 
görülmüştür (Resim: 6).

Bu mekânın batı ve güney duvarlarının, güneybatıdan gelen surun devamı 
olduğu; daha sonra buraya doğu ve kuzey duvarlarının eklendiği ve mekânın 
bu şekilde oluştuğu anlaşılmaktadır. Zira mekânın güney ve doğu duvarlarında, 
batı ve kuzey duvarlarında rastlanmayan, kırmızı aşı boyası ile derz taklidi 
yapılmış fresk kalıntıları bulunmaktadır. Buna dayanarak, surun orijinal 
durumunda, Alanya Kalesi, Aspendos skene binası ve Alanya çevresindeki 
köşklerin duvarlarındaki gibi fresklerle süslü olduğunu söyleyebiliriz. Böylece 
Kubad Abad’da, Küçük Saray’dakilerden sonra ikinci fresk örneği ele geçirilmiş 
olmaktadır. 

Hamamın batı tarafında, Saray külliyesine âit surun temele kadar yıkılmış 
görünen bir bölümü, hocam Prof. Otto-Dorn tarafından giriş yerini bulmak 
amacıyla kazılmıştı.

Biz de buradaki çalışmalarımız esnasında doğal toprak tabakasına 
kadar indik ve eşik taşma benzer bir kalıntı ile külliyeye giren ana su 
künklerinin kalıntısını bulduk. Kubad Abad’da taze su künklerinin ve atık su 
kanallarının genellikle kapı altlarından geçirilmiş olduğu dikkate alınırsa, 170 
cm. kalınlığındaki surda bulduğumuz açıklığın, girişi içerdiği akla yakındır 
(Resim:7). Ancak kesin görüş ileri sürebilmek için, külliye surunun batı 
kanadının açılması gerekmektedir.

30 plankare içinde yer alan yapısal kalıntılarının niteliğine ve sikke 
buluntularına göre bu Köşklü Hamam, 13.yy. ilk yarısında inşa edilmiş; aynı 
yy. sonuna doğru esaslı bir onarım geçirmiş; 14. yy. ilk yarısında da kullanılmış 
olmalıdır.
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Buluntulara gelince; Köşklü Hamam’ın hemen her açmasında bol miktarda 
seramik, cam, metal, tuğla, kiremit, künk ve çini parçaları ele geçirilmiştir.

Seramik buluntuları çoğunlukla, türkuaz tek renk sırlı, şeffaf sırlı, desenli 
veya sgraffi to, akıtma ve lüster tekniğiyle yapılmış parçalardır.

Sırsız seramik parçalar da bol miktarda çıkmaktadır. Aralarındaki formunu 
korumuş sırsız bir kap, ağırşak, sırları bozulmuş türkuaz boncuklar dikkati 
çekmektedir.

2 m.ye yakın derinlikteki açmada bir tavla zarı ve bir sikke ele geçirilmiştir 
(Resim:8). Köşklü Hamam kazısının tümünde bulduğumuz pek çok sikke, 
Kubad Abad tarihi ve hamamın geçirdiği evreler hakkında bilgi vermesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Çoğu bakırdan ve Alaaddin Keykubad 
Dönemine âit olan sikkeler ne yazık ki korozyona uğramıştır. Gümüş olanları 
daha çok Selçuklular’ın son dönemine ve İlhanlı Gâzân Han zamanına aittir.

Bunların en ilginci, çok nadir olan, Beyşehir’de darb edilmiş gümüşten bir 
Eşrefoğlu sikkesidir.

Bir bakır sikke ise, ön yüzünde çift başlı kartal, arka yüzünde “duribe 
Konya” ibaresiyle önem kazanmaktadır (Resim:.9).                                                                       

Metal  buluntular  arasında,  hamam koridorunda ele geçirilen madenî kap, 
içindeki kurumuş üzüm çekirdekleriyle ilgi çekmektedir.

Renkli cam buluntuların büyük bölümü pencerelere ve kadehlere ait 
parçalardır.

Çiniler arasında yer alan haç kolları parçaları, türkuaz sırlı, siyah desenli 
klâsik Kubad Abad örnekleridir. Ayrıca türkuaz sırlı mozaik parçaları da 
bulunmuştur.

Şeffaf sırlı, kobalt mavisi, mangan - ya da patlıcan moru renkteki çeşitli 
desenli yıldız parçaları da, alıştığımız Kubad Abad tarzının bolluğuna 
katılmaktadır.

Lüster tekniğiyle yapılmış yıldız çini parçalarında bitkisel desenler 
görülmektedir. Figürlü bir örnek, hamam buluntuları arasında önem 
kazanmaktadır.

Ancak, kartal fi gürü işlenmiş bir lüster yıldız çini, değişik deseni, pembe-
efl âtun renkleriyle ayrı bir yer tutmaktadır (Resim:10).
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Opak zemin üzerine kobalt mavisi ve mangan moru renklerde sır altına 
değişik desenler içeren haç kolları, bu yıl ilk kez karşılaştığımız örneklerdir 
(Resim:11).

Yine bu hamamlı köşke özgü bir buluntu grubu da, türkuaz sırlı, siyah 
renkli, birbirine ulanan geometrik ve bitkisel motifl erle oluşan desenler içeren 
büyük çini levhalardır.

Köşeleri kesilerek kareye dönüştürülmüş bir yıldız çiniye işlenen çift başlı 
kartal fi gürü de ilginçtir (Resim:12).

Bu arada, Büyük Saray terasındaki temizlik çalışmaları sırasında, Selçuklu 
fi gür üslûbuna bağlı bir ejder başı bulunan bir taş parçası bulunmuştur 
(Resim:13). Alışılanın tersine, kabartma değil de, oluk gibi, adetâ kalıp 
hazırlanmışçasına işlenmiş olan bu taş, 1965’te hocam Prof. Dr. Otto-Dorn’un, 
yine Büyük Saray’da bulduğu parçanın tam benzeridir. 

Kazı çalışmaları sürerken bir yandan, açığa çıkarılmış duvarları, üzerlerine 
iki sıra kırma taş ve tuğla örüp üstüne de çamur harç sıvayarak, restorasyon 
aşamasına kadar geçici korumaya aldık.

Köşklü Hamam’ın Ilıklık kısmındaki in situ zemin döşeme çinilerini de, 
ahşap kirişler ve saclar gibi malzemeyle örterek yağmur ve kardan korunmasını 
sağladık.

Büyük Saray hamamının üzeri de profi l demir ve sac kullanılarak tek eğimli 
çatıyla kapatıldı; geçici koruma altına alındı (Resim: 14).

Ayrıca cam,  seramik ve metal buluntuların temizliği, restorasyonu ve 
çizimleri restortörlerce yapıldı ve böylece 2005’te 26. yılını tamamlayan 
çalışmalarımız sona erdirildi.
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Çizim 1: Kazı sonunda köşklü hamamın planı

Resim 1: Kazı alanının genel görünüşü
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Resim 3: Hamam ve arka planda köşk bölümünün kalıntıları

Resim 2: Köşklü hamamın büyük Soyunmalığı ve köşk bölümü
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Resim 4: Köşk bölümünün odaları ve batıdaki odada 
seramik kazanlar

Resim 5: Köşk bölümümün doğu 
taraftaki odası ve giriş 
açıklığı

Resim 6: Köşk bölümünün 
batısındaki mekân ve 
merdiven kalıntısı
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Resim 7: Külliyenin girişi olduğu sanılan bölümün 
kazı sonrası görünüşü

Resim 8: Sikke ve tavla zarı

Resim 9: Ön yüzünde çift başlı kartal bulunan sikkenin ön ve arka yüzleri

Resim 10: Lüster çini parçası Resim 11: Haç kolu biçimli çini 
parçaları
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Resim 14: Büyük Saray hamamının üzerine yapılan koruma amaçlı çatı

Resim 12: Köşeleri kesilmiş sıratlı 
tekniğinde yıldız çini

Resim 13: Taş üzerine oyma ejder 
başı
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Alaca Höyük’te 2005 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile 02.07.2005–23.10.2005 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

2005 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Çorum 
Valiliği, Alaca Höyük Belediye Başkanlığı ve Yüksel İnşaat A.Ş. ayni ve nakdi 
katkılarıyla kazımız, gerçek bir bilimsel kazı anlayışı içinde yürütülebilmiştir1. 

Yeni dönem Alaca Höyük kazılarına, 1997 yılından bu yana devam edildiği 
bilgileriniz dâhilindedir. Bu dokuz yıl içerisinde kazımız ilk kez, Kültür ve Turizm 
Bakanı Sayın Atilla Koç ‘un ilgisi sayesinde gerçek bilimsellik çerçevesinde 
yürütülebilmiştir2. 

2005 YILI  ALACA HÖYÜK KAZISI
Aykut ÇINAROĞLU*

Duygu ÇELİK

*  Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU , Ankara Üniversitesi ,Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye – Ankara 
/ TÜRKİYE. aykut_cinaroglu@hotmail.com

   Duygu ÇELİK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye – Ankara/ TÜRKİYE.

  sin _duygu@hotmail.com
1 2005 Alaca Höyük kazısına; Bakanlık temsilcisi olarak, Antalya Müze Müdürlüğü’nden Nilüfer 

Karakaş, Çorum Müze Müdürlüğün’den Metin Çakar katılmıştır. Arkeolog- Desinatör Semra 
Çınaroğlu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Arş. 
Gör. Elif Genç, Restoratör Abdurrahim Çulha, DTC Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans 
öğrencileri; Duygu Çelik, Özay Özgür Ağar,  lisans öğrencileri: Gönül Temelli, Azem Narin, Ali 
İzci, Ahmet Duman, Gamze Coşkun, Zeynep Çokçevik, İsmail Yergök, Deniz Kayıkçı, Tuğçe 
Tabak, Özkan Balta, Ceyhun Can Öztekin, Refi k Alp İmrenoğlu Derya Topçu, İsa Şahin, Ali 
Güney.

1 Bu seneki en büyük malî destek, geçen sene olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM 
tarafından sağlanmıştır. Ayrıca Çorum Valisi Sayın Hüseyin Poroy, Alaca Höyük Beldesi 
Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Saykan’ın kazıya sağladıkları aynî destek 2005 yılında da 
devam etmiştir. Yerel yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Ankara Üniversitesi ve 
Türk Tarih Kurumu da destek sağlamıştır. Yüksel İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Sayın Tuna Aksel 
ve Barajlar Grup Koordinatörü Sayın Haşim Kılıç kazımıza gerektiği kadar aynî ve nakdî 
yardım da bulunmuşlardır. Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu’na da duyarlılıklarından dolayı 
heyetimiz adına teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

2 Heyetimiz adına Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’a bir kez daha teşekkürü borç 
biliriz.
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2005 yılı çalışma programı şu başlıklar altında belirlenmiş ve 
gerçekleştirilmiştir. Ancak program uygulamasına geçilmeden önce, her yıl 
olduğu gibi, temizlik ve otların ayıklanması çalışmamızın on gününü almıştır. 

Söz konusu bu temizlikten sonra program uygulamasına geçilmiştir. Buna 
göre:

A) Kazı Çalışmaları
     1. Frig Kültür Katı Çalışmaları
     2. Hitit Kültür Katı Çalışmaları
          a. Hitit Dönemi Mücevher Atölyesinin Kazı Çalışmaları
          b. Silo Depolarının Batı Duvarlarının Kazısı
          c. Güney Açması Çalışmaları
          d. II. Çevre(İhata) Duvarı Çalışması
     3. Eski Tunç Çağı Kültür Katı Çalışmaları
B) Küçük Mimarî Onarımlar
C) Yayın Çalışmaları

şeklinde gerçekleştirilmiştir.

A.KAZI ÇALIŞMALARI
1.FRİG KÜLTÜR KATI
Topografi k haritada LIX-LXI / 36–38 olarak belirlenen plan karelerinde 

yapılan çalışmalarda önce, Cumhuriyet Dönemi Höyük Köyü kalıntıları 
kaldırılmış bu arada aynı kültürün çöp çukuru kalıntılarının da Frig tabakasını 
tahrip ettiği yine anlaşılmıştır.  Bu bağlamda açmanın güneybatı köşesinde 
M.Ö. I. binyıla ait kanatlı ok ucu bu çöp çukurunun birinin içinde bulunmuştur. 
Frig tabakası açılmaya başlanmıştır3.  Bu sene bulunan duvarlarla, önceki 
yıllarda açığa çıkarılan duvarların rekonstrüksiyonu yapıldığında bu binanın 
bir megaron olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1). Dikdörtgen odalı taş taban 
döşemeli basit Geç Frig yapısında hiçbir küçük esere rastlanmamıştır. Ancak, 
bina geçen yıllarda olduğu gibi etütlük Geç Frig seramiği ile tarihlenebilmiştir. 

3 Çınaroğlu, A.-Genç, E. ; 2002 s. s.280.
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Son yıllarda yapılan kazılarda, Alaca Höyüğün Frig Döneminde, Hitit 
Çağındaki görkemine ulaşamadığı ancak, köy kültürü boyutunda kaldığı 
gözlenmektedir. Yapının ilk safhasının tabanının yumruk büyüklüğündeki 
taşlarla döşeli olduğu, onarım gördükten sonra döşemeye önem verilmediği 
anlaşılmıştır.

Burada yapılan kazıda Frig tabakasında envanterlik eser bulunmayışı, 
üzerindeki Höyük Köyü’nün Cumhuriyet Dönemi yapılarından kaynaklanmış 
olabilir.

2-HİTİT KÜLTÜR KATI
a. Hitit Dönemi Mücevher Atölyesinin Kazı Çalışmaları
Önceki yıl çalışmalarında bir bölümü açığa çıkarılan ve içinde çok sayıda 

altın, gümüş tunç ve muhtelif potalar bulunan Hitit Dönemi Atölyesi’nin bir 
odası daha açığa çıkarıldı4.  Bu oda da en önemli mimarî özellik olarak, atık su 
kanallarının saptanması olmuştur.(Resim 2,3) Bu atık su kanalları, atölyede 
maden üretimi esnasında bol miktarda suyun da kullanıldığının göstergesidir. 
Atık su kanalarının duvarların içine yapılmış olduğu düşünülürse, sağlığa 
uygunluğun da ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır.

Su kanallarının istikameti ve eğimi dikkate alındığında atık suları 
bugün dahi akıntısı devam eden höyüğün güneyindeki dereye ulaştırıldığı 
anlaşılmaktadır.

Eski Hitit Döneminin sonlarına tarihlendirilen bu atölye yapısının iki evreli 
olduğu geçen yıllarda tespit edilmişti5.  Höyüğün doğu tarafının tahrip edildiği 
ve bu tahribin zamanında iskân yeri enkazıyla doldurulduğu saptanmıştı6. 
(Resim: 4) Bu sebeple her iki mimarî evrenin planlarını tamamlamak mümkün 
olmayacaktır. 

Ancak; Hitit Çağında Alaca Höyük’te büyük bir aşağı şehrin bulunduğu 
dikkate alındığında söz konusu mücevher atölyesinin mabet – saraya yakın 
bir yerde açığa çıkarılmış olması, bunun, kralî hizmete yönelik olduğunu 
düşündürmektedir.
4 Çınaroğlu,A.-Genç,E.; 2003 s. 510 (Çizim 6-a,b,d,e,g,h), (Çizim 6-ı,I,j), (Çizim 7-a,d) , (Çizim 

8-a,b,c,e,g,ı,j) (Çizim 9-a,c,d).
5 Çınaroğlu, A.-Genç,E.; 2003 s. 266 (Çizim: 3 , Resim: 1).
6 Çınaroğlu, A.-Genç,E.; 2004 s. 280-281 (Çizim 3, Çizim 8-a , çizim 9- b,d).
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Atölyenin bu sene açığa çıkarılan odası içinde pişmiş toprak tek kulplu 
testi, pişmiş toprak iki adet tabak içinde üç çıkıntısı olan pişmiş toprak tabak 
(Resim: 5), muhtelif tezgâh ağırlıkları, üç adet kapak birisi ip delikli tutamaklı, 
diğeri kenarları tırtıllı ve sap tutamaklıdır. Biri hiyeroglif diğerleri muhtelif baskılı 
kulp parçaları bulunmuştur. (Resim: 6)

Atölyenin üretime yardımcı malzemeleri yanında biri dikiş iğnesi olmak 
üzere sekiz adet envanterlik tunç iğne  (çok sayıda etütlük iğne) bu iğnelerin 
üç tanesi karpuz dilimli,  iki tanesi küre başlı, bir tanesi armut biçimli, bir tanesi 
vazo başlı, bir tanesi de delik başlı dikiş iğdesidir. Bir adet tunç bız – delici, bir 
adet tunç çivi, bir adet yuvarlak kabara başlı tunç çivi, bir adet kemikten dikiş 
iğnesi, bir adet taş amulet, dört adet ezme taşı, bir adet taş ağırlık, on adet 
pişmiş toprak ağırşak (Resim: 7, bir adet taş ağırşak, beş adet pişmiş toprak 
kapak (Resim: 8),  kenarları tırtıllı ağırlık(?) iki adet at nalı biçimli pişmiş toprak 
ağırlık, bir adet obsidyen kesici iki adet perdah taşı, bir adet fi ldişi kaplama, 
bir adet armut biçimli ağırlık, Bir adet taş kalıp (Resim: 9) bulunmuştur. Ayrıca 
çok sayıda sıvı depolama amaçlı kap parçaları geçen yıllarda olduğu gibi bu 
sene de çok yoğun gelmiştir7. 

b.   Silo Depolarının Batı Duvarlarının Kazısı
Daha önceki yıllarda açığa çıkarılan üç tahıl deposunun doğu kuzey ve 

güney duvarları bulunmuştu8.  Ancak, batı duvarları mabet-sarayın I. çevre 
(ihata)  duvarı ile örtüşmesinden dolayı açığa çıkartılamamıştı9. Bu yıl 
yaptığımız kazılarda, hem I. çevre duvarının batı yüzünün tekniği anlaşılmış 
hem de tahıl depoların batı duvarlarının izleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
10). Bu çalışma sonucunda I.çevre duvarının II. çevre duvarında olduğu 
gibi tahıl depolarının üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Böylece, mabet - 
sarayın tahıl depoları ile ilişkisi kesilmiş ve tahıl depoları fonksiyonları sona 
erdirilmiştir. Tahıl deposunun içinde tek kulplu, palamut gövdeli pişmiş toprak 
bir testi bulunmuştur (Resim: 11).

7 Koşay , H.,Z. ; 1951, Lev L ; Koşay , H. ,Z. , Akok, M. ; 1966, Lev. 9-10 , s. 34-35, Lev.105 Al 
h 57 , Al k 154 , Al h 86 ,Al h 269; 1973,s. 12-13 , Lev. XXIV-XXV.

8 Çınaroğlu, A.-Genç,E.;1999.
9 Çınaroğlu, A.-Genç,E.; 2005 ,Çizim: 2 (Yuvarlak silo ile birlikte 4 adet tahıl depo odası 

mevcuttur.).
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c.  Güney Açması
Hitit Dönemi tahıl depolarının en küçük olanı güneyde yer alanıdır10.  Bu 

deponun küçük olması, arazinin yapısından kaynaklanmaktadır. Burada 
gerçekleştirdiğimiz kazı, deponun güney duvarının dış kısmının kalınlığının 
ortaya çıkarılması içindi. Aynı zamanda bir tahıl deposunun daha varlığı 
araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, deponun güney duvarının dış bölümü 
bulunmuş ancak, başka bir tahıl deposunun varlığına ilişkin herhangi bir 
kalıntıya rastlanmamıştır.

d. II. Çevre (İhata) Duvarı Çalışması
Önceki yıllarda yapılan kazılarda açığa çıkarılan ve uzunluğu 70 m. yi bulan 

II. çevre (ihata) duvarının, 4 m. kadar güney uzantısı saptanmıştır11  (Resim: 
12). Bu duvarın höyüğün kuzeyine doğru ne kadar uzandığı hakkında henüz 
bir bulguya rastlanmamıştır. Önümüzdeki yıllarda söz konusu II. çevre (ihata ) 
duvarının güneye ve kuzey istikametlerindeki uzantıları araştırılacaktır. 

Heyetimiz bu yılda Hitit barajında kısa süreli araştırma ve küçük onarımları 
da planlamıştı. Ancak ödenek nedeniyle bu gerçekleştirilememiştir.

3 -ESKİ TUNÇ ÇAĞI KÜLTÜR KATI
Hitit mücevher atölyesinin kuzey kısmında sürdürülen kazıda, söz konusu II. 

binyıl tabakasından yaklaşık 50 cm. aşağısında M.Ö. III. binyılın son çeyreğine 
ait seramikler bulunmaya başlanmıştır. Çoğunluğu siyah, kahverengi ve kızıl 
kahve renkli parlak perdahlı Eski Tunç Çağı seramikleriyle beraber, mimarî 
kalıntılara da rastlanmıştır. Mimarî kalıntının yoğun bir yangın tabakası içinden 
açığa çıkarıldığı göz önüne alındığında, Eski Tunç Çağı yapısının şiddetli bir 
yangınla tahrip edildiği anlaşılmaktadır.

 Bu Eski Tunç Çağı mimarî kalıntılarının önceki dönemin mimarî tekniğinden 
farklı olarak, daha küçük taşlar ve küçük odalardan oluştuğu anlaşılmıştır. 
Höyük üzerindeki Hitit yapılarının kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda 
olduğu ancak parçalar hâlinde açığa çıkarılan ve aynı yapıya ait olan Eski 

10 Çınaroğlu, A.-Genç,E.;2001 s.511-1-512 , Çizim: 2-3.
11 Çınaroğlu, A.-Genç,E.; 2001 s. 429 ,Resim :4 ,Çizim: 2).
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Tunç Çağı odalarının ise doğu-batı yönünde uzandığı anlaşılmıştır.(Resim: 
13) Bunlar, duvar tekniği açısından, bir sonraki dönemin duvar tekniği ile 
benzerlik gösterir. Birer depo görünümünde olan bu odalardan üç tanesine 
ait kapı girişleri de bulunmuştur. Bunlardan bir tanesinin kapı mil taşı da, in 
situ ele geçirilmiştir. Hitit yapı kalıntısı ile bu Eski Tunç Çağı yapı kalıntısı 
kıyaslandığında, Hitit yapısının, anıtsal bir mimarî olduğu anlaşılmaktadır.

2006 kazı mevsiminde her iki yapının diğer bölümlerinin açığa çıkarılmasına 
çalışılacaktır. 

B. KÜÇÜK MİMARÎ ONARIMLAR
Kazı ekibimiz, Alaca Höyük’te 1997 yılında, yeni dönem kazılarına 

başladığından bu yana, küçük onarımlara son derece dikkat etmiş ve yapıların 
kalıcılığına ve görselliğine önem vermiştir.

Alaca Höyük, Hitit Ören Yerleri arasında en yüksek orijinal duvarlara sahip 
bir Hitit şehridir. Tahıl depolarının korunan yükseklikleri 4 m. yi aşmaktadır. 
Bu bağlamda heyetimiz, Hitit mücevher atölyesinde açığa çıkarılan duvarların 
yükseklikleri de dikkate alarak (orijinalleri 1m. civarındadır) küçük onarımları 
geçekleştirmiştir (Resim: 14). Alaca Höyük’teki iklim şartlarını dikkate alan 
kazı kurulumuz, restorasyonlarda (yenileme) buna dikkat etmiş ve onarımların 
orijinal Hitit duvarları ile uyumları sağlanmıştır. 

C. YAYIN ÇALIŞMALARI
Önümüzdeki 2006 yılı,  Alaca Höyük kazılarının 100. yeni dönem kazılarının 

da 10. yıldönümüdür. Heyetimiz, 10 yıllık yeni dönem kazılarını, bir cilt hâlinde 
bilim âlemine sunmayı planlamıştır. Bu nedenle yayın çalışmalarımıza da hız 
vermiş bulunuyoruz.
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1. THE DOMESTIC AREA EXCAVATION                            
I. UYTTERHOEVEN** 

I. JACOBS***
M.KİREMİTÇİ

Since 1995 archaeological excavations are conducted in the so-called 
Domestic Area, situated east of a yet unexplored street that connected the 
central and the upper part of the town. During the previous campaigns (1995, 
1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 and 2004) a large dwelling, which 
especially during late antiquity (4th/5th century A.D.) assumed enormous 
dimensions with thus far more than 40 rooms distributed over three successive 
or terraced levels (Fig. 1, was identifi ed. During the 6th century A.D. the 
architectural lay-out of the palatial mansion was subdivided into smaller units. 
At least part of the complex remained occupied into the early 7th century A.D., 
as was confi rmed by the pottery analysis. At the end of the 2005 campaign, 
a total of 49 rooms arranged on three levels were identifi ed. In the north-
east of the excavation area the arrangement of and the circulation within the 
residential spaces became clear. The staircase leading through vestibula 
XXXV and XVII to the central reception or dining room XXII and its annexes 
XXXI and XLIV was not directly connected to a street, but separated from 

REPORT ON THE 2005 EXCAVATION AND
RESTORATION CAMPAIGN AT SAGALASSOS

Marc WAELKENS*
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Scientifi c Research, Flanders.

*** Same adress as in note 1. I. Jacobs is a doctoral research student at the Fund for Scientifi c 
Research, Flanders.
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it by an impressive atrium XLV that probably may have been preceded in 
the north by a main vestibulum. From this atrium that (Fig. 2 provided with 
a central impluvium, another aisle of the building was accessible by means 
of an impressive ‘hall’ (Room XLVI). The rubble/brick masonry used in the 
previously excavated residential/representative spaces (Rooms XXII, XXXI 
and XLIV) re-occurred in the newly discovered rooms, identifying them as part 
of one single construction phase, dated previously to the 4th century A.D. In 
combination with the impressive architecture and fl oors in situ (purple slabs in 
Rooms XLV and XXXVI and mosaics in Rooms XXXV and XVII), fragments of 
wall decoration in marble and stucco, as well as mosaic fragments, especially 
in Room XLVI, evidenced the wealth of this part of the house. However, as 
did the rooms excavated during previous campaigns, Rooms XLV, XLVI 
and XXXVI clearly attested that they were all stripped off their decoration 
before their fi nal collapse. The walking level identifi ed on top of a destruction 
layer in Room XLVI indicated that this room must have functioned at least 
as a transition space to reach other rooms located further eastwards after 
the – partial – destruction of the building, possibly in order to remove their 
precious wall and fl oor decorations. During the previous campaigns the last 
construction phase(s) of the complex could be dated between the 6th and 
the 7th centuries A.D. The clear burning traces noticeable in many rooms 
indicated that the building was destroyed by fi re. The pottery material of 2005 
confi rmed the previously proposed dating to the late 6th and early 7th century 
A.D. as the fi nal occupation phase of the mansion. This year the collapsed 
mosaic fragments in Room XLVI formed new evidence for earthquake damage. 
However, the above-mentioned walking level in the same room points towards 
activities in the area also after the collapse of the fi rst fl oor with its mosaic fl oor. 
The pottery found in the waste deposit facility discovered in the division wall 
between Rooms XL and XLIII and clearly connected with Room XL, attested 
that the lattert stayed in use until the end of the 6th/7th century A.D. In this 
way, Room XL could have functioned as a private (?) dining room until the 
last occupation phases of the building. Information on the 6th century A.D. 
interventions in the palatial mansion became also clear from test sounding 
in Room XXVIII and the northern part of Courtyard XXV. Since the walls in 
this area were built on top of the substratum of the courtyard slabs from the 
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6th century A.D, the arrangement of this part of the mansion must be dated 
later than was previously assumed. In this way major building and rebuilding 
activities contributing to the expansion and wealth of the proteuontes house 
must still have been undertaken into the 6th century.

 
2. ROMAN BATHS                                                    

M. CORREMANS
J.CLAEYS

E.ERGURER 
O.ÖZER 

H.UZUNOĞLU
M.KİREMİTÇİ

The complex was built on a natural hill located to the east of the Lower Agora, 
as part of a general reorganisation of the Lower Agora and its surroundings. 
Early in the 2nd century A.D., most probably during the reign of Hadrian 
(117 –138 A.D.), the top of the hill was leveled and all previous construction 
dismantled. At the same time, its surface was enlarged considerably by the 
construction of a substantial artifi cial terrace, composed of at least fi ve ca. 100 
m2 large vaulted rooms. Four of these rooms and their connecting corridors 
have already been investigated. Most of these rooms never served any specifi c 
purpose. Only when, during late antiquity, the whole complex was under 
reconstruction, was one of these rooms transformed into a public lavatory 
with a capacity of ca. 50 visitors. Another room served as a kind of vestibule 
giving access from the Lower Agora by means of a stairway to the upper part 
of the building with the actual bathing section. The latter was installed on the 
top fl oor of the whole complex (Fig. 3).The uncovered, western part of the 
actual bath complex comprised a caldarium (caldarium 1) and, to the north of 
it, a tepidarium (T), partially excavated in 2000. Inside the caldarium, nearly 
40 tons of architectural wall veneer in Docimian marble were found. Whereas 
some of the capitals belonged to the 2nd century A.D. building phase, others 
documented a partial repair during the 4th century A.D. During the 6th century 
A.D., a new praefurnium was built to the south of the caldarium, inside a brick 
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and mortared rubble structure, added to the southwest corner of the bath 
complex. To the east of caldarium 1, a large, possibly open air shaft provided 
for the circulation within this part of the building, connecting the upper bath 
level with the lower fl oor of the building, which also gave access to the Lower 
Agora. Despite its circulatory function, this shaft seems to have been richly 
covered with white marble slabs, so that it was more than a service area. East 
of this central shaft, a very large space was identifi ed containing, at least in 
its last stages, a frigidarium (F 2) with piscina and an apodyterium (A). The 
walls made of massive brick masonry suggested that most of this enormous 
space was already part of the original planning of the bath complex. Yet, the 
whole space seems to have been redecorated and received its current fl oor 
and wall revetments only during the later 4th century A.D. On the other hand, 
the division of the western extremity into a small dressing room in the north 
(A) and a heated corridor (HC) in the south, together with the construction 
of the current benches seems to be dated to the earlier 5th century. Further 
study should reveal to what period the construction of the pool has to be 
dated, but most probably it was part of the secondary layout, as suggested 
by the construction technology and the type of brick that was used. Further 
detailed study of the architecture and the associated furniture is required to 
determine the original extent of the large space, and its original function.. In its 
fi nal stages, a large pier was built in the curved niche in the east wall in order 
to support the damaged vault(?). To the southeast of caldarium 1, a large hall 
originally provided with four exits/entrances was exposed. At fi rst, it seems 
to have functioned as the ‘Kaiser-’ or ‘Marmorsaal’ (K), which, according to 
a fragmentary inscription, was inaugurated in 165 A.D. and dedicated to the 
emperors Lucius Verus and Marcus Aurelius. In late antiquity, most probably 
during the late fourth century A.D., this richly decorated room was partially 
dismantled, stripped of its marble veneer, with the exception of one exit 
completely closed off and provided with heating systems against the walls. 
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 (P°. Also, four 
smaller pools, completely covered with reused marble slabs, were arranged 
along the long sides of the room (t), thus transformed into a second caldarium 
(C 2), provided with a heating system of its own, located in a small room to 



321321

the southwest of it. Graffi ti on the parapets of the pools indicate that caldarium 
2 remained in use until at least the 6th century A.D. and that it was at that 
time frequented by a predominantly Christian population. The fl oors of both 
caldaria consisted of a hypocaustum system, largely destroyed in caldarium 
1, but partially preserved in caldarium 2 and in the tepidarium. Along its north 
side caldarium 2 gave access to another room, partially excavated in 2002, 
which was identifi ed as a (heated) passageway or hall, in between caldarium 
2 and the apodyterium. To the east of the second caldarium, a double row of 
service rooms was already partially excavated. The western one consisted of 
two parts, separated by a vaulted passage. East of this room the excavation 
of a corridor was already initiated, uncovering the upper part of a stairway 
probably leading down to the vaulted rooms in the lower part of the Baths. 
The northern end of this corridor connected to a sequence of other service 
rooms and corridors. Part of these facilities possibly provided water to the 
northeastern bath in caldarium 2. Most of the other areas await further 
excavation for further interpretation and chronology, and may provide structural 
links to the vaulted rooms sustaining the southern part of the Baths building. In 
2001, a frigidarium (F 1) was partially exposed to the east of caldarium 2 (Fig. 
4). 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 probably ca. 1.150 m2 

large cross-shaped space that was partially excavated this year (part of the 
west short wing illustrated by Fig. 4; the ‘Central Hall’; the western extremity of 
the ‘northern 6 piered hall’ illustrated by Fig. 5) probably belongs to the original 
arrangement of the Baths and hence dates to the Antonine period. The exact 
function of the room is still uncertain, but the edge of the exposed mosaic 
fl oor in the central hall could suggest the presence of the original cold water 
‘piscina’ here. Its is clear, however, that the whole space was repaired and 
refurbished in late antiquity, most probably after the earthquake around 500 
A.D. This repair involved the removal of the old marble wall veneer, replaced 
by a simple white plaster layer. When a major earthquake struck Sagalassos 
in the 7th century, most of the roof did not yet collapse as a whole, explaining 
why most of the fl oors are still rather intact. Most of the ceiling seems to have 
fallen dawn layer by layer: fi rst the thick stucco layer, which protected the 
mosaic fl oors, then the double row of brick followed by the concrete vault 
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which it once covered, and fi nally the large ashlar vaults with had supported 
the concrete vaults. The presence of owl pellets inside the fallen stucco layer 
confi rm this slow disintegration of the vaults. Recently the bones inside the 
owl pellets could be dated by radiocarbon dated to cal ~ 640-645 AD (94 % 
probability). This places the earthquake in the early 640’s.

3. THE MACELLUM 
J. RICHARD*, 
M. KİREMİTÇİ

The Macellum (food market) of Sagalassos is located to the south-east 
of the Upper Agora. It was built on a terrace at a lower level than the public 
square. In 1862, count Karl von Lanckoronski was the fi rst to mention the 
building, publishing the dedicatory inscription of the complex. According to this 
document, the Macellum was built in A.D. 167 by P. Aelius Akulas – a local 
who had received citizenship under Hadrian – honouring the Parthian victory 
of Marcus Aurelius. The different aims that were outlined were achieved by 
the 2005 excavations. Firstly, a signifi cant part of the lay-out of the building’s 
west wing is better understood. Three spaces were discovered, one most 
probably representing the central space of the west aisle (Room 1: Fig. 6). Its 
layout suggested that the room had perhaps no commercial function, and this 
from the fi rst building phase onwards. Indeed, the presence of a quadrangular 
niche in the back wall, as well as the monumentality of room 1’s entrance, 
suggest that the space fulfi lled a public function. This hypothesis is reinforced 
by the fact that the later building phase of the Macellum – brought to light by 
the excavations – took over the original plan of the room, indicating that this 
plan must have had some kind of importance. The presence of a fragmentary 
statue base in the room dedicated to a god(dess) whose name is lost, should 
not be neglected as well. Perhaps the original aim of the room thus was that of 
a shrine of a divinity protecting trade and/or subsistence The two other rooms 
– room 2 (Fig. 7) and room 3 – represented extra storage spaces outside of 
the Macellum. Their presence and their shape are justifi ed by the differences 

*  Same adress as in note 1. J. Richard is a doctoral research student at the Fund for Scientifi c 
Research, Flanders.
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in orientation between the food market and the terrace wall of the Upper Agora 
located immediately to the west. The main problem remaining regarding these 
rooms are their communication with the Macellum’s shops, as one could not 
establish any specifi c connection between the two areas, except from the door 
opening visible in the east trench of room 3. Room 2, a storage facility only 
accessible from the Upper Agora, was full of large containers, among which 
more than a dozen dolia abandoned in situ. Our second aim was to document 
eventual building and encroachment phases in the Macellum, as well as its 
abandonment and destruction processes. All walls appeared to be of a much 
later date than the original building phase of the Macellum, in the 2nd half of 
the 2nd c. A.D. They are made of spolia – mostly ashlars but also decorated 
blocks – mixed with mortared rubble and brick. Only the two lateral piers of 
room 1 fl anking two reused columns seem to be original The dating provided 
by the ceramic and coin evidence indicate that the last human activity in the 
Macellum most probably took place between the middle of the 5th up and the 
end of the 6th c. A.D. This provides a terminus ante quem for the rebuilding 
of the walls. However, another phase has to be distinguished between the 
rebuilding of the walls and the fi nal abandonment of the Macellum. This is 
materialized by the two encroachment walls found in room 1, which testify 
that a modifi cation of the space occurred there, namely the partition of the 
inner space and the closing off of a part of room 1’s entrance. The study 
of the stratigraphy showed that the building went out of use before its fi nal 
collapse. The examination of both the composition and confi guration of the 
layers as well as the fi nds – mainly the ceramic and bone evidence – has 
shown that at least room 1 was used as a dump. At one point it had become 
the workshop for making exquisite objects out of antler bone. Two dump 
layers have been observed. They have most probably been interrupted by an 
episode of building material collapse, indicating that the accumulation process 
was rather long. Finally, the ‘tile layer’ in the stratigraphy, present upon the 
dump layers, points the fi nal collapse of the building, subsequently covered 
with erosion material.The evidence recovered from the three excavated rooms 
allowed us a better insight in the possible functions of these spaces. As said 
above, the scale and the layout of room 1 tend to suggest that this space was 
not intended as a shop from the fi rst building phase onwards, but possibly for 
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a public or rather religious function. It is likely though that this room has been 
used as a workshop when the Macellum was rebuilt, although the recovered 
evidence can only document the abandonment process of the space and the 
human activity preceding it (dump layers). Particularly interesting was the 
archaeozoological study of the faunal remains that showed traces of craft 
production refuse (antler processing). The ceramic evidence from room 2 was 
also particularly interesting. The abandonment process of the dolia showed 
that they fi rst had been brought in, used in a secondary context there before 
they were abandoned, before that some others were brought in, smashed 
on the ground and that the whole was covered with erosion material. The 
typological spectrum covered by the ceramics, metal and glass evidence 
yielded by room 2 and room 3, as well as their position outside of the Macellum 
as ‘extra spaces’ suggests an identifi cation of these spaces as storage rooms 
or cellars.

4. THE ODEION 
B. De GRAEVE

E. ERGÜRER

During the 2005 campaign, new excavations were initiated at the Odeion 
(Fig. 8). This small, once covered concert hall for musical and poetic 
performances is situated on a terrace to the north of the Lower Agora, partly 
built into the slope below the Upper Agora. It is the southernmost monumental 
structure, whose orientation was still inspired by that of the Bouleuterion 
(Council House) built higher up around 100 B.C. The Hadrianic Nymphaeum 
constructed in front of it and touching the Odeion only near its western 
extremity, thus creating a wedge-shaped space in between, already followed 
the more north-south orientation of the lower city, focused on that of the Apollo 
Klarios Temple and the Lower Agora. The construction consisted of a covered 
semi-circular auditorium with a radius of ca. 24 m. preceded to the south 
by a stage building. Part of the Odeion’s back wall stands to its full height, 
preserving the square beam holes for its roof structure, but showing several 
repairs. The upper rows of benches inside the building seem to have largely 
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disappeared, but the lower ones may still be preserved below the surface. 
The auditorium may have seated up to 2,000 spectators. The Odeion could 
be entered from the west, where a row of steps leading down to the orchestra 
is still visible near the place where it abuts the Hadrianic Nymphaeum, as well 
as perhaps from the east, where a originally vaulted  room, part of a system 
with two parallel corridors, was excavated this year.

How the Odeion functioned in late antiquity was less well known before 
excavation. Clear signs of later repairs are not only visible in the back wall 
of the cavea, but modifi cations occurred at the southeastern entrance too. In 
late antiquity the Odeion was also incorporated in the new city walls. Whether 
the building was still in use then, was not known. After this fi rst campaign 
important new information has been gained on the Odeion. Firstly, the state 
of preservation of the building is quite remarkable, especially considering the 
eastern ‘entrance’ hall. This condition makes the Odeion one of the better 
preserved monuments of Sagalassos. Also the quality and fi nishing of the 
ashlar masonry of the corridor is excellent. The layout of the concert hall 
became comprehensible. The eastern entrance section consisted of at least 
two parallel halls which had multiple passages, including an impressive 
staircase leading to the northern parallel corridor through a large arched 
opening (Fig. 9), as well as another arch connected with the podium. The 
vaulted corridor was illuminated by a large window in its south wall. Excavation 
of the second hall next year will probably result in the reconstruction of the 
total layout of the entrance section. The discovery of a door, leading to the 
podium, in the southern wall, considered until now as the façade of the 
Odeion, probably implies that a stage building is present behind it. Because 
of the position of the Hadrianic Nymphaeum, touching this back wall in the 
southwestern corner, the stage building cannot have extended over the whole 
length. Further research is necessary to resolve this question but the Ottoman 
caravan road to Isparta covers this area. Important chronological aspects of 
the Odeion became clearer as well. In the small test sounding in the ‘entrance 
room’ only a restricted amount of datable pottery was found that can be linked 
to the original construction, but enough to date the foundations in the 1st 
half of the 2nd century A.D. Thus, it seems more likely that the Odeion was 
built in the period of emperor Trajan, rather than under the Flavians. This 
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conclusion needs further substantiation. A lot of evidence for later alterations 
was found. Whereas the eastern corridor maintained its original layout at the 
inside, at other places clear signs of later repairs and changes were present. 
This is especially the case at the stage building where the masonry is less 
well executed and originally covered by a pink plaster. When and how many 
interventions took place is not known yet, but the fi nd of a 3rd-century door 
console is suggesting reconstruction activity at least in that period. Next year 
the scaenae frons will be exposed up to the level of the foundations and also 
a section more to the west, probably resulting in more chronological data. The 
presence of reused limestone and the large amount of brick at the outer of 
the southern façade are additional indications for late-antique changes, which 
however remains undated for now.

Another event in the later history of the monument is the removal of the 
original fl oor in the southern ‘entrance room’. Only close to the podium a part 
of it was found, being a late repair however and not the original pavement. 
This fl oor was replaced by a substrate of compact soil at the same level, 
probably in the 4th century A.D. It has not been established yet if this was the 
consequence of severe damage to the building and/or of change of function, 
and if it can be connected with some of the already mentioned repairs. In any 
case, at some moment between 4th and mid-6th century A.D. the Odeion 
must have been heavily damaged by an earthquake, as is indicated by the 
column deposit in the eastern corner of the entrance room. It is now clear 
that the Odeion remained in use into the second half of the 6th century, be it 
not necessarily for its original function. At that moment it became a dumping 
place for butchery refuse of cattle and probably fairly rapidly it was fi lled 
by the deposition of meters of rubbish and stones. Even during these fi nal 
stages of its history in the 6th-7th century, some interventions were made in 
the structure, as noted in the two entrances of the southern wall, where the 
openings were blocked by crude walls. 
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5. TEST SOUNDINGS IN THE SANCTUARY OF APOLLO KLARIOS                       

P. TALLOEN*

The sanctuary of Apollo Klarios is situated to the west of the Lower Agora 
on top of a natural hill, which was enlarged towards the west by impressive 
buttressed terrace walls in polygonal masonry. Within the temple precinct, 
comprising an area of nearly 59 by 51.40 m, an Ionic peripteral temple of 6 
by 11 columns, measuring 13.50 by 24.75 m, was built on top of a krepidoma. 
Antae blocks refer to a distylos in antis-cella, which opened towards the east. 
On top of the Ionic capitals of the peristasis an entablature consisting of an 
architrave, a pulvinated frieze and cornice with false lion spouts, all completely 
plain, supported a steep, undecorated gable. The temple was surrounded by a 
temenos wall in the Doric order, interrupted by large Ionic windows and several 
gates which gave access to the sanctuary from different directions. The main 
gate was situated on the north side. The oldest remnants of the sanctuary 
of Apollo Klarios excavated this year consist of architectural elements that 
could be dated to the reign of Augustus. Contrary to our expectations based 
on the depiction of Apollo on the Hellenistic civic coinage, the test soundings 
of 2005 did not reveal any traces of an earlier cult building at the site. Yet, the 
(late) Hellenistic pottery found as residual material in several of the excavated 
deposits may well relate to the earliest phase of the sanctuary and would thus 
corroborate the presence of a Hellenistic predecessor at the site of the later 
Augustan temple. Most of the architectural elements attributed to the temple 
could be attributed on stylistic grounds to the Trajanic period, thus again 
confi rming the reconstruction date of the building suggested by the dedicatory 
inscription on its front architrave (103-104 A.D.). At some, as yet undetermined, 
moment in time, the sanctuary went out of use. Considering the fate of the 
other pagan temples in Sagalassos, this probably occurred towards the end of 
the 4th century. In the later 5th to early 6th century, the temple was converted 
into a Christian tripartite transept-basilica, reusing most of the architectural 
elements of the former sanctuary. It is mainly about this phase in the history of 
the sanctuary that the excavations provided new information. Over the side-

*  Same adress as in note 1. P. Talloen is a post doctoral researcher at the Fund for Scientifi c 
Research, Flanders.
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aisles of the church a gallery was present as suggested by the beam holes 
in the columns of the colonnades (Figs. 10-11). Covering the foundations and 
bedrock in the northern part of the transept was a fl oor of limestone slabs, 
laid in a bed of mortar, while the small unearthed part of the altar platform 
or bema, revealed that the latter was originally covered with marble slabs 
laid in a mortar bed. Those marble slabs will have carried the baldachin and 
the altar underneath, of which some elements have been retrieved. The altar 
area was closed off by means of a chancel screen consisting of marble piers 
holding marble plates with relief decoration. Judging by the large amounts 
of marble slabs, glass tesserae and fragments of painted wall plaster found 
in the excavated deposits, the walls of the building were beset with crustae 
or wall veneering, glass mosaics and frescos. Such slabs were also placed 
against the east wall of the transept within the bema area, as indicated by the 
in situ remains.

Not only the architectural elements of the temple were apparently reused, 
also part of its furniture as illustrated by the limestone basin on a pedestal 
that had once belonged to the sanctuary of Apollo. This was probably reused 
as a receptacle for lustral water, as it was found near the eastern entrance to 
the transept. As already suspected on the basis of the plan of the building, 
the construction of the basilica occurred during the second half of the 5th 
or early 6th century. This is demonstrated by the material retrieved from the 
foundation trench of the north wall of the transept. The excavated elements 
of the bema also belong to that period. Taking in mind the late 4th century 
closure of temples at Sagalassos, this would indicate a hiatus in occupation 
of several decades and confi rm the initial reluctance to replace the pagan 
sanctuaries with Christian ones. Contrary to what was believed earlier, the 
church was not defi nitely destroyed as a result of the 7th century earthquake 
which caused the abandonment of (large parts of) the city. The last phase 
of usage of the basilica proved to date to the Middle Byzantine period, more 
precisely to the 11th century as could be determined on the basis of the fi nds 
(coins and ceramics) retrieved from the fl oor level and substrate. This period 
corresponds with the occupation attested to the south of the church. At that 
time, the entrance to the transept in the east wall of the building, as well as 
the entrance at the end of the northern side aisle, were sealed off by means 
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of a wall. This is corroborated by the fact that fl oor of beaten earth replacing 
the original fl oor of slabs in the northern part of the transept, which had been 
broken out, was covering the doorstep of the entrance in the east wall and 
used as substrate for the construction of the wall between the columns of the 
side aisle. This church did not have the same luxurious appearance as its 
early Byzantine predecessor. Parts of bema plaques and piers were found in 
the Middle Byzantine fl oor substrate, as well as in the foundation of the wall 
closing off the northern side aisle, indicating that the original chancel screen 
was no longer in place. Also the lavish wall decoration must have disappeared 
by then, as the walls were now beset with simple white wall plaster which 
still remains in patches on the north and east wall. Possibly at this time, or 
perhaps upon the abandonment of the building, the marble fl oor cover of the 
bema was removed, leaving only traces along the edges. Associated with this 
phase of the church is the concentration of burials in the area to the south 
of  the church, which can be identifi ed as a kind of “churchyard” cemetery 
(Fig. 10). The origin of this necropolis is unclear, but at least one grave (tomb 
2) could be dated to the Middle Byzantine period on the basis of its grave 
goods. The other two (tomb 1 and 3) were too disturbed to be dated, yet all of 
them were laid out according to the wall (locus 3/5) separating rooms 2 and 
3 which suggests that they were more or less contemporary. The situation of 
the remains in tombs 1 and 3 indicates that these graves had been opened, 
their contents (and possible grave goods) removed and then placed back, 
possibly adding the incomplete skeletons (the three skulls) to the original 
multiple burial of tomb 3. The presence of glass and stone tesserae in these 
graves shows that the remains were reburied when the original decoration 
of the early Byzantine basilica was already (at least partly) destroyed. The 
church not only remained in use, it also became a focus for occupation on 
the hill in the Middle Byzantine period as indicated by the structures to the 
south of the building of which one room (Room 1) was excavated. The wall 
separating spaces 2 and 3 (locus 3/5) was incorporated in the east wall of 
room 1, and its western part dismantled to the foundation level in order to 
create a fl oor level within the room, consisting of several fl oor slabs a well 
as some tiles. Perhaps this building activity was responsible for some of the 
reburial taking place in the adjacent cemetery as the human remains added 
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to tomb 3 may have originated from tombs in the area of room 1, which would 
have been removed when the latter was constructed. The general clearance 
of the area also appears to be suggested by the absence of older strata, 
leaving only reworked early and mid-Byzantine deposits on top of the bedrock. 
Although the few fi nds from the mixed fl oor deposit did not allow a function 
to be established for the room, they did date its occupation to the Middle 
Byzantine period (9th-12th century A.D.).

This last phase of occupation was covered with two destruction deposits 
that contained most of the architectural remains of the building, which probably 
fell victim to seismic activity.

6.“SOUTH STREET 1” (SS1) SONDAGE ON THE NORTH-SOUTH 
COLONNADED STREET 

F. MARTENS*

The excavation of the North-South Colonnaded street and the sondage in 
its portico added important information to our knowledge of the town planning 
of the lower city. The presence of a late Hellenistic monument decorated with 
weaponry reliefs, at the corner of the previously supposed crossroad of the 
North-South Colonnaded street with a west-east axis, formed an indication 
that the urban area of Sagalassos, already must have extended so far south in 
Hellenistic times. Relief blocks from this Hellenistic monumental building were 
found both in the 1998 trench as well as in this year’s trench, where such a 
block was reused in one of the late structures placed upon the pavement of the 
Colonnaded Street. Having cleared part of the pavement of the Colonnaded 
street the hypothesis of the presence of a west-east side branch seemed no 
longer valid as the western stylobate of the street proved to continue without 
interruption at the point where the side branch was expected. Another indication 
for an expansion of the urban area of Sagalassos in southern direction in early 
imperial times was the fact that below the Lower Agora and at the south end of 
the street, monumental gateways had been built during the reign of emperor 

*  Same adress as in note 1. F. Martens is a post doctoral researcher at the Fund for Scientifi c 
Research, Flanders.
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Tiberius. The 2005 excavation upon the Colonnaded Street and its western 
portico now covering a distance of 25 m also confi rmed a construction date for 
both structures during the second quarter of the fi rst century A.D. (ca. 25-50 
A.D.). The pavement of the Colonnaded Street proved to have been relatively 
well-maintained into late antiquity. There were clear signs of repairs with tile 
and smaller stone slabs along the western edge of the street. Along the eastern 
edge of the street a line of slabs had been removed, possibly due to elements 
of the water infrastructure running here (a U-shaped channel?) which needed 
to be accessed, or because of a water pipeline, which was found here in situ. 
Finally, late and crudely constructed walls encroached upon the street surface. 
These structures may have been of medieval date or later.  Within the portico 
proper, at the lowest level even earlier -late Hellenistic- pottery was found. 
Further excavations hould indicate whether this material had been taken from 
an older dump to be used here to create the foundation level of the portico, or 
whether this pottery actually represented a previous -late Hellenistic- building 
phase, which can not be excluded considering the nearby presence of the 
late Hellenistic building. On the further building history of the street and its 
portico only a limited amount of information could be gathered. At some point 
in time, likely in late antiquity, the portico fl oor had been removed and one -and 
possibly a second- water pipeline was inserted. The east wall of the adjoining 
shop apparently showed two building phases, whereby the upper level could 
be connected to strata which also contained Late Roman to Early Byzantine 
pottery. Still, too little substantial dating evidence was found to make a reliable 
reconstruction of the building history of the shop. 

7. THE ANTONINE NYMPHAEUM
S. ERCAN*

The Antonine nymphaeum, a richly decorated 10 m. high and 30 m. long 
monumental fountain, was constructed on the Upper Agora in 161-180 A.D., 
with the purpose of bringing social and aesthetic aspects to the political centre 
of the ancient city. The building study revealed that in one period, most probably 

*  Same address as note 1.
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after the big earthquake around 500 A.D., the fountain was restored extensively, 
partly re-arranged and partially rebuilt. The building collapsed completely by 
a severe earthquake in the 640’s, 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 well preserved, made it possible 
to restore and re-erect the monument by using anastylosis techniquew. The 
main restoration activity in 2005 campaign was the completion of the missing 
parts of the Corinthian capitals and  the re-erection of the aediculae (Fig. 13). 
Generous aide was obtained from Aygaz.

8.THE NORTHWEST HEROON 
E. TORUN*

This campaign was the fi fth season of the actual restoration of the monument 
that had started in 2000 following two previous study campaigns. The podium 
and the frieze of the dancing girls forming the socle and the middle part of this 
impressive monument were already re-built during the previous years. The 
naiskos, that crowns the monument, was partly erected at the end of the 2004 
campaign. The 2005 campaign was the fi rst season where the naiskos of the 
Heroon was re-assembled at its full height. It was also the season that the 
ornate door composition was repaired and temporarily re-built as a trial, which 
was essential for achieving an accurate reconstruction of the naiskos. Further 
studying the entablature led to the important conclusion that the roof of the 
monument can also be rebuilt at least partially (Figs. 14-15).

*  Idem.
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Fig. 1: General plan of the 
palatial mansion 
excavated in Domestic 
Area

Fig. 2: The atrium with its impluvium 
(below). In the background the 
monumental entrance to room 
XLVI with one of the windows to 
the right of the door
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Fig. 3: Aerial view of the Roman Baths. To the original phase belong the ‘Kaisersaal’ (K), caldarium 
1 (C 1), the tepidarium (T) and the cross-shaped large frigidarium 1 (F 1). The late fourth 
century transformations include the creation of a second caldarium 2 (C 2) with pools (P) 
and tubs (t), as well as the installation of frigidarium 2 (F 2) with its large pool (p). During 
the early fi fth century, this room received tubs (t) along its long sides, whereas its western 
extremity was subdivided into a heated corridor (HC) and an apodyterium (A)

Fig. 4: The western small lateral arm of the cross-
shaped frigidarium 1 with its small  pool against 
the back wall
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Fig. 5: The western excavated half of the 
long northern arm of frigiarium 1 
and its mosaic fl oor

Fig. 6: Room 1 in the west wing of the Macellum 
(state of the 6th century AD). Only the left pier 
belongs to the Antonine building phase

Fig. 7: Storage facility 2 behind the Macellum with its dolia left in situ
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Fig. 8: Plan of the Odeon with the indication of the excavated corridor (below right)

Fig. 9: Odeon: plan of the excavated 
‘entrance’ corridor with the large 
stepped arch (left) leading to the 
parallel corridor
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Fig. 11: The excavated north transept of 
the fi rst phase of the basilica in 
the Apollo Klarios Temple

Fig. 10: Plan of the Apollo 
Klarios shrine with 
the indication of 
the excavated 
part of the church 
(above) and of 
the Mid-Byzantine 
settlement (below)
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Fig. 12: The excavated part of the colonnaded street (second quarter of the fi rst century)

Fig. 13: The Antonine nymphaeum at the end of the excavation season
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Fig. 14: Southwest corner of the NW  Heroon
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Fig. 15: North side of the NW Heroon
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İzmir İli, Foça İlçesi, Phokaia antik kentinde beş buçuk ay süren 2005 yılı 
kazı çalışmaları,  13.07.2005 günü başladı ve 29.12.2005 günü sona erdi1. 
2005 yılı Phokaia kazı çalışmaları, Athena Tapınağı sektöründe gerçekleşti-
rildi. 

ATHENA TAPINAĞI KAZILARI

Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında Foça’da yapılan ikinci dönem 
kazılarında, Athena Tapınağı’nın yeri saptanmış ve tapınak alanında çok sayı-
da buluntu ele geçirilmişti. Bu kazılar 1952-1957 yıllarında sürekli, 1970 yılına 
kadar ise aralıklı olarak gerçekleştirildi. Athena Tapınağı, yarımadada, bugün-
kü lisenin bir bölümü olan eski ortaokul yapısının yer aldığı alanda bulunuyor-
du. Kentin baş tanrısı tanrı kadın Athena’ya ait olan  tapınak, yarımadanın en 
yüksek noktasındaki  kayalık alanda yer alıyordu. Antik kente ve küçük limana  
hâkim olup  kentin en önemli tapınağıydı. İkinci dönem kazıları sırasında, bu 
çevrede yapılan çalışmalarda, tapınakla ilgili çok sayıda sütun tamburu, altlık, 

2005 YILI
PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİĞİT*

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

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Marmaris 
Müzesi’nden Esengül Yıldız Öztekin’i ve Ankara Etnografya Müzesi’nden Arkeolog Nejat 
Atar’ı Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirdi. Kazı ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından karşılandı. Bu çalışmalara yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç 
bilirim. Kazı çalışmalarına Yrd. Doç. Aynur Civelek,  Öğr.Gör. Sabri Arıcı, M.A. İclal Erdil, 
Onur Özsoy, İbrahim Günerhanal, Ertan Aksoy, Uygur Akın, Çağım Ersöz, Alev Şar, Sami 
Patacı, Haldun Toksöz arkeolog  olarak katıldı. Mimarî çalışmalar Yüksek Mimar-Restoratör 
Ercüment Kuyumcu tarafından yürütüldü. Kazı çalışmaları İzmir Ege Üniversitesi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve 
Mersin Üniversitesi  Edebiyat Fakülteleri’nin Arkeoloji Bölümleri’nden çok sayıda öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
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başlık gibi mimarlık elemanı bulunmuştu2. Bu çalışmalar sırasında kazılan aç-
malar, daha sonra bu alanın ortaokul ve lise bahçesi olarak kullanımı sırasın-
da, 1979 yılında kapatılmıştı. 

1998 yılında yeniden ele alınan Athena Tapınağı kazılarının amacı, Athe-
na Tapınağı kalıntılarını yeniden ortaya çıkarıp tapınağın bir bölümünü yeni-
den ayağa kaldıracak çalışmaların başlangıcını oluşturmaktı; bu nedenle, bu 
alandaki kazı çalışmalarına 28.07.1998  tarihinde başlandı. Lise yapısında 
eğitimin hâlen sürmekte olması nedeniyle, kazılara tapınağın bulunduğu eski 
ortaokul yapısının arkasındaki, yani batısındaki alanda girişildi. Bu kazılar sı-
rasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın zamanında açılan büyük açma, yeni-
den boşaltıldı. Eski açmanın kazılmamış olan komşu bölgelerinde, 18. ve 19. 
yüzyıla ait mimarî kalıntılara ve seramik malzemelere rastlandı.  

1998 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları, tapınağın arkasında, yani 
batısında gerçekleştirildi. Hâlen sürmekte olan bu kazılar sırasında Athena 
Tapınağı’nın batısındaki bölüm ortaya çıkarıldı. Çalışmalar sırasında tapına-
ğın batı podium duvarı büyük ölçüde ortaya çıkarıldı. Ayrıca podium duvarının 
güneybatı köşesi ve güney podium duvarının  bir bölümü de ortaya kondu. 
Tapınağın  kuzey podium duvarının aynı zamanda kent duvarının da devamı 
niteliğinde olduğu görüldü. Bu podium duvarı, 1992 Maltepe Tümülüsü kazıla-
rı sırasında gün ışığına  çıkarılan Arkaik Dönem sur duvarının stilini gösterir3;  
bu nedenle tarihi de sur duvarınınkinden çok farklı olmamalıdır. Öte yandan 

2  Akurgal’ın  Foça’da  yaptığı  ikinci  dönem  kazıları  için: E. Akurgal, “Foça Kazıları ve 
Kyme Sondajları-Les Fouilles de Phocėe et les sondages de Kymé”, TürkAD 6.1, 1956, 13-
24;  “Foça Kazıları ve Kyme Sondajları”, Anatolia 1, 1956, 33-40;  “Foça Kazıları”, TürkAD 
7.1, 1957, 39;  Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander (1961); “ Foça Kazıları (en 
résumé)”, VI. Türk Tarih Kongresi (1967) 76;  “Phokaia (Foça)”, The Princenton Encyclopedia 
of Classical Sites, 1976, 708-709;  Eski Çağda Ege ve İzmir (1993);  “La Grèce de L’Est, 
Berceau de la Civilisation Occidentale”, La Fondation (1995) 30-45;  Anadolu Uygarlıkları 
(2000) 290-292; Ü. Serdaroğlu, “Foça Kazılarında bulunan Arkaik devir mimarlık eserleri”, 
VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1967, 35-40; C.Bayburtluoğlu, “Foça, Ergili ve Çandarlı’da 
Meydana Çıkan VII. ve VI.Asır Keramik Eserleri (Özet)”, VI. Türk Tarih Kongresi (1967) 33-34; 
Ö.Özyiğit, “Recent Work at Phokaia in the Light of Akurgal’s Excavations” Anadolu/Anatolia 
25,2003, Ankara 2004, 109-127.

3 Ö.Özyiğit,   “1992 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, XV. KST, II, Ankara 1994, 11-36;   “1994 
Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, XVII. KST, II, Ankara 1996, 6-10, 16-19, fi g.8-14;    “The City 
Walls of  Phokaia”, RÉA, 96, 1994, 77-109.
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kentin güneyindeki limanın kenarında yer alan sunakların taş işçiliği de yine 
aynı stilde olup eş zamanlıdır4. Arkaik Dönem tapınağının ilk evresinde yapıl-
mış olan podium duvarlarının yapısı ve işçiliği, Athena Tapınağı’nın görkemini 
de yansıtır.

2005 YILI PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI
2005 yılı kazı çalışmaları, yalnızca Phokaia Athena Tapınağı sektöründe 

gerçekleştirildi. Arazideki kazı çalışmaları, 21.07.2005-09.12.2005 tarihlerin-
de yapıldı. Çalışma alanları Athena Tapınağı kuzeybatı podium bölgesinde 
H6-8, K6-8, L6-7 plan kareleriydi (Resim:1).

K7-K8 PLANKARELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR
K7-K8 plan kareleri içerisinde yapılan çalışmalarda tapınağın Roma İmpa-

ratorluk Dönemine ilişkin mermerden yapılmış mimarlık elemanlarına 3.67 m. 
düzeyinin üzerinde rastlanıldı. Bu katman Roma Dönemi tapınağının tahribi-
ne ilişkin katman olduğu için büyük mermer bloklarla karşılaşıldı. Bulunan en 
önemli parça Athena Tapınağı’nın Roma Dönemi evresine ait batı alınlık par-
çasıydı (Resim:2). Tapınağın Roma Dönemine ilişkin mimarlık elemanlarının, 
üst katmanda olduğu için günümüze yeterince ulaşamadığı görüldü.

Roma Dönemi tapınağının tahrip katmanının altında ise, Arkaik Dönem 
tapınağının tahrip katmanıyla karşılaşıldı. Bu katmanda ele geçirilen seramik-
lerin en geçinin İ.S. 2.yüzyılın ikinci yarısına ilişkin olduğu görüldü. Buna göre 
Arkaik Dönem tapınağının İ.Ö.6.yüzyılın başlarından İ.S.2.yüzyılın ikinci yarı-
sı içlerine kadar, çok uzun bir süre ayakta kaldığı anlaşıldı. 

Arkaik Dönem tapınağının tahrip katmanı içerisinde genellikle denizden 
1.50 ile 2.50 m. arasındaki düzeylerde arkaik tapınağın mimarlık ve heykel-
tıraşlık elemanlarıyla karşılaşıldı. Çok sayıda kalypter ve stroter parçaları 

4 Ö.Özyiğit,  “1998 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, XXI. KST, II, Ankara 2000, 38-41, fi g.9-11; 
“1999 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, XXII. KST, II, Ankara  2001, 3-5, 8-9, Res.2-10;   “2000-
2001 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, 24.KST, 2.cilt Ankara 2003, 337-338;   “ Les sanctuaires 
de Phocée à la lumières des dernières fouilles ”,  Les Cultes des  cités  phocéennes, Etudes 
massaliètes 6, 2000 (A.Erdoğan ile), 14-16, fi gs. 7-14.
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bulundu. Yarım yuvarlak profi llere sahip kalypterlerin 1993 yılında Athena 
Tapınağı’nın kuzey yamacında deniz kıyısında yer alan Liman Kutsal Alanı’nda 
yapılan kazılarda  bulunan tapınağın diğer çatı kiremitleriyle aynı olduğu gö-
rüldü. Çatı kiremitlerinin yanı sıra tapınağın üst yapısını süsleyen mimari terra 
cotta parçaları da çok sayıda ele geçirildi. K7-K8 plan karelerindeki Arkaik 
Dönem tapınağının tahrip katmanı içerisinde tapınağın ilk evresine ilişkin tüf 
taşından önemli buluntularla karşılaşıldı (Resim:3). Tapınağın cella duvarına 
ilişkin tüf taşından yaprak süslemeli friz, duvarı oluşturan bloklar, İon başlığı 
parçalar durumunda bulundu (Resim: 4). İon başlığının büyük bölümünün ele 
geçmiş olması, İon mimarlık düzeni için oldukça önemlidir (Resim: 5). 

Phokaia’nın Griffon ve Atları
K7-K8 plan karelerindeki önemli mimarlık buluntularının yanı sıra griffon 

(Resim: 6-7) ve at protomlarıyla karşılaşılması, 2005 yılı çalışmalarının en 
ses getiren olayıydı. Ele geçirilen iki griffon ve iki at protomunun sırayla ve 
cella duvar taşlarıyla birlikte bulunmuş olması, griffon ve at protomlarının cella 
duvarının dışında ve duvara bitişik biçimde, olasılıkla sütunların arasından 
görünecek tarzda bir at, bir griffon protomu olarak sıralandıklarını ortaya ko-
yar. At ve griffon protomlarının bulundukları alt seviye denizden 1.70-1.60 m. 
idi. İon başlığının ve bu başlıkla birlikte bulunan diğer mimarlık elemanlarının 
ve griffon ile at protomlarının tapınağın ilk yapım evresine ait oldukları son 
derece açıktır.

Bilindiği üzere Foça’nın adı Phokaia’dan geliyordu. Phokaia’nın adı ise 
fok balıklarından (Phoca) türemişti. Phokaia sikkelerinde fok betimlerinin yanı 
sıra, griffon tasvirleri de bulunuyordu. Üstelik griffon betimli Phokaia sikkele-
ri, fok betimlilerden çok daha fazladır. Phokaia’nın en görkemli zamanı olan 
İ.Ö.7.yüzyılın sonlarından  Roma Dönemi içlerine dek griffon betimlerini sik-
kelerde görüyoruz. En eski griffon betimli Phokaia sikkeleri elektrondan yapıl-
mıştı. Daha sonra gümüş ve bronz örnekleri de darp edildi. 

2005 yılı kazılarından önce griffon (Resim: 8) ve at protom heykellerinin 
Athena Tapınağı’nı süslemiş olduğu bilinmiyordu. Yukarıda söylediğimiz gibi, 
kazıdaki buluntu durumlarına göre, sütun aralarına rastlayan bölümde ve ta-
pınağın duvarına (cella) bitişik olarak, bir griffon, bir at biçiminde dizilmişlerdi. 
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Bu protomlar tapınak ve tapınağın diğer mimarlık elemanları gibi Foça’nın 
yerel taşı olan tüf taşından yapılmışlardı.

Tapınak kentin baş tanrısı Athena’ya adanmıştı. Tapınağı çevreleyen at 
protomları da Athena ile ilgilidir (Resim: 9-10); çünkü Athena aynı zamanda at-
ları eğiten ve onlara egemen olan bir tanrıça olarak bilinir. Bu at heykellerinin, 
griffonlar gibi,  yalnızca ön bölümlerinin yapılmış olduğu görülür.

Griffonlar mitolojik kuşlardır. Sphinks, siren ve khimeiralar gibi karışık bir 
yaratıktır. Bu yaratıklara eski Hellen dilinde “gryps”, batı dillerinde de “griffon” 
adı verilir. Bu yaratıklar Doğuda İ.Ö.II. binyıldan beri bilinir5. Önceleri Girit ve 
Mykenler İ.Ö.II. binyılda doğulu modellerden griffon tasvirini aldılar. Çok daha 
sonraları, İ.Ö.8. yüzyılın ilk yarısında, İonlar Fenike alfabesini almalarından 
sonra, yeniden yüksek bir kültür düzeyine ulaştılar. Doğu ülkelerinin uygarlık 
düzeyinden yararlanacak duruma geldiler. Bu arada doğu mitolojisinin bütün 
karışık yaratıklarını da sürekli kopya ettiler. Griffon denilen mitolojik karışık ya-
ratık da Doğu’dan yeniden alındı. Olasılıkla griffon protomu da Batı’ya Kuzey 
Suriye’den geldi. Griffon denilen bu mitolojik kuş, kartal başlı, arslan gövdeli 
ve kanatlıdır. İnsan gövdeli tasvirlerine de rastlanır. Kulaklar at ya da eşek ku-
lağı olup üst çene daima kartal çenesidir. Alt çene ise, kimi zaman kartal, kimi 

5 Ml. Roscher, 12, 1742 vd.. s.v. Gryps; F.Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst, 
Leipzig-Berlin 1912, 49 vd.; E.Kunze, Kretische Bronzereliefs, Stuttgart 1931, 166 vd.; aynı 
yazar, Neue Meisterwerke griechischer Kunst aus Olympia, München 1948; aynı yazar, 
OlForsch II, 1950, 229; R.D. Barnett, “Early Grek and Oriental Ivories”,  JHS 69, 1949, 1-
19; aynı yazar, The Nemrut Ivories in the British Museum, London 1957, Index s.v. griffi n; 
P. Amandry, “Objects Orientaux en Grece et en Italie”,  Syria 35, 1958, 85 vd.; aynı yazar, 
“Chaudrons à protomes de taureau”,  Studies presented to Hetty Goldman, New York 1956, 
239 vd.; aynı yazar, BCH 68-69, 1944-1945, 68 vd.; aynı yazar, “Grèce et Orient”,  Etudes 
d’archéologie classique, I (1955-56) 7 vd.; U. Jantzen, Griechische Greifenkessel, Berlin 
1955; aynı yazar, AM 73, 1958, 26-49, Taf. 28-52. G.M.A.Hanfmann, Gnomon 29, 1957, 
241-248; H.-V. Hermann, OlForsch VI 1966; aynı yazar, OlForsch XI 1979.; J.L. Benson, 
“Unpublisched Griffi n Protomes in American Collections”, Antike Kunst 2-3, 1969, 58-70; 
ayrıca bkz: C. Hopkins, AJA 73, 1958, 26-49, Taf. 28-52;  Ferner B. Goldmann, AJA 64, 
1966, 319-328; E. Simon, “Zur Bedeutung des Greifen in der Kunst der Kaiserzeit”,  Latomus 
21, 1962, 749-780; H. Kyrieleis, MarbWPr 1966, 1 vd.; A.M. Bisi, Il Grifone, Rome 1965; 
A. Dierichs, Das Bild des Greifen in der frühgriechischen Flächenkust, München 1981; Ch. 
Travella-Eujen, Ta pterota tis preistorikis Aigaiou, Athen 1970 (Greifen: Taf. 1-22); Montserrat 
Vidal De Brandt, La ikonographia del grifo en la peninsula Iberica (Barcelona 1975); 
E.Akurgal, Orient und Okzident 99 Abb. 63-65, 108, 165-224 Abb.79.
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zamanda aslan çenesi biçimindedir. Griffonların protom biçiminde yani, yalnız 
önden yapılmaları, çok daha sonradır ve bu motif İonlar tarafından yukarıda 
söylediğimiz üzere Kuzey Suriye’den alınmıştı. 

Griffonlar, olasılıkla Athena Tapınağı’na bekçilik yapıyorlardı. Onlar aynı za-
manda Tanrıça Athena’nın babası Zeus’un da kutsal yaratıklarıydı. Phokaia’nın 
en erken elektron sikkelerinde griffon başının görülmesi rastlantı değildir. Bu 
elektron sikkelerle çağdaş olan Athena Tapınağı, griffon protomlarıyla çepe-
çevre süslenmişti. Phokaia sikkelerindeki griffon betimleri, Athena Tapınağı’nı 
çepeçevre süsleyen griffonlara çok benzer. Her ikisinde de çok açılmış gaga, 
hareketli ve kuvvetli bir dil, alın üzerindeki kabarık yuvarlak bölüm ve yan-
larda spiral biçimindeki süslemeler ortaktır. Phokaia Athena Tapınağı’nda ele 
geçirilen bu griffon protomlarına en benzer örnekler, büyük bronz kazanlarda 
görülür. Bu büyük kazanlarda griffon protomlarının yanı sıra, boğa, siren ek-
lentileri de görülür. Yukarıda söylediğimiz gibi kazan eklentileri köken olarak 
genellikle Kuzey Suriye’ye bağlanır. Griffon eklentili kazanların büyük bölümü 
Batıda, Yunanistan’da ve İtalya’da Etruria’da ele geçirildi. Bu griffon protomla-
rı, özellikle Geç Hitit örneklerine büyük benzerlik gösterir. Phokaia griffonları-
na benzeyen griffon protomlu kazanlar, Yunanistan’da Samos ve Olympia’da 
bulundu. Özellikle Olympia’da ele geçirilen bronz kazanın eklentileri olan grif-
fon protomları, Phokaia örneklerine çok benzerdir6. Bunlar İ.Ö.7. yüzyılın orta-
larına doğru tarihlenir. Tüf taşından Athena Tapınağı için yapılmış olan griffon 
protom heykelleri ise, bunlardan esinlenmiş olmalıdır. Phokaia griffonları ise, 
tapınakla aynı zamandan İ.Ö.6.yüzyılın başlarından olmalıdır. 

Antik yazarlardan Herodotos da bu kazanlardan söz eder7. Herodotos’a 
göre Samoslu, cesur gemici Kolaios, İ.Ö.7.yüzyılın ortalarında İspanya’daki 
Tartessos’a gitmişti. Bilindiği üzere Tartessos, Phokaialı gemicilerin gittiği 
yerdi. Kolaios, doğduğu ada olan Samos’a döndüğü zaman kazanımlarının 
1/10’unu Samos Heraion’una bağışlamıştı. Bu bağış griffon protomlu bronz 
bir kazandı ve tanrıça Hera’ya adak olarak sunulmuştu. İ.Ö.6.yüzyılın başla-
rında, Athena Tapınağı tanrıça Kybele’nin kutsal alanı üzerine, griffon protom 
heykelleriyle birlikte yapılmıştı. Böylelikle en geç İ.Ö. 600 yıllarından başlaya-

6 H.-V.Hermann, OlForsch XI 1979.
7 Herodotos, 4,152.
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rak griffonun Phokaia’nın yaşamının içine girdiği ve fokun yanı sıra kentin de 
sembolü olduğu anlaşılıyor. 

İ.Ö.7.yüzyılda Phokaia’lılar, Miletos’lularla birlikte Karadeniz ve Akdeniz’e 
açılarak koloniler kurdular. Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Naukratis kenti ile 
önemli ticarî ilişkilere girdiler. Böylelikle İ.Ö.6.yüzyılın ilk yarısında yaptıkları 
ticaret ve kurdukları kolonilerle ekonomik refaha ulaştılar. Bu zamanda Athena 
Tapınağı ve onun eteğinde yer alan Kybele Açık Hava Tapınağı yapıldı. Kentin 
çevresi İ.Ö.590-580 yıllarında, uzunluğu 7-8 km.ye varan Herodotos’un sözü-
nü ettiği ünlü duvarla çevrildi. Bu zamanda Phokaia antik dünyanın en büyük 
kentlerinden biri oldu.

Phokaialı denizciler, İon deniz ticaretinin yayılmasında önemli bir rol oyna-
dılar.  Mısır’daki Naukratis kentiyle ticaret yaptılar. Milet kentiyle güçlerini bir-
leştirerek, Çanakkale Boğazı’nda Lampsakos (Lapseki), Karadeniz kıyısında 
Amisos (Samsun) kentlerini kurdular. İ.Ö.620’lerde İspanya’da Andalusa’daki 
Tartessos’a kadar giderek, İ.Ö.600 yıllarında Güney Fransa’da Massalia (Mar-
silya), İspanya’da Emporion (Ampurias), Korsika’da Alalia, Güney İtalya’da 
Elea (Velia), Midilli’de Methymna koloni kentlerini oluşturdular.

İ.Ö.7.yüzyılda İran’da Susa’dan başlayan ‘Kral Yolu’ Sardes’e kadar geliyor 
ve burada Phokaia ve Aliağa yakınındaki Kyme’den gelen bir yolla birleşiyor-
du. Ephesos’tan başlayan diğer bir yol da Smyrna’dan geçerek Phokaia’ya 
ulaşıyor olmalıydı.  İ.Ö.600’lerde Smyrna’nın Lydia Kralı Alyattes tarafından 
yıkılmasından sonra, Hermos (Gediz) Vadisi’nin ticarî egemenliği Phokaia’nın 
eline geçti. Bu egemenlik Phokaia sikkelerinin zenginleşmesiyle de belirgin-
dir.

        
L6-L7 PLAN KARELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Roma  peristasis duvarının batısındaki alanda (L6 plan karesi) gerçek-

leştirilen çalışmada Arkaik batı podium duvarı ortaya çıkarıldı (Resim: 11). 
Bu podium duvarının üst kodu 3.30 m. olarak ölçüldü. Pseudoisodomik stilde 
örülmüş podium duvarını oluşturan büyük boyutlu kesme tüf taşlarının ölçüleri 
1.42x0.70 m. ve 2.72x0.70 m.dir. L7 plan karesinde yapılan çalışmalarda ise, 
Geç Roma dönemine ait bir seramik fırını bulundu. 
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Geç Roma Dönemi Seramik Fırını
2005 yılı Athena Tapınağı kazı çalışmalarında L7 plan karesinde ele geçiri-

len seramik fırını (Resim: 12), Phokaia kazılarında bulunan ikinci fırındır. Daha 
önce 2002 yılı kazılarında Oryantalizan Döneme ilişkin bir fırın ele geçirilmiş-
ti8. Oryantalizan Dönem fırınlarının biçimi daire şeklindedir. Oysa bu fırın oval 
biçimdedir. Tarihi de farklı olup Geç Roma Dönemindendir.

Fırın Athena Tapınağı’nın batı podium duvarının  önünde, bu duvarın  kuzey 
ucuna yakın bir biçimde ele geçirildi. Yaklaşık kuzey-güney doğrultusundadır. 
Batısında Osmanlı sur duvarı yer alır ve bu duvar tarafından tahrip edilmiş 
olmalıdır. Ayrıca kuzey ucundaki duvar da olasılıkla Bizans Dönemindendir. 
Fırın oluşturulduğu zaman batısındaki sur duvarı yoktu. Ağzı kuzeydoğuya, 
poyraza bakıyordu. Fırının güney ve güneydoğusundaki duvarının bir bölü-
mü ile ortadaki ızgarayı taşıyan desteğine ait üç taş korunmuş durumdadır. 
Destek de fırının biçimine uygun olarak oval idi. Fırının batı bölümü tamamen 
yok olmuş durumdadır. Uzunluğu yaklaşık 4m.dir. Ortadaki destek ile duvar 
arasında en büyük uzaklık 70 cm.dir. Fırının taban toprağı tamamen kırmızı 
olarak ele geçirildi. Fırının tabanı, şekli düzgün olmayan taşların üzerine taş 
plâkaların yatay olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmuş olduğu görülür. Yatay 
taban plâkalarından biri in situ bulundu. Bu plâka taşın deniz seviyesinden 
yüksekliği 2.16 m.dir. Fırının tabandan itibaren korunan iki sıra duvar taşları 
toprak harçla tutturulmuştur. Tabandan korunan en büyük yüksekliği 45 cm. 
kadardır. Korunan duvarın dış yüzü yoktur. Bu duvar, kazılan toprak içine yal-
nız iç yüzeyiyle yapılmış olduğu görülür. Ancak korunmayan batı duvarı, olası-
lıkla iki yüzlü idi; çünkü fırının ele geçirilmeyen batı duvarı, yamaçta ve deniz 
tarafında yapılmıştı. Taşların tümü yerel tüf taşıdır. Duvarın korunan en üst 
kodu 2.60 m.dir. Fırının korunan arka duvarını oluşturan düzensiz örgünün 
yüksekliği de 60 cm.dir. 

Fırının içerisinde çok sayıda duvar tuğlası ele geçirildi. Bu tuğlalar belki 
de fırının kubbesini oluşturuyordu. Ancak çevrede yine Roma Dönemine ait 
stroter parçaları bulundu. Ele geçirilen Geç Roma Dönemi terra sigillatalarına 
göre fırının tarihi Geç Roma Döneminden olmalıdır. Fırının çöplüğü yamaçta 
olmalıydı. Osmanlı duvarının yapımı sırasında büyük olasılıkla yok edilmiş 
olmalıdır. 

8 Ö.Özyiğit,  “2002 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, 25. KST, I, Ankara 2004, 443-444.
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Geç Roma fırınının altındaki alanda devam ettirilen kazı çalışmalarında, 
arkaik batı podiumunun kuzey ucundan başlayan ve güneye doğru kademeli 
olarak ilerleyen basamaklı bir yol ortaya çıkarıldı. Üç kademesi ortaya çıkarı-
lan yolun döşemesinin tüf taşlarıyla oluşturulduğu gözlendi. Bu kademeli yolun 
ortaya çıkarılan uzunluğu 11m., en geniş yeri ise 2.87 m.dir. Birinci kademenin 
deniz düzeyinden yüksekliği 1.25 m., ikinci kademenin 1.53 m. ve üçüncü ka-
demenin kodu ise 1.74 m.dir. Üçüncü kademenin devamını oluşturan bölümü 
ise K8 ve H8 plan karelerindeki çalışmalarda ortaya çıkartıldı. 

Oval Yapı Çalışmaları
H6-K6 plan karelerinde ilk kez 2004 yılı kazıları sırasında ortaya çıkarılan 

oval yapıda 2005 yılında da çalışmalar sürdürüldü (Resim: 13). Podium duva-
rının batısında diğer bir deyişle Athena Tapınağı’nın dolgusu içerisinde kalan 
bu oval yapı,  olasılıkla kutsal bir mekandı; ancak yapı Athena Tapınağı’nın 
Arkaik Dönemdeki yapılışı sırasında podium duvarıyla kesilmiş, batı bölümü 
tamamen tahribata uğramıştı. Buna karşılık oval yapının doğu bölümü ise, 
tapınağın dolgusu içerisinde kalmış olduğu için oldukça iyi korunmuştu. Bu 
yılki çalışmalar, oval yapıda daha kısa süreli gerçekleştirildi. Oval yapıyı ör-
ten dolgunun içerisinden gelen seramiklerin en erkeni Eski Tunç Çağına ka-
dar gider. Phokaia’da bulunan bu en erken seramikler, kentin tarihini İlk Tunç 
Çağına kadar götürür. Antik ve modern kentin güneyinde yer alan İlk Yerle-
şim Alanı’nda ele geçirilen en erken seramiklerin İlk Tunç Çağına gitmesi, bu 
alanın tarihçesiyle örtüşür. Buna göre Athena Tapınağı’nın bulunmuş olduğu 
tepe, Foça’nın güneyindeki İlk Yerleşim Alanı’nın kutsal alanı olarak İlk Tunç 
Çağı’ndan bu yana kullanılmış olmalıdır. Oval yapıyı örten Arkaik Dönem tapı-
nağının dolgusu içerisinde bulunan seramiklerin en gecinin İ.Ö.7. yüzyılın son 
çeyreğine tarihlenmiş olması, Athena Tapınağı’nın İ.Ö.6.yüzyılın başlarında 
oluşturulmuş olduğunu gösterir.

Phokaia Athena Tapınağı, İon dünyasının en eski tapınaklarından biridir; 
bu nedenle,  tapınağa ait kalıntıların yeniden ortaya çıkarılması ve bir bölümü-
nün yeniden ayağa kaldırılması, bugünkü Batı uygarlığını kuran İonlar’ın en 
büyük kentlerinden biri olan Phokaia ve üzerinde bulunan modern Foça yer-
leşimi için büyük bir önem arz eder. Kazıların tamamlanması ve tapınağın bir 
bölümünün restorasyonunun yapılarak ayağa kaldırılması, Batı Anadolu’nun 
bu bölgedeki geçmişinin günümüze somut bir biçimde yansıması olacaktır.
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Resim 1: Phokaia Athena 
Tapınağı. Kazı 
alanının genel 
görünümü

Resim 2: Phokaia Athena 
T a p ı n a ğ ı . 
Mermerden batı 
alınlık parçası. 
Roma Dönemi

Resim 3: Phokaia Athena 
Ta p ı n a ğ ı ’ n ı n 
batısındaki K7-K8 
plan karelerindeki 
açmaların kazı 
öncesi görünümü
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Resim 5: Phokaia Athena 
Tapınağı. K8 
açması. Tapınağa 
ilişkin İon başlığı 
parçası. 

 İ . Ö . 6 . y ü z y ı l ı n 
başları

Resim 6: Phokaia Athena 
T a p ı n a ğ ı . 
Birinci griffon 
protomunun in situ 
bulunuş durumu

Resim 4: Phokaia Athena 
T a p ı n a ğ ı . 
K8 açması. 
Arkaik Dönem  
tapınağına ilişkin 
mimarî buluntular
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Resim 7: Phokaia Athena Tapınağı. İkinci 
griffonun tapınağın cella duvarı 
bloklarıyla birlikte  in situ bulunuş 
durumu

Resim 8: Birinci ve  ikinci griffon  
protomlarının restorasyondan 
sonraki görünümleri. İ.Ö. 6. yüzyıl 
başları

Resim 9: Griffon ve at protomlarının onarımdan önceki durumları
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Resim 11:  Phokaia Athena Tapınağı. L6 plan karesinde ortaya çıkarılan batı podium duvarının 
kuzey bölümü. İ.Ö.6.yüzyıl başları

Resim 10:  At protomunun 
restorasyondan sonraki 
görünümü. İ.Ö.6.yüzyıl 
başları
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Resim 12: Terra sigillata üreten seramik fırını. 
Phokaia Athena Tapınağı’nın batı 
podium  duvarı önünde L7 plan 
karesinde bulunmuş. Geç Roma 
dönemi

Resim 13: Oval yapı. Athena Tapınağı’nın 
dolgusu içerisinde, batı podium 
duvarının arkasında H6-K6 plan 
karelerinde ele geçirilen en eski 
kutsal alan. Athena Tapınağı’nın  
İ.Ö.6.yüzyıl başlarında yapılışı 
sırasında tahribata uğramış
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The third campaign of excavations and restorations at Tilmen Höyük took 
place in september-october 2005 (Fig. 1)1.  The main scientifi c aims of the se-
ason, in order to better understand the urban structure of this MBA town and 
to better defi ne its occupation sequence, were to enlarge the exploration of 
the southern part of the acropolis (areas G, N and K-5), to continue the work 
in areas L and M and to start the investigation of the western casemates and 
their relationship with the lower town (area K-3)2. 

On the northern part of the Acropolis, the discovery in 2004 of the tower-like 
Building L1 supplied an important stratigraphic sequence for inner phasing of 
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gratitude for their unfailing advice and support. I am also deeply grateful to the Representative 
from Gaziantep Museum, Burhan Balcıoğlu, and to the other colleagues from this same 
institution, Fatma Bulgan, Mehmet Önal, Ahmet Beyazlar and Taner Atalay. The Governor 
of Gaziantep (Lütfüllah Bilgin) and the Kaymakam of Islahiye (Bekir Yılmaz) have always 
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personnel from the Alma Mater Studiorum joined the Expedition in view of the project for the 
Tilmen archaeological park: Paola Rossi and Marco Bittelli (Faculty of Agrarian Sciences), 
Gabriele Bitelli, Luca Vittuari and Valentina Girelli (Faculty of Engineering). The geophysic 
survey of Tilmen Höyük was carried out by Martin Posselt and Sebastian Pfnorr.
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the MBA. In 2005 work was continued inside Building L1 (also revealing thick 
sequences in the two other rooms not excavated in 2004, spanning the tran-
sitional EB-MB period down to early MB II) and outside towards the northern 
acropolis casemate walls, connected through a trench (Fig. 2). In it, the MB II 
stratum is represented by a street (L.527, paved with pebbles and sherds and 
scattered with animal bones), giving an important hint for the reconstruction of 
the circulation on the acropolis, which thus had an open space in front of the 
casemates. Above the street, some superfi cial remains of houses dating from 
the LBA were present.

To the south, along the square opening onto Royal Palace A, Alkım exca-
vated part of Building called G: since its chronology and plan remained unc-
lear (some older phases were also visible) and since several higher walls 
were visible in the old sections, this seemed an approriate area for obtaining 
a detailed stratigraphy of the palatial area3.  The excavations were thus ex-
tended towards the north and a very clear sequence for the later periods on 
the acropolis was obtained: early Medieval, Roman and Hellenistic layers are 
represented by structures and installations4.  Below, a thin LBA layer was 
present, covering the levelled ruins of the northern extension of Building G. A 
large room (L.940) was identifi ed (Fig. 3): it was sealed by a clear destruction 
level (F.938), from which complete vessels of late MB II date were recovered, 
as well as carbonized wooden beams sampled for dendrochronological and 
high precision 14C datings5. 

In order to better study the structural history and the destruction date of the 
monumental stairway (K-5) connecting the eastern lower town to the top of 
the acropolis – excavated by Alkım between 1970 and 1972 – a new area was 
planned west and south of its topmost part (Fig. 5). Some foundations of Ro-

3 See Duru 2003: 67, fi g. 11, pl. 33: 2 for Building G.
4 Next to the sounding dug in 1959 in the middle of the acropolis, another sounding (area N) 

was carried out in 2005 in order to check the stratigraphy of the upper levels. Part of an early 
Byzantine building with an irregularly stone paved fl oor (L.707) was exposed. The sequence 
exposed in Area G can now be used for interpreting the sections of the old excavations in the 
south part of the acropolis: see e.g. Duru 2003: pls. 24: 2, 25: 1, 27: 1, 30: 2 background.

5 The analyses are being carried out within the framework of the “SCIEM2000” project of the 
Austrian Academy of Sciences.
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man date were present directly below the surface (Fig. 4). A room (L.863) was 
identifi ed just west of the upper entrance, from which a rich pottery assemb-
lage dating from late MB II was recovered in a thick destruction layer (F.852; 
fi g. 9). Towards the south, the paved street turned west, before being cut by a 
large pit of the early Medieval period. A late MB II monumental building, with 
orthostatic door jambs and monolithic door sills, was identifi ed where this turn 
is located (see Fig. 6, where also the overlying stratigraphy is very clear). A 
stone paved courtyard (L.891) and three rooms are known thus far. In one of 
them (L.953), with a fl oor of crushed limestone, a stone stairway was present 
(Fig. 6), while, in the other two, grinding tables (in L.952; Fig. 7) and pottery 
vats (in L.958; Fig. 8) were found respectively. The building seems an offi cial 
residency connected with the control of the gate area and extends towards the 
south, i.e. towards Royal Palace A. It is still too early to comment on the plan 
of this building and to set it into an historical perspective as it has instead been 
the case with Royal Palace A6. 

In the lower town, excavations continued in sacred area M (Fig. 10), where 
in 2004 a temple in antis with a late Old Syrian stela in the cella were found7.  
Inside the cella, natural rock was exposed everywhere8:  the temple itself was 
preceded by a more irregular substructure, of which particularly telling is an 
oblong, shallow niche along the back wall of the cella (W.569), which proves 
that such a niche must have been present also in elevation, as it could already 
be surmised by the outer buttress on the back wall. In 2005 the monumen-
tal polygonal stonework of the latter and its associated paved outer surface 
– partly obtained by regularizing the emerging natural rock – were exposed. 
The eastern part of the temenos (the west one was already dug in 2004) was 
found much eroded and only a courtyard to the south is preserved (L.691), 

6 See in fact Marchetti 2006 for a review and discussion of MB II royal buildings in the Levant. 
A new residency which can be perhaps compared, for some aspects, with the one in K-5 at 
Tilmen has been excavated in recent years at Ebla (the MB II “Southern Palace”, Matthiae 
2004: 326-344, fi gs. 27, 30-31): cf. for example its stairway in L.8583 with that in L.953 at 
Tilmen.

7 For a comprehensive discussion of the iconography and dating of this sculpture see Marchetti 
in press a.

8 The temple had in fact been built on a natural basalt spur: between the rocks, a non structural 
EB II deposit was discovered in 2005.
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while the east entrance to the temple complex (which is probably marked by 
some wall stumps to the east) and the northern sector are almost completely 
eroded away due to the higher elevation of natural rock there. The pottery and 
the small objects (Fig. 11) homogeneously date from MB II9. 

In area K-3, where Alkım’s excavations uncovered a small postern in the 
western casemates10,  an extension of the excavations was carried out towards 
the east in order to check its chronology and how it was connected with the 
inner lower town. Below a thick collapse of large stones, an upwards sloping 
fl oor of beaten earth was present, crossed by drain (D.817), which passes 
through another room (L.812), located farther to the east (Fig. 12). The exca-
vations made clear that K-3 was added, at least under the structural profi le, 
after the building of the main casemates. The pottery collected dates from MB 
II and no destruction was observed in this area (as well as in area M).

In 2005 a geophysical survey (georadar and geomagnetic) has been car-
ried out at Tilmen in fi ve areas where the superfi cial stone scatter was not too 
heavy (see Fig. 1). The best evidence was obtained especially in the northern 
part of the acropolis, while in the lower town the superfi cial natural basalt rock 
hampers data retrieval. A complete topographic model of the site and its ge-
oreferencing were obtained through DGPS, while a complete botanic classifi -
cation of the site and its environments was carried out. The fi rst stage for the 
project of the Tilmen archaeological park was thus completed.

The results obtained in the 2005 excavations at Tilmen Höyük have con-
siderably added to our understanding of the urbanism of the town during MB 
II. At the same time, the coherent assemblages of material culture retrieved 
characterize well the horizon of this key region at a turning historical moment, 
i.e. at a time when the Old Hittite kingdom reversed a long standing process 
which had taken place towards an opposite direction during the preceding 
centuries11. 

9 The two fi gurines of fi g. 11 date from a central phase of MB II (cf. Marchetti 2001 sub F21/
22T1 and F21/22P).

10 Duru 2003: 58, fi g. 7, pl. 21: 2.
11 Cf. Matthiae 2006 for a comprehensive discussion, archaeological and historical, of the late 

MB II destruction at Ebla.



359359

BIBLIOGRAPHY

ALKIM, U. B.,1969,The Amanus Region in Turkey: Archaeology 22, pp. 280-
289.

DURU, R., 2003, Unutulmuş bir başkent. Tilmen. A Forgotten Capital City, 
İstanbul.

 2004, “Tilmen Höyük kazı, onarım ve çevre düzenlemesi projesi” 
2002 yılı çalışma raporu: 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 1.cilt, 26-31 
mayıs 2003 Ankara, Ankara, pp. 289-296.

MARCHETTI, N., 2001, La coroplastica eblaita e siriana nel Bronzo Medio. 
Campagne 1964-1980 (Materiali e Studi Archeologici di Ebla V), 
Roma.

 2004, La cittadella regale di Tilmen Höyük: M. T. Guaitoli, N. Mar-
chetti and D. Scagliarini (eds.), Scoprire. Scavi del Dipartimento di 
Archeologia. Catalogo della mostra, Bologna, S. Giovanni in Monte, 
18 maggio – 18 giugno 2004 (Studi e scavi NS 3), Bologna 2004, 
pp. 191-196.

 2005a, The 2003 Joint Turkish-Italian Excavations at Tilmen Höyük: 
26. Kazı Sonuçları Toplantısı, 24-28 mayıs 2004, Konya. 2. cilt, An-
kara, pp. 129-136.

 2005b, Tilmen Höyük (Gaziantep): Dall’Eufrate al Mediterraneo. 
Ricerche delle missioni archeologiche italiane in Turchia. Fırat’tan 
Akdeniz’e. Türkiye’deki İtalyan Arkeoloji Heyetlerinin Araştırmaları, 
Ankara, pp. 41-48.

 2006, Middle Bronze Age Public Architecture at Tilmen Höyük 
and the Architectural Tradition of Old Syrian Palaces: F. Baffi , R. 
Dolce, S. Mazzoni and F. Pinnock (eds.), ina kibrāt erbetti. Studi 
di Archeologia orientale dedicati a Paolo Matthiae, Roma, pp. 275-
308.

 in press a, A Late Old Syrian Stela from Temple M at Tilmen Höyük: 
O. Belli, Ö. Bilgi, G. Umurtak and Ş. Dönmez (eds.), Refi k Duru’ya  
Armağan, İstanbul.



360360

 in press b, A Preliminary Report on the 2003 and 2004 Excavations 
at Tilmen Höyük: H. Kühne (ed.), Proceedings of the Fourth Inter-
national Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 
Berlin, 29th march - 3rd april 2004, Berlin. 
in press c, New Results on Middle Bronze Age Urbanism in South-
Eastern Anatolia: The 2004 Campaign at Tilmen Höyük: Colloquium 
Anatolicum (2007).

MATTHIAE, P., 2004, Le palais méridional dans la ville basse d’Ebla paléosy-
rienne: fouilles à Tell Mardikh (2002-2003): CRAIBL 2004, pp. 301-
346.

 2006, Archaeology of a Destruction: The End of MB II Ebla in the 
Light of Myth and History: E. Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman, 
and A. Schwab (eds.), Timelines. Studies in Honour of Manfred 
Bietak III (OLA 149), Leuven-Paris-Dudley, pp. 39-51.



361361

Fig. 1: Topographic map of Tilmen 
Höyük with MBA monuments 
(lighter grey means surveyed 
only by Alkım’s Expedition; 
the areas shaded in grey are 
those where the geophysic 
survey was carried out in 
2005)

Fig. 3: Building G1 from 
north, area G, MB 
II; note the fl oor 
of beaten earth of 
L.940 and, in left 
background, the 
superimposition of 
later structures in 
the old excavations

Fig. 2: The trench 
connecting Building 
L1 to the northern 
casemates, from 
south-west, area 
L, MB II; note the 
pebbled outer 
surface L.527 and, 
in background, 
some LB I walls
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Fig. 4: Section across the 
northern entrance 
towards L.952 of 
the Residency from 
north, area K-5, MB 
II; note the destruc-
tion level inside the 
orthostat doorway 
and the wall of Ro-
man date above the 
MB II structures

Fig. 5: Photoorthorectifi ed aerial view of the 
K-5 complex (top left) and the gateway 
system K-1 – K-6 (bottom right) after 
the excavations and the rehabilitation 
of 2005

Fig. 6: The Residency in 
area K-5 from north-
east, MB II; the 
plastered stairway 
in L.953 is visible in 
left background



363363

Fig. 8: Pottery vat TH.05.K5.188/1 
in situ in L.958, area K-5, MB 
II

Fig. 7: Collapsed grinding stones in L.952 during the excavations, from south-west, area K-5, 
MB II

Fig. 9 : Late MB II pottery from the 
destruction level (F.852) 
above L.863, area K-5



364364

Fig. 10: Photoorthorectifi ed aerial view of 
Temple M (top) and its temenos 
area (bottom), MB II; the X marks 
the spot in which the late Old Syri-
an stela TH.04.M.100 was found

Fig. 11: MB II clay fi gurines TH.05.M.205 (left) 
and TH.05.M.66 (right)

Fig. 12: Area K-3 from east, MB II; note the drain D.817 passing through the postern between the 
casemates; in foreground, room L.812
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For the activities carried out at Gordion in 2005, we would like to extend 
warm thanks to the General Directorate for Cultural Properties and Museums, 
especially Mr. Nadir Avcı and Mr. Melik Ayaz. We are also most grateful for the 
continuing support and excellent cooperation received from the Museum of 
Anatolian Civilizations, particularly its Director, Mr. Hikmet Denizli.

We were very pleased to have with us as representatives of the Ministry 
of Culture and Tourism Ms. Melek Yıldızturan and Mr. İsmail Sarıpınar. In her 
second, successive season with us, Ms. Yıldızturan again oversaw with much 
diligence and good cheer the research and conservation activities at the local 
Gordion Museum. Mr. Sarıpınar oversaw with equal diligence and good cheer 
the excavations. 

As in past years, we conducted all activities under the general auspices 
of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 
(Richard Leventhal, Director). Cooperating institutions included the University 
of North Carolina at Chapel Hill, the College of William and Mary, Gonzaga 
University, and the University of Victoria. Principal funding for last season’s 
work came from the University of Pennsylvania Museum, the Joukowsky Family 
Foundation, the Loeb Foundation of Harvard University, the 1984 Foundation, 
the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and the 
Samuel H. Kress Foundation.

The season began on June 9 and continued until August 8. Reported on 
herein are excavation and research.

GORDION, 2005
G. Kenneth SAMS*
R. Brendan BURKE

Andrew L. GOLDMAN

*  Prof.Dr. G. Kenneth SAMS Department of Classics University of North Carolina Chapel Hill 
NC 27599-3145 USA. gksams@imap.unc.edu

 Dr. R. Brendan BURKE Dept. of Greek and Roman Studies University of Victoria Victoria, 
British Columbia, V8W 3P4 CANADA bburke@uvic.ca

 Dr. Andrew L. GOLDMAN Department of History Gonzaga University, AD Box 35 Spokane, 
Washington 99258-0035 USA. goldman@gem.gonzaga.edu
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I. Excavation
Under the general supervision of Mary M. Voigt, excavations were carried 

out in four areas of the main settlement mound, the Northwest, Southwest 
and West City Wall Zones, where the Roman and Medieval periods were 
the targets, and at the southeastern side of the mound, where Phrygian and 
Hellenistic levels were investigated (Fig. 1). 

Excavation in the southeast, Operation 46, was conducted under Brendan 
Burke, who kindly provided the following report on his activities.

Project Orientation
Between June 17 and July 12, 2005 excavations were conducted in the 

Southeastern Sector of the Citadel Mound in one excavation unit, Operation 
46 (Fig. 1). Work here builds on previous excavations in 2001 and 2002. 
Operation 46 was originally planned as a 12 x 10 m. trench but in 2005 
we expanded the limits to the east by 5 m. In relation to major monuments 
excavated in this part of the citadel, Operation 46 is located to the southeast 
of the Hellenistic Level 2 House, to the northwest of the Mosaic Building, and 
along the western side of the Middle Phrygian Building A (Fig. 8).

The area of Operation 46 is of scholarly interest for several reasons. 
Excavations nearby in the early 1950s revealed Hellenistic houses and 
monumental architecture of the Middle and Late Phrygian periods. These 
periods post-date the Early Phrygian Destruction Level, now dated to the 
late 9th century B.C. Because so much scholarly attention in the early years 
of Rodney Young’s excavations focused on the Early Phrygian material, the 
subsequent periods were less well documented and published. Renewed 
excavations here and elsewhere on the Citadel Mound provide great 
opportunities for stratigraphic recording to document changes in architecture 
and settlement patterns. Over several centuries Phrygian culture at Gordion 
adopted certain Lydian, Achaemenid, and Hellenistic features, showing that it 
was fertile ground for other cultural infl uences to take root. The objective of 
Operation 46 is to map these developments in the Southeastern Sector. 

Work was directed by Brendan Burke (University of Victoria, British 
Columbia) in consultation with G. K. Sams and Mary M. Voigt, and was funded 
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by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the 
1984 Foundation. The project was greatly assisted by the work of Nathaniel 
Marsh, Tina Ross, and Steven Kennedy. 

  
2005 Excavation Results    
Most of the structures uncovered date to the Hellenistic period but the 

builders made use of earlier architecture by means of deep robber trenches. 
Standing architecture includes domestic structures and workshop facilities of 
early and late Hellenistic date (YHSS 3B and 3A). We have identifi ed four 
major units that are generally contemporaneous, called Rooms A, B, C, and D 
(Figs. 2, 5). These units probably do not all belong to the same structure but 
they share a similar north to south orientation, and they were found with well-
preserved architectural features including brick-lined fi re pits, storage bins, 
plastered walls, and plastered and earth-packed fl oors. We know that these 
rooms were used and reused during the Hellenistic period based on ceramics 
and other small fi nds, but the material differs somewhat from assemblages 
found elsewhere at Gordion. Many layers of trash have built up against the 
architectural features as well as over them, in a continuous occupation and 
remodeling of these houses. There is solid evidence for rebuilding, room 
expansion and contraction, and the robbing out of walls by successive 
occupants. There is, however, little evidence for abandonment or Galatian 
practices as we fi nd elsewhere. 

Late Hellenistic - YHSS 3A
The most recent activity was indicated primarily by intrusions and 

disturbances rather than by built architecture. These included plow lines, pits, 
and robber trenches. Architecture of this phase consists of poorly built walls 
made of small, mostly unworked or reused stones, which when excavated 
continued for no more than a course or two. 

A detailed analysis of the pottery from Operation 46 is necessary for secure 
phasing, but we can say that the latest phase of occupation dates to the Late 
Hellenistic period, ca. late 2nd or early 1st century B.C. In the NE corner of 
the trench, we uncovered a fl imsy wall, a row of stones running north to south. 
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Associated with it was a buff echinus bowl fragment that dates to the early 
to mid-2nd c. B.C. We found imported pottery with a range of dates, from 
the 2nd and 1st centuries BC, including a lagynos shoulder that dates to the 
mid-2nd c. B.C. This was found on the fl oor of the fairly substantial, and long 
lived, Room A, in the SW corner of the trench. It is possible that some of this 
material dates to the period after the 189 B.C. abandonment of the site by the 
Galatians, recorded by Livy. From the Northwest Zone recent excavations by 
M. Voigt have also suggested a ‘post-abandonment’ occupation of the site. 

Several pits of this phase contained well-preserved bones of small animals, 
mostly cats, dogs, and animals other than the more expected sheep/goat if 
these were household refuse pits. In the southeastern quarter of the trench 
there is a distinct white surface that slopes downward toward the south. This 
fi ll is probably from an animal stable or sheep pen as indicated by fl otation 
samples of the soil. A great many animal bones and pottery were covered with 
greenish concretions suggesting manure or latrine material.

In the northern half of the trench we uncovered parts of a semi-subterranean 
structure that went through several phases of rebuilding. There was a small 
horse-shoe shaped oven with mud brick arms. We found a medium-sized, 
well-preserved gray cooking pot with eight distinctive slashes purposely cut 
on its rim, perhaps similar to the counting systems found on other cooking 
pots at Gordion. In adjacent fi ll along the north baulk we also found large 
pieces of pottery and the highly fi red legs of a brazier. In addition, we found a 
large cooking pot and baking tray suggesting that this was an area for cooking 
rather than smelting or ceramic production. 

YHSS 3B
Below the latest phase of the Hellenistic material we can trace earlier 

remains from the late 4th and 3rd centuries B.C. Room C had well-preserved 
walls on three sides and a smaller cross wall to the north made of reused, cut 
Middle Phrygian blocks laid in a row (Figs. 2, 5). The fl oor was made of packed 
earth with traces of plaster, and in the northern and southern ends of the room 
we found stone post supports for a roof. Vegetable matter found above the 
fl oor seems to be the remains of a collapsed thatched roof. The walls were 
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made of small fi eldstones with plastered mudbrick above. The western wall 
showed evidence for an earlier phase that partially collapsed. The wall had a 
smaller overlapping wall constructed against it to give it necessary support. 
This smaller wall had a slight curve to it and continued to the north forming the 
western wall for Room D.

Along the eastern side of Room C we excavated a well-preserved oven 
that contained at least 25 cm. of layered ash of varying colors (Fig. 3). Three 
sides of the oven were composed of long wide bricks placed on their sides, 
making the oven into the shape of the Greek letter pi. On the same eastern 
side wall as the oven we excavated the remains of a bin placed at the juncture 
of the east and south walls. The bin made a semicircle from the two walls in 
the corner and was made of reused blocks, including a circular mortar stone 
lying on its side. The reused mortar was not remarkable since several other 
round mortar stones were found built into walls in this area. That the occupants 
did not have any need for these as mortars suggests that they were getting 
their wheat or barley already ground from some central source. During the 
Hellenistic period Gordion was known as an important market town, and the 
use of mortar stones for construction would suggest an urbanized aspect. 
Inside the bin we found mostly packed moist clay and earth. We left this to dry 
for several days and then with brushing discovered that there was a mass of 
unfi red circular loom weights approximately 10 cm. in diameter piled inside 
the bin.  

In addition to these features, two pits contained the upper skulls of equids, 
either small horses or donkeys. In one pit we uncovered the upper half of a 
skull, placed upside down, accompanied by the well-preserved fragments of a 
transport amphora, originally from the area of Ephesos dating to the fi rst half 
of the 3rd century B.C. Another larger pit in the western half of the operation 
also contained an equid head, again with only the upper half preserved. Both 
skulls were oriented to the north and the lower jaws were missing. 

From one of the pits with an equid skull came a fragment of a painted 
kantharos with raised granules of red slip with applied gold paint in an ivy 
pattern, dating to the late 4th/early 3rd century. The black-glazed surface has 
a deeply incised graffi to showing the top part of at least 6 letters made after 
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fi ring. Rotroff notes that the transition from gold decoration to West Slope 
ornamentation was a gradual development in Attic overpainted pottery in the 
late 4th/early 3rd century B.C. The inscription reads:  [---].IN ̣ỌṂ[---]

Nearby we also found an inscribed sherd of local Phrygian fabric, black 
burnished, in a pit contemporary with YHSS 3B. The letter forms are dated to 
the 4th century B.C. (Claude Brixhe, pers. communication). Three lines are 
legible and may include an address in capital letters to the Anatolian god μην, 
or, perhaps more likely, it refers to some prohibition, meaning ‘Do not…’. The 
next line reads] ιτον  [and the third is incomplete but the beginning reads αυ [ 
presumably αυτον. 

One of the more interesting small fi nds also from this Hellenistic pit is an 
alabaster male fi gurine (Fig. 4). The piece may be a private religious votive 
or talisman since he is in a pose that might suggest prayer. The smooth 
backside and string marks suggests that it was worn, perhaps as a pendant. 
The prominent representation of a male organ may indicate a kind of ‘herm’ 
carved in a local style.  

YHSS 4
In 2005 the eastern edge of Operation 46 expanded to join the Building 

A Trench dug in 1951. This involved the removal of a baulk left in 2002. The 
fi rst two weeks of work removed a great deal of topsoil and erosion slump 
from several trench cuts made by Young’s team (Fig. 5). We were fi nally able 
to reach secure stratigraphic layers associated with a monumental Middle 
Phrygian wall (Fig. 5, 1.5 m. thick, ca. 7 m. preserved in length continuing 
to the south). Originally this was the cross-wall between the porch and main 
room of the fourth unit of the Middle Phrygian Building A, which begins in 
the Southeast Trench to the north. We excavated some pit deposits dating 
to the Hellenistic period and cleared to a white surface of gypsum fl ecks 
covering a clean clay layer. This layer is higher than the courses of blocks in 
the Middle Phrygian wall, and is probably associated with a secondary use of 
the structure. Future excavations will remove this level to reach a fl oor level 
associated with the primary phase of Building A. 
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To the south, along the baulk, the white gypsum fi ll was clearly cut by a 
massive robber trench which measured 2.5 m. north-south in width (Fig. 6). 
Our preliminary reading of the ceramics is that the robber trench dates to the 
YHSS 3B period. A few cut blocks remained at the lowest levels, roughly 3 
m. in east-west length, which must have escaped the wall robbing. Since the 
porch walls preserved in Units 1 and 2 of Building A were also 2.5 m. wide 
and were separated by 10.10 m. we can only assume that this robber trench 
was located above the side porch wall between units 4 and 5. Before the 
robbing, this wall originally had made a corner with the once fully preserved 
stretch of the Middle Phrygian N-S wall which we uncovered this year, forming 
a complete porch with 2.5 m. side walls connected by a 10.10 m. long porch 
wall (Fig. 8). 

Our main objective was to reveal fl oor levels associated with various 
phases of Building A to see how this structure was reused in the Phrygian and 
Hellenistic periods. We found that the previous excavations dug an exploratory 
trench along the wall presumably in search of a fl oor deposit. They also report 
fi nding various clay layers capped by white fl ecked surfaces. These layers 
are occasionally cut by pits, possibly for pithoi. Having cleared this wall, we 
attempted to fi nd corresponding walls in alignment with it, including large walls 
in the Mosaic Building trench, to verify the six unit arrangement drawn in plan 
by Young.    

During the baulk removal we uncovered some unburned and charred wood 
encased in a deposit of decorated roof tiles. This wood can only be the remains 
of timber supports from a collapsed roof. These were typical for Gordion, but 
the dense concentration suggests that these were from a roof collapse in the 
area. The date of construction for the Mosaic Building is uncertain and future 
excavation in this area should help resolve the question. The roof tiles are 
painted red, black, and white, and are well preserved. Among them was a 
raking sima of three panels, with two fl oral spirals fl anking a double spiral (Fig. 
7). An antefi x with rampant lions in relief was also found.   

Preliminary Conclusions
There were two objectives to the fi eldwork in Operation 46 in 2005. One 

was to understand the domestic structures and associated workshop facilities 
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dating to the two sub-phases of the Hellenistic period, identifi ed as Phases 
3A and 3B. Our goal was to map changes in material culture, with particular 
reference to ancient technologies in domestic areas, and to understand how 
these changes relate to the larger historical events in central Anatolia during 
the 4th through 2nd centuries B.C. The Hellenistic period was an active 
time at Gordion, as recent excavations in the Northwest quadrant and in the 
Lower Town have shown. After the visit of Alexander the Great in 333 B.C. 
the Hellenistic occupants of the Gordion mound embarked on an ambitious 
building program with fairly sophisticated architecture in certain areas. The 
arrival of Galatians and their distinctive culture also had an impact on Gordion 
during this period, but these features are not readily visible in Operation 46. 
There are indications that the Hellenistic settlers in the Southeastern sector 
of the Gordion mound differed from those in the Northwest. Material culture, 
including ceramics, fi gurines, and the construction of pits, hearths and other 
domestic features, suggests that people in this part of the mound were more 
closely associated with Anatolia and the eastern Mediterranean than the newly 
arrived European Galatians. 

The other research objective was to excavate the front porch of Room 4 
of Building A, one of the few standing monumental Middle Phrygian buildings 
at Gordion (Fig. 8). Only two units of Building A were excavated in the early 
seasons of Young’s work in 1950-1952. Young speculated that Building A had 
six units, each with an anteroom and a main room behind for a width of 15 m. 
and a total length of 78 m. Young’s reconstruction of all six units is based on 
fragmentary cross-walls and foundations located to the south that were part of 
the Mosaic Building.  It is a testament to Young’s vision and ability to recreate 
whole structures from wall fragments. Old assumptions, however, need to be 
tested and since additional parts of Building A were exposed in 2005 one 
major goal for 2006 is to understand the chronology and function of Building A 
through targeted excavations to the east of Operation 46.

Andrew Goldman has provided the following report on his excavations in 
the Southwest, Northwest, and West City Wall Zones.
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Project Description and Orientation
Between June 12 and July 7, 2005, excavations were carried out for a 

second season in the Roman-period town on the Citadel Mound (CM). The 
focus of the fi eldwork remained the four trenches – Operations 52 through 
55 – opened in 2004 at three separate locations on the CM surface (Fig. 1). 
With the overlying strata (largely medieval, YHSS 1) having been removed in 
2004, the primary objective in 2005 was the exposure and examination of the 
full Roman (YHSS 2) occupation sequence in each of the three areas. The 
project’s specifi c objectives are to investigate the following interrelated issues: 
(1) the 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 CM; (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. 

Work continued in 2005 in the four 5 x 10 m. trenches laid out directly 
adjacent to Roman-period structures partially excavated and recorded during 
the R. S. Young excavations (1950-1973). Excavation of these areas allowed 
the exposure of new architectural features and the collection of stratifi ed fi nds, 
permitting in turn a more accurate assessment of the stratigraphic sequence 
and dating of the occupational phases. Consequentially, a more detailed 
reconstruction of the town’s developmental history is now becoming possible, 
based on the fi ndings of the last two seasons.

Fieldwork was again directed by Dr. Andrew L. Goldman (Gonzaga 
University) in consultation with Drs. G. K. Sams and M. M. Voigt. The excavation 
team was composed of eight others: Dr. Jennifer Tobin (University of Illinois, 
Chicago), Dr. Julian Bennett (Bilkent University), Dr. Jean Greenhalgh (Queens 
University), Jeremiah Dandoy (faunal analyst), Sharon Hopkins (artist), and 
undergraduate assistants Jordan Bensen-Piscopo, James B. Balzarini, and 
Stacey Zulauf. The Loeb Classical Library Foundation at Harvard University 
generously continued its funding of the project for a second consecutive 
season.
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2005 Excavation Results
Work was resumed in each of the three excavation zones from the point 

at which it had ceased in 2004. Although medieval features and related later 
intrusions were encountered in some trenches (Ops. 53 and 55), the Roman-
period strata formed the primary focus of the 2005 season. Details of each 
operation are noted below, listed according to their location (by zone) and 
trench number (Operations 52 to 55).

The Northwest (NW) Zone (Fig. 1, Area 1)
In the NW Zone, Op. 52, supervised for a second season by J. Tobin, is 

located adjacent to the NE corner of Young’s “Southwest” trench. Excavation 
in the NW Zone by Young (1950) and Voigt (1993-2002) had previously led 
to the identifi cation of four distinct subphases of construction within a single 
domestic complex of the Roman (YHSS 2) settlement. In 2004, three medieval 
occupational strata, including the partial remains of hard, white clay fl oors and 
courtyards or outside areas were recorded above the Roman strata and below 
a thin layer of topsoil. Only a few intact features were unearthed in the medieval 
strata, specifi cally the remains of several subterranean, clay-lined ovens and 
a large number of trash pits, a number of which extended deeply downwards 
into and below the underlying Roman strata. Along the northern edge of the 
trench, directly below these medieval fl oors, was a well-constructed stone cist 
grave, identical in form and construction to the ca. 60 similar burials excavated 
to the southwest in 1950. The grave was discovered just above and cutting 
into the latest Roman phase of habitation (Subphase 4), an outside surface 
covered with broken and scattered roof tiles and containing several heavily 
disturbed features, the original function of which could not be determined. 

Work began at the top of Roman Subphase 4, with the removal of the tile. 
Covered by the tiles and embedded in the underlying surface were two coins 
of the Constantinian era (Fig. 9). A mid-4th century date is therefore tentatively 
offered for the abandonment and collapse of the NW Zone’s Subphase 
4 buildings, with the area’s conversion into the cist-grave cemetery taking 
place soon afterwards, probably in the latter half of the 4th century A.D. This 
conclusion is consistent with evidence from the 1950s, in effect confi rming 
continuous settlement activity in the NW Zone during the late Roman period.
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With the removal of ca. 30-40 cm. of soil, the remains of Roman (YHSS 2B) 
Subphase 3 buildings came to light. Thick walls (ca. 80 cm. wide) with facings 
of reused ashlar blocks and a rubble core – typical of Subphase 3 construction 
– were recorded in the southern half of the trench. The original plan of the 
walls could not be traced in detail, large segments having been removed by 
medieval robbing. White plaster fl oors, some with embedded stone paving, 
were recorded in the southeastern and southwestern corners of the trench. 
The northern half of the trench yielded no intact walls or features except for a 
large pit, suggesting that the northern area was an adjacent outside workspace 
or courtyard. Roman fi ne ware pottery with late 1st and 2nd century forms was 
found in large quantities. 

The Roman Subphase 2 occupation level of Op. 52 – the fi nal stratum 
investigated in 2005 – was uncovered during the fi nal week of excavation 
and only in the southern half of the trench (Fig. 10). A stone-paved surface 
with a narrow drainage channel lay in the southwestern corner, indicating 
that this was an outside area. Likewise, further paving stones were found 
closely fi tted together in the southeast corner. In between the paved areas sat 
a roughly circular, shallow basin with cobblestones embedded in its surface. 
The small drain emptied directly into this basin, which likely served as a 
sump for rainwater. Pottery from this subphase is mostly late Hellenistic in 
date, a not unusual condition at Gordion, where the early Roman inhabitants 
appear to have appropriated much fi ll material from the abandoned Hellenistic 
settlement as they leveled surfaces for their own new town.

The Southwest (SW) Zone (Fig. 1, Area 2)
In 2005, Operation 53 was expanded further to the west in order to continue 

a reinvestigation of and link new fi nds to a series of structures excavated by 
Young in 1950. J. Greenhalgh returned as supervisor. The objectives were (a) 
the completed clearance of the pit house unearthed in 2004 in the trench’s 
northern half, (b) a more detailed investigation of the underlying Roman building 
– possibly to be equated with Subphase 3 of the NW Zone – excavated by 
Young in 1950, and (c) a verifi cation of the sequence of later habitation in this 
quadrant of the Citadel Mound, where relatively little excavation has taken 
place to date.
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By the end of 2005, the remaining western portion of the pit house and its 
fi nely laid white plaster fl oor had been uncovered (Fig. 11). Work in 2004 had 
revealed that the fl oor in the room’s eastern half contains numerous tripod 
stand impressions, a small stone platform, two stone-lined postholes and a 
small round hearth. In the newly exposed portions of the house, additional 
features appeared in the fl oor, including two further postholes (one with 
stone lining, one with a round stone pedestal), stand holes for a large tripod, 
and several small squared pits, possibly for subterranean storage. In the 
southwest corner of the house was located a circular hearth composed of 
small stones, and directly across from this feature, in the northwest corner, 
were the remains of a rectangular stone bin made from reused ashlars. The 
structure’s date continues to be uncertain. It is tempting to posit a late Roman 
or early Byzantine date (4th and/or 5th century A.D.) for the pit house, as such 
a date would be convenient in providing for a contemporary settlement linked 
to the neighboring cist-grave cemetery in the NW Zone. Deposits from within 
the house, however, have yielded little in the way of readily dateable material. 
In any case, the identifi cation of semi-subterranean architecture dating to 
the fi rst millennium A.D. or later represents a new and intriguing discovery at 
Gordion, a hitherto unsuspected development in architectural practice at the 
site.

Along the trench’s southern side, the long Roman wall brought to light at 
the end of 2004 was further excavated and cleaned to a length of ca. 5.50 m., 
at which point it disappeared into the old 1950 trench (Fig. 12). Portions of the 
wall were robbed away by the medieval inhabitants. Near the southeast corner 
of the trench, the wall was composed solely of large, reused ashlar blocks, 
suggesting, as is often the case with Roman construction at Gordion, that a 
corner of the building had been reached. The delineation of a robber’s trench 
containing a further ashlar block in alignment on the north side of the wall 
appears to verify this hypothesis. Roman-period surfaces directly associated 
with and on the northern side of the wall proved elusive, suggesting that the 
area to the north was an outside workspace or courtyard. In contrast, a hard 
fl oor of grey plaster lying on the wall’s southern side indicates that an interior 
room may have lain in that direction. A large amount of late Hellenistic pottery 
was discovered beneath that surface, suggesting that a single phase of Roman 
occupation (Subphase 3?) lay in this area, in contrast with the NW Zone.
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The West City Wall (WCW) Zone (Fig 1, Area 6)
Operation 54 proved diffi cult to excavate in 2004, with medieval pitting 

cutting deeply into the western areas of the trench. Work in the WCW Zone in 
1973 provided similar problems, and in 2005 J. Bennett resumed excavation 
there in order to clarify the sequence of Roman and post-Roman habitation 
in that area.

Multiple strata were unearthed in the eastern portion of the trench, including 
a large, well-built stone-lined pit (Fig. 13, Wall 6). This circular pit, its sides 
lined with reused stones fi ve courses in height, extended to a depth of ca. 1 
m. It contained quantities of medieval pottery and in turn cut into the walls and 
fl oor of a post-Roman pit house similar in construction to that found in Op. 53. 
Only the southern wall and southwestern corner of the pit house remained 
(Fig. 13, Walls 38 and 39). Although not as well preserved as the structure in 
Op. 53, the new pit house was similar in having two clay fl oor surfaces, the 
upper and later of which was cut by a round post-hole. Three poorly preserved 
coins were found between these surfaces. Although taken to the museum in 
Ankara for x-ray examination, results were inconclusive and the relative date 
of this pit house phase received no clarifi cation.

A signifi cant amount of fallen mudbrick and soil were removed from the 
western half of Op. 54 to reveal a white plaster fl oor in the southwest corner 
and along the northern baulk. Several deep robber trenches were uncovered; 
their contents, including copious quantities of medieval pottery, confi rm that, 
like Op. 52, nearly all of the features were removed in this area by robbing. 
Only a small segment (ca. 1 m. long) of a single Roman wall (Fig. 13, Wall 
39) faced with brown plaster remained in place, having been incorporated 
into the later pit house. To the south of this wall, in what appears to have 
been an outside trash dump, signifi cant quantities of bronze, iron, glass and 
pottery fragments were unearthed. The fi nds included a small Roman glass 
tear bottle, an iron fi bula, and Roman armor scales. Preliminary study of the 
glass indicates that the fi nds date to 1st and 2nd century A.D., an apparent 
indication that the building complex here belongs to the earlier phases of the 
Roman town. 
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Operation 55, lying northwest of Op. 54, was continued in 2005 by A. 
Goldman. Work focused on further investigation of two structures unearthed 
in 2004, a large mortared stone feature in the northwest corner and a multiple-
roomed building in the southeast corner. The former feature appears to be a 
roughly-laid stepped formation with several perpendicular buttresses, all of 
which lay atop a thin, hard mortared surface with river pebble inclusions. In 
2005, Op. 55 was extended to the northwest by the addition of two 2 x 4.5 
m. areas in order to explore the extent and function of the mortared stone 
structure. Below ca. 30-40 cm. of topsoil in these extensions was a hard, yellow 
surface and lines of small stones running approximately north to south. Deep 
medieval pitting in the yellow surface revealed that the thin concrete-like strata 
continued across the new area, creating a level foundation platform at least 6 
m. wide. Taken together, it is currently suggested that this mortared stone and 
earth platform are part of a Late Roman road or street, one buttressed along 
the eastern edge and whose foundations were sealed by the use of this crude 
concrete.

In the center and eastern part of the trench, the building with burnt deposits 
found in 2004 was further explored (Fig. 14). A large wall constructed of small 
stones laid in a herringbone pattern ran from southwest to northeast, with a 
length of over 4 m. Only the low stone socle of the wall remained in place. This 
long wall, which nearly bisected the trench, displayed two different construction 
phases. Along its eastern side lay two rooms, the southernmost of which was 
partially investigated in 2004 and was found to contain a ca. 2 cm. thick layer 
of burnt charcoal and ash. That room had fi ne paving stones embedded in 
its fl oor (Fig. 14, foreground). The fl oor of the second room, to its immediate 
north, contained no similar traces of burning or paving stones but instead held 
several thin plaster fl oors of hard white or grey clay (Fig. 14, background). 
Along the base of the walls, traces of white plaster were recorded, as well as 
a large rectangular threshold block fl anked by round postholes on the north 
and south. In the room’s north corner were found several large iron objects. 
Following conservation, these were identifi ed as segments of Roman scale 
armor wired together, with traces of leather backing still in place (Fig. 15). 

Most notably, the 2005 excavations in both trenches revealed that the 
robbed structure in the western half of Op. 54 was a continuation of the building 
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containing the burnt room found in Op. 55. The structure in total appears to 
have been at least 8 m. in length. Preliminary identifi cation of 1st century 
pottery, glass forms and lamps in both structures suggests that it belongs to 
the town’s earlier phases of occupation. 

Preliminary Conclusions
The results of the 2004-05 excavations have led to greater clarifi cation of 

the town’s history and function. At present, the relative chronological sequence 
of strata for the Roman and later periods at Gordion tentatively appears as 
thus:

Post-Medieval Abandonment 15th to 21st cs. A.D.
Medieval (Seljuk/Ottoman pit houses) 13th-15th cs. A.D.
Post-Roman Abandonment Early 5th (?) – 13th centuries A.D.
Roman 4 (Late Roman/Early Byzantine) Late 3rd to early 5th (?) cs. A.D.
Roman Abandonment Level Late 2nd (?) to Late 3rd cs. A.D.
Roman 3 (Flavian-Antonine Period) Late 1st to Late 2nd (?) centuries A.D.
Roman 2 (Julio-Claudian Period) Mid-1st c. A.D.
Roman 1 (Augustan Period) Early 1st  c. A.D. 
Pre-Roman Abandonment Late 2nd c. B.C. to Early 1st c. A.D. (?)

Perhaps the most notable discovery of the two seasons is that of armor 
and projectile weapons in the early imperial Roman levels, providing the fi rst 
reliable evidence that the small town once had a military function. Although it 
had been hypothesized prior to the new excavations that Gordion should be 
equated with Vindia, a small road outpost (statio) along the Ancyra-Pessinus 
highway, evidence for this proposal remained largely circumstantial. The 
fragments of arms and armor found in all three zones of excavation have been 
dated by associated fi nds with some certainty to the 1st and 2nd centuries. If 
this early imperial date is correct, the scale armor would be among the earliest 
imperial examples ever found. That military equipment was found at Gordion 
is in itself an exceptional fact, as exceedingly few military posts of any size 
have been excavated in Turkey and none of this early date. 
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The 2004-05 excavations have also shed light on the town’s foundation 
date and the pace of its physical development. Glass vessels from the 
earliest levels appear to confi rm a foundation date of at least the early Julio-
Claudian period. In addition, it now appears evident from the new stratifi cation 
sequence and secure coin fi nds that the town diminished in size over time. 
An apparent abandonment of the WCW Area by the late 2nd century and the 
conversion of the NW Zone into a cemetery by the mid-4th century indicate 
that the settlement was reduced from its largest extent in the 1st century (ca. 3 
hectares) to a much smaller area of active habitation along its western side by 
its fi nal phase. Furthermore, there is the mounting evidence for the widespread, 
if not total abandonment of the entire town between the late 2nd and late 3rd 
centuries. The NW and SW Zones contain a layer of 30-40 cm. of building 
collapse and subsequent soil accumulation directly atop the 2nd century 
Roman strata. This fi nding corresponds with a previously observed absence 
of dateable 3rd-century material (ceramic imports, coins, lamps, glass, etc.) 
from the 1950-73 excavations, adding further weight to the hypothesis that 
the settlement was abandoned until the late 3rd or early 4th century (at which 
time imported lamps and coins reappear). Portions of the burnt early imperial 
building discovered in Ops. 54 and 55 might indicate a natural or man-made 
catastrophe at the site, although direct proof for either is lacking. What is clear 
is that the town’s length of occupation and size appear to have been neither 
continuous nor static, with fl uctuations in both considerably more complex 
than had previously been understood. 

II. Research
The following research projects and investigations of materials were 

undertaken during the 2005 season:
Mr. Jeremiah Dandoy: analysis of animal bones
Dr. Gareth Darbyshire: iron objects
Professor Keith DeVries: imported Greek pottery before Hellenistic times
Dr. Suzanne Ebbinghaus: Persian period ceramic rhytons
Dr. Ayşe Gürsan-Salzmann: architectural recording in Yassıhöyük village
Dr. Robert Henrickson: ceramic studies
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Professor Janet Jones and Dr. Despina Ignatiadou: glass objects
Professors Lisa Kealhofer and Peter Grave: ceramic trace-analysis
Professor. Mark Lawall: Greek transport amphoras
Mr. Frank Matero: reassessment of architectural conservation
Dr. Naomi Miller: palaeoethnobotany
Professor Elizabeth Simpson: research and conservation on wooden 

objects
Ms. Shannan Stewart and Mr. Ryan Fowler: Hellenistic pottery
Ms. Galya Toteva: Late Phrygian pottery
Dr. Maya Vassileva: bronze objects
Mr. Martin Wells: Hellenistic architecture and stratigraphy

In fall, 2005, a welcome addition to the series of monographs on Gordion 
appeared:

Elspeth R.M. Dusinberre. Gordion Special Studies III: Gordion Seals and 
Sealings: Individuals and Society. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Museum of Archaeology and Anthropology, 2005.
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Fig. 1: Plan of site with 
excavations in 
2005

Fig. 2: Operation 46, Hellenistic rooms 
and Middle Phrygian wall
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Fig. 6: Operation 46, 
Hellenistic robber 
trench for Building A, 
porch 4, south wall, 
looking west

Fig. 3: Operation 46, Hellenistic oven 
and bin with loom weights, 
Room C

Fig. 4: Operation 46, alabaster fi gurine

Fig. 5: Operation 46, eastern baulk removal to level of Middle Phrygian Building A, unit 4. From 
south
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Fig. 7: Operation 46, terracotta raking sima tile, possibly from Mosaic Building

Fig. 8: Operation 46 in relation to Middle Phrygian 
Building A and Mosaic Building trench

Fig. 9: Operation 52, Constantinian 
era coin from surface of Roman 
Subphase 4
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Fig. 10: Operation 52, Roman YHSS 2, 
Subphase 2 (ca. mid-1st century 
A.D.)

Fig. 11: Operation 53, pit house complex from 
2004-2005 excavations

Fig. 12: Operation 53, long wall of Roman 
building (possibly Subphase 3)
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Fig. 13: Operation 54, plan of 
the medieval circular pit, 
earlier walls, and robber 
trenches

Fig. 15: Operation 55, Roman 
armor scales, still linked 
with copper alloy wire

Fig. 14: Operation 55, Roman building with two 
rooms
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Bursa İli’nin 86 km. kuzeydoğusunda, İznik Gölü’nün (Askania Limne) 
doğu kıyısında M.Ö. IV. yüzyılda kurulan İznik (Nikaia) ilçe merkezinde Selçuk 
Mahallesi Saraybahçe mevkiinde hazineye ait 29L IIa-1; 29 L IIa-2 paftalarda 
165 ada, 26 parselde kayıtlı Roma Açık Hava Tiyatrosu kalıntılarında 2005 yılı 
arkeolojik kazı çalışmaları 29.07.1998 gün ve 98/11549 Sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 06.07.2005 gün ve 95890 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıkları ile 
ilgili yapılacak kazı ve sondaj ruhsatnamesi ile Bakanlık Temsilcisi Arkeolog 
Nimet Demirci Bal’ın iştirakiyle 19.07.2005 tarihinde başlamış ve 18.08.2005 
tarihinde tamamlanmıştır1. 2005 yılı İznik Tiyatro Kazıları 3, 4, 32, 41, 44, 68, 
76, 77, 99 ve 102 No.lu açmalarda gerçekleştirilmiştir.

Roma İmparatoru Traianus’un Plinius’a 111-1122  yıllarında yaptırdığı 
belirlenen tiyatro günümüze kalıntılar hâlinde ulaşmıştır.

3. açma: İznik tiyatro kazısının ilk yıllarında başlatılmış olan açma ile 
32.açmanın bir kısmını içine alan ve 6x6 metre boyutlu olarak orkestra üzerindeki 
bölümünün kaldırılması için derinleştirme çalışmaları gerçekleştirildi. 68. 
açmaya batıdan bitişik olan açmada 2004 kazı mevsiminde kilise alt yapısının 
güneybatı köşesinden 5 metre derinde ulaşılan yüzeyden itibaren kazılmaya 
başlandı. Bu kesimde yoğun ve son derece girift hayvan kemiklerinden oluşan 
bir tabaka komşu açmalardakilerin devamı şeklinde açığa çıkarıldı. Bu kemikler 
arasında büyük baş hayvanlar sığır, at, eşek ile küçük baş hayvanlardan 
koyun, keçi, domuz, köpek, kedi kemiklerinin çoğunlukta olduğu görüldü. 
Kemik yoğunluklu tabakanın kalınlığı 1 metre olarak belirlendi.

2005 YILI İZNİK TİYATRO KAZISI
Bedri YALMAN*

*  Yard. Doç. Dr. Bedri YALMAN, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölüm, Bursa/TÜRKİYE. 

1 2005 yılı İznik Tiyatro Kazısına gerekli ilgi ve katkıyı esirgemeyen İznik Kaymakamı Hüseyin 
Avcı’ya, İznik Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz’a, Müze Müdür V. Gülper Algur’a, Bakanlık 
temsilcisi Arkeolog Nimet Demirci Bal’a teşekkür ederim. 

2 Sencer Şahin, Katalog der Antiken Inschriften des museums von İznik (Nikaia), Bonn 1979, 
teil I s.233a-234a. 
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Açmanın güneye yönelen kısmında tuğla, kiremit, kaba çanak çömlek 
parçaları, moloz taş, kireç kum harcı ile az sayıda fırın malzemelerine ait 
parçalar bulundu. Burada ulaşılan derinlik 3,4 metredir. Orkestraya ait zemini 
belgeleyecek bir ize rastlanmamıştır.

4. açma: 1980-1981 yıllarında önemli bir kısmı açılan, sonraki yıllarda 
orkestrayı güneyden sınırlayan kesme taşlardan yapılmış kanal ve IV. 
trapozeide tonozdan, orkestraya çıkışı sağlayan kapı boşluğunun yer aldığı 
kısmı kuzeyden 3., güneyden 24., doğudan 76., batıdan 21. açmalarla 
sınırlandırılmıştır. 2004 yılında gerçekleştirilen açma temizliği sırasında rigolün 
kaba yontulu iç duvarlarında kireç kum harcı ile oluşturulmuş polycrome fresk 
kalıntıları belirlendi. Açmada doğuya doğru uzanan kanal içinde de bazı fresk 
izlerinin belirlenmesi üzerine buraya bitişik 76. açmaya yönelinerek, kanalın 
bu kısmının açılmasına geçildi.

32. açma: Orkestra üzerinde başlatılan 3. açmaya batıdan sınır olup, 68. 
açmaya doğudan bitişiktir. Burada kilise kalıntısının güneybatı köşesinden 
5 metre derinde görülen yüzeyinden başlanarak derinleştirme çalışmalarına 
geçildi. Burada da 3. açmada belirlenen büyük ve küçük baş hayvanlara ait 
yoğun kemiklerin birbirleri ile kaynaşmalarından meydana gelen tabakanın 
uzantısı bulundu. Açmada tuğla, kiremit, kaba seramik, moloz taş, kireç 
kum harcı parçalarına rastlandı. 3,4 metre derine inilmesine karşın orkestra 
zeminini belgeleyecek bir ize ulaşılamadı.

41. açma: 77. açmaya doğudan bitişik olan açma kilise kalıntısının üst 
kotundan 5 metre derinde olup açmada alt cavea oturma basamaklarını açığa 
çıkarmak için derinleştirme çalışmalarına geçildi. Rigolün bu kesiminde 6 
adet oturma basamak temeli belirlendi. Açmaya kuzeybatıdan yaklaşan XIII. 
yüzyıla ait mezarlık kilisesi nedeni ile geçmiş kazı dönemlerinde bu açmanın 
üst tabakalarında bazı erişkinlere ait mezarlar açığa çıkarılmıştır. Açmanın 
güneyinde gerçekleştirilen derinleştirmeler kısa sürede neticeye ulaşılmasını 
sağlamış ve oturma basamak temellerinin orkestraya kadar ki bölümünü 
tiyatro caveasıyla birleştirmiştir (Resim: 1).

Açmada in situ rigol üzerini örten kesme taş (rekristalize kalker) kiklopik 
örtü ve yürüyüş şeridini oluşturan mimarî parçaların üstleri yoğun şekilde 
aşınmıştır. Bunlardan 2,75 metre uzunluğu, 1,40 metre genişliği ve 0,36 
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metre kalınlığı olanların yanında uzunluğu 1,45 metre, genişliği 1,10 metre, 
kalınlığı 0,41 metre olanlar da vardır. Bu parçaların 2005 kazı dönemine kadar 
belirlenemeyen rigol örtüsünü belgelemeleri önem taşımaktadır (Resim: 2).

Bu ve komşu açmalarda daha ziyade tiyatro kesme taşlarının, oturma 
basamaklarının surlara taşınmak üzere in situ konumlarının bozularak 
yukarıdan orkestraya doğru yuvarlanarak indirilmiş olduklarını ve orkestrayı 
çevreleyen kesme taş duvarın önüne yığılmış olduklarını gösteren 34 adet 
çeşitli mimarî parçanın günümüze ulaşan durumlarını belgelemesi bakımından 
dikkat çekicidir (Resim: 3). Bunlar arasında aşırı kullanılmalarından dolayı 
yüzeyleri aşınan veya düzleşen bloklardan birinin üzerinde ensüze olarak 
yazılmış bir satırlık Yunanca yazıt bulunmaktadır (Resim: 4).

f k v P I Є B O H Θ I Õ V Δ Є Г Y o N o M Λ +

44. açma: V. trapozeide tonozlu mekânın güneyinde 2004 yılında açılan 
100. açmanın sınır olduğu 47. açmanın kuzeyinde belirtilen tonozlu mekânın 
iç kısmında başlatılmıştır. Trapozeide tonozlu mekânın güneyindeki beşik 
tonozlu iki mekânın da önemli kısmı yıkılmıştır. Trapozeide mekânın ise 
tonozlu kısmının önemli bölümü taşlarının sökülmesinden dolayı tahribata 
uğramıştır. Mekânın iç kısmı ise yoğun şekilde tuğla, kiremit ve harç parçaları 
ile dolmuştur. Moloz taşların da bulunduğu toprak içinde Osmanlı ve Bizans 
Dönemine ait yoğun seramik parçalarına ve fırın yardımcı malzemelerine 
rastlanmaktadır. Bunlar arasında seramik fırınında üst üste üç ayaklarla 
dizilen kâseler, yüksek ısı nedeni ile fazla pişmiş ve birbirine kaynamıştır. Bazı 
kâselerin hamurları, astarları hazırlanmış, ensüze, sgraffi to tekniği ile basit 
fakat sade bitkisel desenleri yapılmış, sırlanıp pişirme aşamasında bir teknik 
hata nedeni ile bozuldukları, eridikleri, aralarındaki üç ayakların birbirine 
yapıştığı belirlenmiştir. Bu seramik grubu arasında akıtma boya tekniği, 
sgraffi to tekniği, slip tekniğinin uygulandığını gösterir örnekler ele geçirilmiştir. 
Ayrıca sadece astarlanmış, pişirilememiş parçalarında olduğu belirlenmiştir. 

Açmanın güneyinde sınır oluşturan moloz, kırma taştan toprak harcı ile 
örülmüş bir duvarın 5,70 metrelik kısmının 0,75 metre yüksekliğindeki bölümü 
günümüze kalmıştır. Son derece kaba kırma taşlar arasında dolgu olarak 
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tuğla ve kiremit parçaları kullanılmıştır. Duvarın doğusunda bu duvarın devamı 
konumunda tiyatroya ait moloz taşlar ve kireç kum harcı ile örülmüş bölümü 
1,99 metre uzunluğunda, 2,15 metre eninde ve 1,30 metre yüksekliğindedir. 
Açma duvarını oluşturan taş duvarın bununla birleştiği yerde kuzeye doğru 
0,75 metre uzanan taş döküntüleri vardır. Güneydeki duvarın dış yüzünden 3 
metre sonra köşe yaparak 0,90 metre derinde, 2,50 metre kuzeyde doğu-batı 
uzantılı duvarın uzunluğu 4,30 metre, genişliği 0,80 metre, yüksekliği 0,60 
metredir. Duvardan güneye dönen kısım ile diğer duvar arasında 0,58 metrelik 
mesafe vardır. Bunun kuzey-güney uzunluğu 0,53 metre, genişliği 1,06 metre 
ve yüksekliği 0,50 metredir. Kapı boşluğunun doğusundaki duvarın kuzey-
güney uzunluğu 1,70 metre, kalınlığı 0,73 metre, yüksekliği 0,425 metredir. 
Buna bitişik duvarın doğu batı uzunluğu 2,17 metre, kalınlığı 0,58 metre ve 
yüksekliği 0,475 metredir.

Öndeki (güneydeki) beşik tonozlu mekânın başlangıcında doğu batı uzantılı 
moloz ve kırma taşlardan çamur harcı ile örülmüş Osmanlı Dönemine ait 
duvarın 0,70 metre genişliğinde olduğu, kuzeye doğru üst kısmındaki taşların 
yıkıldığı belirlenmiştir. Bu duvarın doğu kısmının in situ moloz taş kireç kum 
harcı ile örülü tiyatronun duvar kalıntısıyla birleştiği belirgindir. Bunun altında 
sıkıştırılmış toprak tabakası 0,35 metre kalınlığındadır. Altındaki tuğla, kiremit, 
çömlek, künk parçalarından oluşan tabakanın kalınlığı ise 0,40 metreye 
ulaşmaktadır. Bu tabakaların uzantıları açma içinde devam etmektedir. Atılmış 
olan bu tabakalar ile dökülmüş taşların kaldırılmasına devam edilmiştir.

Açmada İTK 05-E. 11 envanter No.ya kayıtlı Erken Osmanlı Dönemine ait 
Milet işi büyük boy kase ile İTK 05-E.07 envanter No.ya kayıtlı boncuklardan 
oluşan kolye, İTK 05-E.09 ve İTK 05-E. 10 envanter No.larına kayıtlı iki adet 
ağırlık bulunmuştur.

Açmada belirlenen seramik atölyesinde kullanıldığı anlaşılan demirden 
dövme olarak yapılmış üç adet muhtelif büyüklüklerde makas, iki ucu bulunan 
büyük bir çatal, bakırdan dövme olarak yapılmış ve ezik ele geçirilmiş tek 
kulplu kupa ile küçük tepsi bulunmuştur.

68. açma: Doğu-batı ve kuzey-güney uzunlukları 6 metre olan ve kuzeyden 
73., güneyden 35., batıdan 69., doğudan 32. açmaların bitişik olduğu bu 
açmanın geçmiş dönemlerde başlatıldığı, orkestranın üzerine rastlayan bu 
kesimin açığa çıkarılması için derinleştirme çalışmaları başlatılmıştır.
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Açmada yoğun hayvan kemiklerinden oluşan tabaka, moloz taş, tuğla, 
kiremit parçaları ve seramik fırınlarından çıkma zinterleşmiş ateşlik kısmına 
ait erimiş, akmış koyu gri siyah renkli tuğla akıntıları, demir cürufl arı, çeşitli 
boyutlarda, kaba hamurlu kırmızı renkli mutfak kap parçaları, çömlek amphora, 
pithos kalıntıları, beyaz hamurlu, yeşil, sarı, hardal sarısı, kırçıllı, limon 
küfü rengi monocrome kap parçaları Orta Bizans Dönemine ait örneklerdir. 
Mermerden yapılmış havan, kulp ve kaide parçaları ile demir cürufl ar, dövme 
çiviler bulunmuştur.

Açmada ulaşılan derinlik 3,5 metre olup orkestranın zeminine ait herhangi 
bir ize ulaşılamamıştır. Burada zemin araştırması daha sonraki dönemlere 
bırakılmıştır.

76. açma: Alt caveanın güneye yakın kısmında ve oturma basamak 
temellerinin bu bölümündekileri örten toprak tabakalarını kaldırmak ve 
rigolün uzantısını belirlemek için başlatılan bu açmada, alt caveanın son 
basamak temel sırasının kırma taş, kireç kum harcı ile örülmüş bölümlerinin 
çıkarılmasına yönelindi. Açmanın bu kesiminde merdiven basamaklarının en 
uzunu 7,6 metre, genişliği 0,60 metre ve yükseklikleri 0,30-0,35 metre olan 6 
adeti belirlendi.

IV. trapozeide tonozlu mekândan kuzeye açılan 0,85 metre genişliğinde 
1,70 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaki kesme taşlardan 
oluşturulmuş kapı boşluğu batı ve doğu yönlerine doğru uzanacak şekilde 
ikiye ayrılmaktadır. Rigolün ön kısmını sınırlayan, orkestranın sınırını oluşturan 
rekristalize kalkerden yapılmış kesme taşlardan oluşan duvarın 0,60 metre 
kalınlığı, 3,30 metre uzunluğu ve 1,25 metre yüksekliği vardır. IV. trapozeide 
tonozlu mekânın kuzeyindeki kapı boşluğundan batıya yönelen rigolün (kanal) 
genişliği 0,75 metredir (Resim: 5). Güney duvarının kaba yontulu taşlarla 
örüldüğü ve 1.40 metre yüksekliğinin olduğu doğu-batı uzunluğunun hafi f 
dönü yapacak şekilde 5,50 metre bulunduğu, üstten 0,25 metrelik kesme taş 
bölümünün üzerine moloz taş kireç kum harcı ile örülmüş basamak temeli 
konmuştur.

İçi toprak, taş, tuğla, seramik parçaları ile dolu olan rigolün boşaltılma 
çalışmalarında rastlanan tuğlaların ölçüleri; uzunluğu 0,35 metre, genişliği 
0,28 metre, kalınlığı 0,07 metre; uzunluğu 0,33 metre genişliği 0,19 metre, 
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kalınlığı 0,05 metre; uzunluğu 0,285 metre, genişliği 0,18 metre, kalınlığı 
0,065 metre; uzunluğu 0,265 metre, genişliği 0,195 metre, kalınlığı 0,068 
metre ile uzunluğu 0,26 metre, genişliği 0,195 metre, kalınlığı 0,045 metre’dir. 
Bu tuğlalardan yüzlerce parça ele geçirilmiştir. Rigol zeminine ulaşıldığında 
bir dönem tuğla kaplı olduğu belirlenmiştir.

Kanalın her iki iç yüzünün kaba yontulu olarak bırakıldığı, bu kısımların 0,0 
12 metre ile 0,005 metre arasında değişiklik gösteren kalınlıklarda kireç kum 
harcı ile sıvanarak oluşturulmuş fresklerle bezendiği açığa çıkarıldı (Resim: 
6). Güney duvarındaki freskte dikey olarak yapılmış 0,28 metre genişliğinde 
plaster yüzeyinde yivler ve setler beyaz ve vişne çürüğü renklerle boyanmıştır. 
Günümüze kalan kısmının yüksekliği 0,87 metredir. Batısında hardal sarısı 
renginde bir saçak uzanmaktadır. 0,20 metrelik siyah renkli kısım, koyu kırmızı 
renkle yapılmış bölüme bağlanmaktadır. Batısında da benzer köşeli dikey 
bir plaster 0,275 metre genişliğinde, 0,85 metre yüksekliğindedir. İki plaster 
arasındaki açıklık 0,86 metredir. Doğudaki plaster üzerinde beyaz renkli 0,005 
metre kalınlığındaki çizgi ile sınırlandırılmış alanda üst üste 4 adet çember 
şeklindeki zincir dizisi içinde noktalar yer almaktadır. Doğudaki plasterde koyu 
kırmızı hat 0,035 metre, kırmızı hat 0,03 metredir. Altında hardal sarısı renkli 
0,14 metre kalınlığında bir saçak görülüyor. Bunun altında kırmızı renkli yüzlü 
ve yoğun kıvrımlı elbiseli bir insan fi gürü yer alıyor (Resim: 7).

Batıya uzanan fresk 2,55 metre uzunluktan sonra kalın bir hatla içe doğru 
dönmektedir. Burada harç kalınlığı 0,04 metreye ulaşmaktadır. Dik açı yaparak 
kuzeye uzanan duvar, rigolü kapatarak kuzey duvarına bağlanmaktadır. Rigolün 
bu kesimindeki kuzey duvarının iç yüzünde de fresk izleri belirlenmiştir.

Kanalın doğusunda yer alan freskin yüksekliği 1,42 metre, genişliği 0,78 
metredir. Kalınlığı 0,015 metredir. Üst kısmında bazı kopmalar ve noksanlıklar 
vardır. Burada beyaz fonlu oldukça süslü, kıymetli renkli taşlarla işlenmiş, arkası 
yüksek bir taht üzerine oturur şekilde cepheden Hz. Meryem ile kucağında 
Hz. İsa yer almaktadır (Resim: 8). Hz. Meryem’in dış konturları siyaha yakın 
koyu lacivert, elbisesi gül kurusu, mor karışımı renklidir. Halesinin etrafı koyu 
kahverengi konturla içi beyaz, sarı haç izlerine sahiptir. Bir yanında dalgalı saç 
izleri görülüyor, halenin önemli kısmı ve yüz hatları kaybolmuştur. Hz. Meryem 
sol eli ile çocuk Hz. İsa’yı tutmakta, parmakları arasında beyaz bir mendil 
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bulunmaktadır. Taht üzerindeki koyu kırmızı bir mindere oturmaktadır. İki 
bacağı hafi fçe ayrılmış, sol ayağı biraz öndedir. Ayakkabılar ile bordo turuncu 
renkli seki üzerine basıyor. Cephede beşer  beyaz noktadan oluşan dört rozet 
grubunun aralarında yatay dikdörtgen açık mavi motifl er vardır.

Hz. Meryem’in yüz hatları günümüze kalmamış olmasına karşın boynuna 
ait bir bölüm bulunmaktadır. Kucağındaki oğlu Hz. İsa’nın cepheden işlenmiş 
yüzü, sarı beyaz halesi, haç izleri belirgindir. Elbisesi turuncuya dönük sarı 
renklidir. Sol omzundan sarkan pelerini vardır. Sağ eli havada, parmaklan 
açıktır. Diğer eli görülmemekte, elbisesinin içinde kalmaktadır. Bacakları 
birbirinden hafi fçe ayrıktır. Ayakları çıplaktır.

Hz. İsa’nın saçları kıvırcık ve koyu kahverengi turuncu karışımıdır. Yanakları 
sıhhatli bir çocuğun türünde hafi f tombul ve pembe renklidir.

Rigolün güney duvarındaki freskin uzunluğu 3,15 metre, yüksekliği 1,50 
metredir. Sol tarafta oturur şekilde, boyun kısmı sağa Hz. Meryem’e doğru 
eğilmiş, hafi f profi l verir konumdadır. Başında turuncu renkli halesi, bordo 
renkli çizgilerle belirtilmiş yüz hatları, turuncu renkli bir elbisesi ile beyaz bir 
eteklik-içlik vardır. Kıvrımları siyah-bordo renklerle belirtilmiştir. Boynunda 
beyaz renkli bir fular yer almaktadır. Sol eli dizi üstünde, baş parmağı ayrık, 
diğerleri bitişik işlenmiştir. Ayakları kırmızı-turuncu, siyah renkli konturludur. 
Koltukta oturmaktadır. Altında bir bordür yer almaktadır. Koyu siyah renkle 
yapılmış kanat izleri görülmektedir. Bu meleğin sağında beyaz renkli, bordo-
siyah konturlu dikey hatlarla bezenmiş köşeli plaster ile sağında bitki motifl eri 
yanındaki duvara dayanmıştır. Bitkilerin renkleri koyu yeşil neftidir. Sağda 
ayakta duran haleli, turuncu renkli, yüzü cepheden işlenmiş, boyun kısmı sola 
doğru hafi fçe eğik, elbisesi turuncu, sarı, bordo renkli ve kirli beyaz renkte 
içliklidir. Siyah ayakkabıları vardır. Sol eli yüzüne yakın yere kadar kalkık, baş 
parmağı ayrık, diğerleri bitişiktir. Yerde bitkisel motifl er, çiçekler yer alıyor. 
Bunlar işlenen sahnenin dış mekânda geçtiğini belirten unsurlardır. Sahnenin 
iki yanında da birer plaster bulunmaktadır.

Rigolün kuzey duvarının iç yüzündeki fresklerin önemli kısmı dökülmüştür. 
Bunlardan kalan izlerden uzunluğunun 2,485 metre, yüksekliğinin 1,08 metre 
olduğu ölçülmüştür. Figürlerin elbiseleri açık sarıdır. Üstlüklü ve beyaz içliklidir. 
Siyah-borda konturludur. Alt kısmında bordo renkli 0,08 metre kalınlığında 
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bordürün solunda yeşil bitki dokusuna ait izler yer almaktadır. Önemli kısmı 
kaybolmuş kırmızı beyaz renklerin hâkim olduğu bir başka fi güre ait izlerde 
vardır.

Kanalın belirlenen kısmının zemininde kenar uzunlukları 0,35 metre olan 
kare şekilli 0,07 metre kalınlıklı yan yana dizilmiş ikişer tuğladan 8 sıra hâlinde 
kaplamaların yer aldığı belirlenmiştir. Zeminin doğusunda 0,66 metre kenar 
uzunluğu olan kare şeklinde 0,14 metre kalınlığında rekristalize kalkerden 
yapılmış, alt kısmı kaba yontulu bırakılmış, merkezinde demirden bir halka 
takılı bir kapak bulunmaktadır. Yanında 0,07 metre çapında 0,03 5 metre 
derinlikte dairesel bir yuva açılmıştır. Köşelerinde kırılmalar vardır.

Kapak görünümündeki taşın örttüğü herhangi bir bölüm, mezar vs. olup 
olmadığı yerinden kaldırılıp alt kısmında bir sondaj gerçekleştirilerek kontrol 
edilmiş, kırmızı hamurlu dağınık seramik parçaları dışında bir bulguya 
rastlanmamıştır. Kapak in situ durumunu koruyacak şekilde bırakılmıştır.

Freskler ve zemin üzerinde gerekli tüm veriler toplandıktan sonra yeterli 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

77. açma: 3. açmanın doğusunda geçmiş dönemlerde üst kısmı kazılmış 
ve kilise kalıntısının üst kodundan 4,8 metre derinde kalan yüzeyinden itibaren 
derinleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Açmada tuğla, kiremit, çömlek parçaları ile cam parçaları, Bizans Dönemine 
ait beyaz hamurlu seramik parçaları, monocrome seramiklere ait parçalar 
bulunmuştur.

Açmada 2,30 metre derinde tiyatro orkestrasını sınırlayan rigol ve oturma 
basamak temellerine ait kalıntılara ulaşıldı. Açmadaki çalışmalar 2006 
yılında bu kısmın kuzey doğusundaki bölümlerinin açılması ile ana bütünlüğe 
katılacaktır. Ortaya çıkarılan mimarî parçalar arasında oturma basamak 
parçaları ve diazoma taşlarına ait örnekler dağınık durumundadır. 

99. açma: 2004 yılı kazı mevsiminde 9x8 metre kuzey-güney uzantılı olarak 
başlatılan açma tiyatro kalıntılarının güney kısmında kapatılmış sokak altında 
kalmaktadır. Açmanın IV trapozeide tonozlu mekânın güneyindeki beşik 
tonozlara dayanan kuzey sınırındadır. Açma yüzeyindeki yol artıkları (asfalt, 
mıcır, killi toprak, moloz taş) temizlenmesinden sonra 4x9 metrelik bölümünde 
derinleştirme çalışmalarına geçildi. Kuzeydoğu köşesinde 0,70 metre derinde 
erişkine ait iskelet izleri bulundu (Resim: 9).
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İTK 05-99/1 No.lu iskelet:  Açmanın kuzeydoğusunda kesme taştan 
yapılmış pres amaçlı kullanıldığı belirlenen taş blok üzerinde doğu-batı 
uzantılı, alt çenesine rastlanmayan bir kafatası bulunmuştur.

İTK 05-99/2 No.lu iskelet : Güneydoğusundan 0,32 metre, doğusundan 
1,34 metre uzaklıkta sırt üstü yatırılmış, kolları dirsekten kıvrık, elleri çenesinin 
altında, bacakları birbirine paralel şekildedir. Kafatası güneydedir. Yüz kısmı 
tahribata uğramıştır. Erişkine aittir. Açmada bulunduğu derinlik 1,25 metredir. 
Kuzey-güney uzantılıdır. Boyu 1,67 metre, omuz genişliği 0,34 metre, büst 
boyu 0,79 metredir. Koruma durumu ortadır.

İTK 05-99/3 No.lu iskelet : Açmanın güneyinde kuzey-güney uzantılıdır. 
Güney sınırına 1,05 metre, doğu sınırına 1,85 metre uzaklıktadır. İskeletin 
kalan kısmının uzunluğu 1,30 metre, genişliği 0,25 metre, büst boyu 0,62 
metredir.

Ceset sırt üstü yatırılmıştır. Kafatası belirlenememiştir. Kolları bel üzerinde 
kavuşturulmuş, bacaklar birbirine paraleldir. Açma yüzeyinden 1,05 metre 
derindedir. Koruma durumu kötüdür. Uzun yıllar üzerinden yolun geçmesi 
nedeni ile ezildiği sanılmaktadır.

İTK 05-99/4 No.lu iskelet: Açmanın orta kısmında güney-kuzey uzantılıdır. 
Doğu kenarından 1,60 metre, batı kenarından 3,60 metre, güney kenarından 
2,84 metre uzaklıktadır. Açma yüzeyinden 1,20 metre derindedir.

İskeletin kalan kısmının uzunluğu 0,73 metre, genişliği 0,37 metredir. 
Erişkine aittir. Sırt üstü yatırılmıştır. Kollar göğüs üzerinde kavuşturulmuştur. 
Kafatası güneydedir. Kısmen mimarî kalıntının altına doğru yerleştirildiğinden 
koruma durumu iyidir.

İTK 05-99/5 No.lu iskelet: Açmanın doğu sınırındadır. Erişkin bireye ait 
iskeletten kaburgalar, kalça, vertebra, tibia gibi kemik parçaları dağınık hâlde 
kalmıştır. Son derece kötü durumdadır, ezilmiş, kırılmış ve bazı bölümleri 
ufalanmıştır. Açmanın yüzeyinden 1,15 metre derindedir.

İTK 05-99/6 No.lu iskelet: Güney-kuzey uzantılı ve sırt üstü yatırılmış, 
kafatası güneydedir. Uzunluğu 1,75 metre, genişliği 0,36 metredir. Açma 
yüzeyinden 0,89 metre derindedir. Kuzey kenarından 0,76 metre uzaklıktadır. 
Bacakları birbirine paraleldir. Kolları bel üzerinde kavuşturulmuştur. Kafatası 
dağınık durumdadır. Güney açma sınırından 1,92 metre kuzeydedir. Erkek 
erişkine aittir. Koruma durumu ortadır.
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İTK 05-99/7 No.lu iskelet: Açmada 0,86 metre derinde doğudaki duvardan 
0,29 metre, kuzeydeki duvardan 0,52 metre uzaklıkta parçalanmış bir 
kafatasından ibarettir. Yönü belirgin değildir. Erişkin kişiye aittir.

İTK 05-99/8 No.lu iskelet: Açmada 0,86 metre derinde, doğudaki duvardan 
0,13 metre, kuzeydeki duvardan 0,33 metre uzaklıkta ters şekilde dönmüş 
erişkin bireye ait kafatasıdır. Alt çenesi yoktur, yönü belirgin değildir.

Açmanın kuzeybatısında tiyatroya ait kesme taştan mimarî parçanın 
uzunluğu 1,25 metre, yüksekliği 0,59 metre, kalınlığı 0,525 metredir. 
Güneybatıdaki kiklopik rekristalize kalkerden yapılmış tiyatroya ait mimarî 
parçanın uzunluğu 1,12 metre, yüksekliği 1,05 metre, kalınlığı 0,62 metredir.

Açmada rastlanan iskeletler bir dönem bu kısmın da nekropol alanına dahil 
edildiğini belgelemesi bakımından önemlidir. Açma derinleştirildikçe koyu 
kahverengi siyahımsı renkli atık toprak tabakaları kaldırılmıştır. Derinleştirme 
çalışmalarına gelecek sezona kadar ara verilmiştir.

Açmanın güneyinde yer alan 2004 yılında açılıp temizlenen kuru taş duvar 
örgülü kuyunun çevresi dikenli tel örgü ile kuşatılmasına karşın 4 metrelik iç 
derinliği de göz önüne alınarak beton direkler yan yana dizilerek üzeri örtülmek 
sureti ile emniyeti sağlanmıştır.

102. açma: Tiyatro kalıntılarının kiklopik rektogonal, rekristalize kalkerden 
örülmüş dış duvarına dayalı açmanın 6x6 metre boyutlu oluşturulduğu 2004 
yılında açılan 7 No.lu seramik fırını kalıntısının 1 metre kuzeyindedir. Kesme 
taş örgülü tiyatro dış duvarından 0,60 metre aşağıda bulunan kalın toprak 
yığını batıya doğru meyillidir. Üzerinde bitki örtüsü ile 1,75 metre uzunluğunda 
0,90 metre eninde ve 0,65 metre kalınlığında, tiyatro dış duvarından 
sökülerek bırakılmış dikdörtgen prizma şeklindeki taş bulunmaktadır. Bu taş 
blok tiyatronun dış duvarından 0,83 metre uzaklıktadır. Doğu-batı yönünde 
uzanmaktadır. Yüzeyleri iyi derecede taraklanmıştır. Bir yüzün ortasında ve 
dört köşesinde birer demir kama yuvası açılmıştır.

Açmanın kazılması sırasında karmaşık tuğla, kiremit, çömlek parçaları 
ile fırın yardımcı malzemelerinden üç ayaklar, envanter defterinde İTK 05-
E.3 No.ya kaydedilen üç ayak kalıbı, cam eşya parçaları, açmanın doğu 
kenarında 1,70 metre derinde Roma Dönemine ait rozet kabartmalı mermer 
mimarî parçalar bulunmuştur.
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Açma derinleştirildikçe, tiyatronun batısındaki rekristalize kalkerden 
yapılmış kiklopik rektogonal taş kabartmalarla örülmüş duvarın 7,70 metre 
uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde ve 0,58 metre kalınlığındaki kısmı ile 
(Resim: 10) 1,85 metre yüksekliğindeki plaster şeklindeki 13 No.lu beşik 
tonozlu bölümün kemer ayağı açığa çıkarılmıştır. Bunun ön kısmında 0,28 
metre yüksekliği, 0,17 metre genişliği 0,11 metre derinliği olan sundurma için 
bir yuva açılmıştır.

2005 yılı kazı çalışmalarında çömlek, maşrapa, ayak kalıbı, hayvan tipli 
düdük, yağ kandilleri, kolyeler, saç iğnesi, ağırlık, ağırsak, kâse, tabak, tek 
kulplu kaplar ile 418 adet etütlük eser, 134 adet tahta sandık içinde seramik, 
cam, metal, cüruf, fırın malzemesi, kemik, taş, deniz kabuğu ve fresk 
parçalarından oluşan 10907 parça ile 18 torba içinde insan iskeletleri İznik 
Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Teslim edilen envanterlik eserler arasında, tek kulplu çömlek : Kırmızı 
hamurlu ve boyalıdır. Ağız kenarı dik ve kısadır. Boyun kısmı aşağıya doğru 
genişleyerek, uzun armudî gövdeyle birleşmektedir. Dairesel tabanlıdır.Seramik 
çarkında yapılmıştır, yassı, tek kulpludur. Çark ve el izleri görülmektedir. 
Yüksekliği 0,26 metre, ağız çapı 0,07 metredir.

Tek kulplu maşrapa : Koyu gri yanık hamurludur. Geniş olan ağız kısmı dışa 
hafi fçe çekiktir. Kalın kaba tek kulpludur. Tabanı daireseldir. Kaba yapılıdır. 
Gövdesinde çatlaklar ve alçı onarımları vardır. Yüksekliği 0,083 metre, ağız 
çapı 0,088 metredir.

Üç ayak kalıbı : Kırmızı-bej hamurludur. Bir merkezden üç eşit açıdan 
uzanan ve uçları birer ufak delikle sonuçlanan iç bükey ayak ve gövdenin 
kalıbıdır. Dış yüzeyleri ve tabanı özenli şekilde oluşturulmuştur. Ayak kalıbının 
bir tanesinde sır kalıntısı vardır. Uzunluğu 0,112 metre, genişliği 0,041 metredir 
(Resim: 11).

Hayvan fi gürlü düdük : Kırmızı hamurludur. Baş kısmına ve ön ayaklarına 
doğru beyaz astar, koyu lacivert renkli desenlere ait izler kalmıştır. Dört 
ayaklıdır. Baş kısmı boyundan kırılmıştır. Benzerlerine bakarak koç başı 
olabilir. Kuyruk bölümünde değişiklik yapılarak düdük şekli işlenmiştir.

Ayaklarından ikisinde ayakta durabilmesi için alçı tümleme yapılmıştır. 
Uzunluğu 0,068 metre, yüksekliği 0,046 metredir.
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Kolye: Orta kısmında bordo renkli iri bir boncuk, iki yanında beyaz 
renkli iki uzun boncuk, açık mavi çok köşeli boncukların arasında kemikten 
oluşturulmuş bej renkli 17 adet kürevi boncuktan oluşmaktadır. Uzunluğu 0,19 
metre genişliği 0,008 metredir. Bizans Dönemindendir.

Saç iğnesi: Kirli sarımtrak renklidir. İnce uzun formlu olup bir ucu sivri 
şekildedir. Diğer ucu kalınlaşarak uzun topuz tipini almıştır. Üzeri perdahlı 
şekilde parlaktır.

Yağ kandili: Kırmızı hamurludur. Kalıpta yapılmış olup yağ deliğinin 
çevresinde kabartma hatlar bulunmaktadır. Bu hatların bir kısmı helezoni ve 
eğri şekilde gövdenin yanlarında birbirine paralel uzanmaktadır. Oval kaidelidir. 
Fitil deliği uzantısında kopmalar vardır. Uzunluğu 0,084 metre, genişliği 0,066 
metre, yüksekliği 0,033 metredir. Geç Bizans dönemindendir.

Yağ kandili: Kırmızı hamurlu, kahverengi-bej renklidir. Gövdesi eklenti 
kısımlarından yatay şekilde ikiye ayrılmış, fi til deliğinin uç kısmı kırılmıştır. 
Yağ deliği içe çökük alanın merkezindedir. Deliğin etrafında kabartma çizgi 
motifl er yer almaktadır. Ortadan iki dilime ayrılmış ufak kulpludur. Tabanı iç 
içe iki çemberle sınırlandırılmıştır. Uzunluğu 0,117 metre, yüksekliği 0,033 
metredir. Bizans Dönemindendir.

Büyük kâse: Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, koyu mavi-siyah renklerle 
yapılmış motifl ere sahiptir. Merkezinde altı kollu bir rozet, eşkenar dörtgen 
şeklinde altı bölümün içinde çizgiler ve cintemani tipli nokta kümeleri sekiz 
köşeli kalın konturlarla sınırlanmıştır. Aralarında üçer yaprak motifi , büyük 
boyutlu bitki desenleri, ağız kenarında paralel çizilmiş iki hat arasında kalan 
on adet koyu lacivert renkli daireler ile bunların aralarında birbirine paralel 
ince hatlarla bezenmiş ortalarında iri noktalar bulunan desenler ile iri bitki 
desenleri arasında birer atlamalı, spiralli eğri hatlar ve ikişer kalın çizgi, ufak 
daire motifl eri serbest fırça tekniğiyle işlenmiştir (Resim: 12-13). Kâse içinde 
üçayak izleri vardır. Kâsenin dış yüzünde birbirine paralel üç kalın hat belli 
aralıklarda kalın dikey hatlarla kesilmiştir.Koyu nefti renk kullanılmıştır.

Kaidesi dışa çıkık, kesik koniktir. Erken Osmanlı Dönemi (Milet işi)dir. 
Yüksekliği 0,138 metre, ağız çapı 0,258 metre, kaide çapı 0,185 metredir.

Büyük tabak : Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, koyu lacivert renklerle çizilmiş 
kalın bir çember içinde iri yaprak, dallar, çiçek kümesi işlenmiştir. İki kalın 
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çemberin sınırladığı alanda üçer iri nokta kümesi, dışa çıkık ağız kenarında 
birbirine paralel hatlar arasında eğri çizgilerle oluşturulmuş bezemeler, dudak 
kenarı ile merkez arasında kafes örgü motifi  üçgenler, tepe noktalarında üçer 
nokta motifl eri işlenmiştir (Resim: 14).

Tabağın dış yüzünde mavi renkli birbirine paralel iki hattın arasında dikey 
olarak çizilmiş hatlar, yarıya yakın kısım astarlı ve sırlıdır. Halka kaidelidir. 
Parçalar hâlinde bulunmuş ve alçı ile tümlenmiştir. Erken Osmanlı Dönemine 
aittir. Yüksekliği 0,055 metre, çapı 0,32 metre, kaide çapı 0,088 metredir.

Tek kulplu kap: Kırmızı hamurlu, ince tek kulplu, kesik koni şeklinde 
gövdeli, üzerinde kazıma birbirine paralel hatlarla oluşturulmuş bezemeli, 
dairesel tabanlıdır. Boyunda ağız kenarında alçıdan onarımları vardır. 
Yüksekliği 0,082 metre, ağız çapı 0,03 metre, taban çapı 0,056 metredir. 
Bizans Dönemindendir.

2005 yılı kazı sonucu bulunan binlerce parça içinde çini ve seramik 
örneklerinin bölgedeki Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki seramik imalâtının 
yoğunluğunu, çeşitliliğini ortaya koymaya devam etmektedir (Resim: 15).

İznik Roma Tiyatrosu kalıntılarının yer yer 9,5 metre kalınlığındaki 
toprak tabakalarının altından açığa çıkarılması her yıl görkemli görünüşünü 
artırmaktadır.

Kazılar sonucu oluşan derin açmalar, yüksek mimarî kalıntılar nedeni ile 
bunların korunabilmesi için beton direkler, örgü ve dikenli teller kullanılarak 
emniyet ve koruma hatları oluşturulmuştur.
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Resim: 1: Tiyatro alt caveasında 
oturma basamak temelleri

Resim: 2: Rigolü örten kesme taş 
bloklar 

Resim: 3: Caveadan orkestraya yuvarlanmış mimarî 
parçalar
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Resim: 4: Üzerine ensüze olarak bir satır yazılmış mimarî parça

Resim: 5: Rigolün iç kısmının görünüşü Resim: 6: Rigolün iç kısmındaki fresk 
kalıntıları
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Resim: 7: Fresklerdeki mimarî ve 
melek görüntüleri

Resim: 9: 99. Açmada mimarî ve 
mezar kalıntıları

Resim: 8: Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın 
yer aldığı fresk
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Resim: 10: 102. Açmada tiyatro dış duvar ve plaster kalıntıları

Resim: 11: Üç ayak kalıbı Resim: 12: Milet işi kâsenin üstten 
görünüşü
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Resim: 13: Milet işi kâsenin yandan 
görünüşü

Resim: 14:  Milet işi tabak 

Resim: 15: Kabartma kartal motifl i kap parçası
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Die vom Deutschen Archäologischen Institut getragene und vom Türkischen 
Ministerium für Kultur und Tourismus 2005 genehmigte Grabungskampagne 
in Didyma fand in der Zeit vom 01. August  bis zum 15. September 2005 
statt. Als Vertreter der türkischen Regierung begleitete Mustafa Demirel vom 
Museum Antalya mit Engagement den Verlauf der Arbeiten. Vorausgegangen 
war einer fünftägige Überprüfung der für die Kampagne geplanten  Arbeiten 
im Bereich des Großen Tempels.

 Der Schwerpunkt der Kampagne lag auf 
Tempelkonservierungsmaßnahmen, Restaurierung und Aufarbeitung 
der Architekturfragmente und Kleinfunde im Depot. Hinzu  kamen 
Überprüfungssondagen und Neuvermessungen im Tempelareal1.  

1. Forschungen und Sicherungsarbeiten am archaischen Apollontempel 
(sog. Tempel II)

   Um die zeichnerische Bestandesaufnahme der Bauteile des archaischen 
Tempels (sog. Tempel II) voranzutreiben, wurde eine Sondage  („Nord 1“) 

DIDYMA 2005
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im Bereich einer Raub-Sprengung des 19. Jhs unter dem Pteron auf Höhe 
des 6. Säulenpaars von Westen durchgeführt (Abb. 1, S 1). Ausgewählt 
wurde der 2. „Caisson“  (2 x 2 m) des Fundamentrostes, der hier bis in eine 
Tiefe von ca. 5,2 m ab Pteron-OK  hinabreicht (Schnitt  M. 1: 20. Abb. 2). 
Die Sondage  erbrachte neue Einsichten in die Fundamentierungstechnik 
des jüngeren Didymaion.  Unter der Leitung von Uta Dirschedl  konnten 
aus rund 20 Kubikmetern Füllmaterial – davon 15 Kubikmeter Steine – 79 
signifi kante Architekturglieder und 3 Skulpturfragmente aussortiert werden, 
die ins Grabungshaus transportiert, dort gereinigt, mit Inventarnummern 
versehen und ins Lapidarium geschafft wurden. Vor dem Verfüllen des 
Rostes wurden auch sämtliche großformatigen Quaderfragmente aussortiert, 
um sie 2006 katalogmäßig zu erfassen, zu beschreiben, zu vermessen, 
zu photographieren und ggf. zeichnerisch aufzunehmen. Erkennbare 
Quaderfragmente und sonstigen Stücke mit Werkspuren (227 Stück) wurden 
vermessen sowie nach Material und Werkspuren dokumentiert (Abb. 3). Aus 
den übrigen Sondagen  (siehe unten) ließen sich 40 Architektur- und zwei 
Skulpturfragmente aussortierten, die zusammen mit einem fast vollständigen 
archaischen Dachziegel von der Westseite des sog. Bothros (Sondage AK) 
ins Grabungshaus transportiert, gereinigt, mit Inventarnummern versehen 
und im Lapidarium  untergebracht wurden. Vor dem Einfüllen der Sondagen 
wurden alle Quaderfragmente und sonstigen Stücke mit Werkspuren (307) 
vermessen, beschrieben und dokumentiert.  

Die weitere systematische katalogmäßige Erfassung und zeichnerische 
Aufnahme der dem Tempel II´ zuweisbaren Architekturglieder betrafen: 

- Zwölf im Jahre 2004 neu gefundene Säulentrommelfragmente, 
27 bislang dem Bau nicht sicher zuweisbare Quaderfragmente und acht 
Astragalfragmente, deren Form, Erhaltung, Material, technische Details, 
Werkspuren und ggf. Farbreste beschrieben und dokumentiert wurden. 

- Maßexakte Skizzen von den in der Grabungskampagne 2004 an der 
SW-Ecke des Tempels neu aufgefundenen Blattkranzkapitellfragmente sowie 
von den Unterseiten der großformatigen Kymaplatten.

- Photographische Aufnahmen  von sämtlichen 53 Architektur- und 
von zwei Skulpturfragmenten der Grabungen 2004, von einem Dutzend 
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großformatiger Säulentrommelfragmenten aus Poros und Kalkstein, von 
den gezeichneten großformatigen Basis-Tori aus Poros und Marmor, einem 
marmornen Antenkapitell und von beiden großen, 1992 im Fundament 
des hellenistischen Tempels entdeckten, jeweils in mehreren Stücken 
zerschlagenen Spiren.

Ferner wurde die Fahndung nach bislang unauffi ndbaren Baugliedern 
fortgesetzt,  die Listen mit den dem Tempel zuweisbaren Baugliedern ergänzt 
sowie eine sorgfältige  Auswahl zur weiteren zeichnerischen Aufnahme 
getroffen.

2. Sondagen im Sekos des jüngeren Didymaion
Im Zuge der alten Grabungen  am jüngeren Didymaion (1906 – 1913) 

unter der Leitung von Th. Wiegand und H. Knackfuß ging man bei der 
Freilegung der frühbyzantinischen Kirchenreste, die den Adyton-Bereich 
einnahmen, bis tief unter das Bodeniveau des hellenistischen Sekos. Bei 
diesem Unterfangen stießen die Ausgräber auf die archaischen Adyton-
Fundamente sowie auf frühe Mauerzüge im Umfeld des hellenistischen 
Naiskos. Die Abfolge dieser verschiedenen frühen Mauerzüge hat im Laufe 
der Zeit unterschiedliche Interpretationen erfahren, die infolge ungenauer 
stratigraphischer Beobachtungen erfolgten. Dagegen erwiesen sich die 1962 
durchgeführten Sondagen durch H. Drerup, R. Naumann und K. Tuchelt als 
durchaus schlüssig, gaben aber dennoch zu Interpretationen Anlass, die – wie 
weiter unten dargestellt – unzutreffend waren. 

Die Grabungsleitung hat sich 2005 zur Aufgabe gemacht, die 
Fundamentstränge der Bauten im Adytonhof, deren Beschaffenheit und 
relative Abfolge bisher kontrovers diskutiert wurden, genau aufzunehmen, 
um sie unter Zuhilfenahme von Stratigraphie und  steinmetztechnischen 
Beobachtungen einordnen zu können. Ferner eröffnete sich die Perspektive, 
Quaderblöcke und Architekturstücke der archaischen  Vorgängerbauten zu 
fi nden (Vgl. Plan Abb. 1).

Um möglichst viele Anhaltspunkte zu gewinnen, war es nötig, die  kleinen 
Sondagen  so anzulegen, dass sie alte Grabungsschnitte (aus den Jahren 
1906 – 1912, 1925), deren Lage heute nicht mehr mit letzter Sicherheit situiert 
werden konnten, nicht tangieren.
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Folgende Sondagen wurden durchgeführt:
- AA: Bereich zwischen NW- Ecke des hellenistischen Naiskos und 

dem archaischem Adytonfundament
- AB: Bereich zwischen SW- des hellenistischen Naiskos und dem 

archaischem Adytonfundament
- AC: Bereich am NO-Fundamentkopf des archaischen Adyton (Tempel 

II)
- AD: Schnitt zwischen archaischem und spätklassischem 

Adytonfundament 
- AE: Bereich am SO-Fundamentkopf des archaischen Adyton (Tempel 

II)
- AF: Bereich südlich am Quadratschacht angrenzend, vom 

Rundbrunnen bis zum „Bothros“
- AG: Bereich um einen in situ liegenden Block, südlich von AC
- AH: Eckbereich zwischen den Fundamentmauern b und c innerhalb 

des hellenistischen Naiskos (Vorgängerbauten)
- AJ: Ausheben des Quadratschachts
- AK: Bereich östlich der Rinne im westlichen Adytonfundament des 

archaischen Tempels II

3. Zum hocharchaischen Adyton  I 
In Sondage AB wurden zwei in situ liegende Blöcke registriert die auf brauner 

Erde aufl iegen und als unterste Lage des Sekos I-Westfundamentstranges 
angesprochen werden müssen. Sie fanden sich  am Ostrand des Sekos II-
Westfundaments (Abb. 4). Demzufolge muss nun die westliche Hofmauer des 
Sekos I um rd. 4 m westlicher gelegen haben, als bisher vermutet2. Dieses 
Sekos I-Westfundament war, vermutlich wegen der Kapillarfeuchte, um eine 
Blocklage tiefer fundamentiert als die anderen. Aus der gegen Süden erweiterten 
Sondage AC zu AG  ging ferner hervor, dass ein in situ liegender Block aus 
beigem Poros (vergleichbar mit dem Steinmaterial, das für das Fundament 

2 Z.B. IstMitt 46, 1996, 147 ff.
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vom Sekos-I Verwendung fand) in der N-S-Flucht der Fundamentköpfe vom 
archaischen Adyton II zu  liegen kam. Seine Ausrichtung passt, vorausgesetzt, 
Sekos I hatte hier seine östliche Begrenzung, zum östlichen Abschluss 
eines umschlossenen Hofes (Abb.  5 ).  Auch die Fundament-UK spricht 
für einen liegengelassenen Fundamentblock von Sekos I, woraus sich ein 
umschlossener Hof von Rund  31,3 m.  x 13, 7 m. ergäbe. Derselbe Block 
könnte aber auch als unterste Fundamentlage für eine anzunehmende, breite 
Treppenanlage gedient haben, die am spätarchaischen Adyton (Tempel II) 
östlich anschloss.  

Schließlich liegen die noch vor wenigen Jahren als Abfl usskanal von 
Sekos I interpretierten3  vier, in SW-Richtung, schräg verlegten, archaischen  
Kanalblöcke, die sich  heute zwischen den Sekos II- und hellenistischem 
Naiskos-Westfundamenten befi nden (Sondage AB, Abb. 1), nachweislich 
auf hellenistischem Schutt (darin auch zerkleinerte Säulenfragmente 
des spätarchaischen Tempels). Sie sind daher lediglich beim Bau des  
spätklassisch/hellenistischen Adyton an dieser Stelle abgelegt worden.

4. Zum spätarchaischen Tempel II
Bekanntlich stellt der mit resalitförmigen Vorsprüngen gebildete 

Adytonunterbau (Tempel II) das breiteste bisher bekannte Fundament in der 
archaischen, griechischen Sakralarchitektur dar. Alle Blöcke bestehen aus  
hellgrauem, hartem Kalkstein und sind je nach Lage mit Flach-, Spitz- und  
Zahneisen bearbeitet worden. Der südöstliche Fundamentkopf  liegt in seiner 
3. Lage ohne östlichem Stoßlager bzw. Anathyrose  bei 34,1 m.  und ist in 
fundlosen Sandstraten verlegt (Sondage AE, Abb 1). Die nordöstliche, unterste 
Fundamentlage endet ebenso bei 34,1 m. während die darüber liegende 
zweite Lage bei  rd. 33,7 m. aus drei parallel verlegten Blöcken besteht, 
dessen mittlerer in Bosse geblieben ist (Sondage AC, Abb. 6). Hieraus geht 
deutlich hervor, dass beide noch sichtbaren Adyton-Fundamentstränge  auch 
an dieser Stelle endeten und nicht - wie bisweilen vermutet wurde - einen 
östlichen Anschluss besaßen.

3 IstMitt 46, 1996, 149.



410410

Aus der kleinen Sondage AD (Abb. 1) ging hervor, dass die spätklassische 
Sekosmauer aus zwei schmalen Fundamentlagen besteht, die auf dichtem 
Lehm, nur wenige Zentimeter über dem anstehenden Fels gründen. 
Spuren eines archaischen Streifenfundaments, das für die bisher vermutete 
Dipteralanlage von Tempel II sprechen könnte, ließen sich jedoch nicht 
nachweisen.

5. Zu den Vorgängerbauten im Bereich des hellenistischen Naiskos (Plan  
Abb. 1 und 7)

Die lang diskutierte Abfolge der Fundamente verschiedener Bauten 
im Innern des hellenistischen Naiskos konnte nun weitgehend geklärt 
werden. Die Sondagen AF, AH, AJ und Beobachtungen an den bearbeiteten 
Fundamentblöcken führten zu völlig neuen Erkenntnissen, die hier in ihrer 
Ausführlichkeit  den Rahmen eines Vorberichtes sprengen würden. Sie 
ergaben, dass die wiederverwendeten und nachlässig verlegten Blöcke der 
Fundamente a und b  (Abb. 7) von einem anderen Bauwerk stammen und hier 
rasch und z.T. recht  grob mit dem archaischen Schalenmauer-Fundament c 
verbunden wurde. Bei der Wiederverwendung von Strang c in Verbindung mit 
den leicht konvergierenden Fundamentmauern a und b  kann es sich daher 
nur um eine Interimslösung handeln, als nämlich der archaische „Naiskos“ 
(zu archaischem Tempel II gehörig), von dem als letzter Rest lediglich 
Schalenmauer c  übrig geblieben ist, bereits zerstört und der hellenistische 
Naiskos noch nicht errichtet worden war.

Die einzelnen im Verband wirkenden Blöcke eines Abfl usskanals, 
schräg im Bereich der Sondage AB liegend, lagen ursprünglich zwischen 
archaischem Naiskos und westlichem Adytonfundament (Tempel II). Beim Bau 
des hellenistischen Naiskos waren sie dann dorthin, wo sie jetzt liegen, auf 
hellenistischem Schutt aufl iegend, verlegt worden. Auch zeigen  die vertieften 
Anschlüsse für Fugenverbleiung, dass sie ursprünglich in anderer Abfolge 
miteinander verbunden waren. Zwischenglieder fehlen. Auch der Block, der 
an den spätarchaischen Kanal im Adyton-Westfundament anschloss, ist nicht 
mehr erhalten.
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Fundamentstrang d dürfte erst in frühbyzantinischer Zeit auf die humose 
Erde recht nachlässig abgelegt worden sein. Dafür spricht der ungewöhnlich 
breite, mittlere Block, der stufenförmige Abarbeitungen zeigt und zweifellos 
zu jener Treppe gehört, die z. Zt. der ersten Kirchenanlage, vom Baptisterium 
zum Brunnen hinabführte. 

6. Beobachtungen an den Fundamenten des hellenistischen Naiskos
Die zwei untersten Eckblöcke des Fundamentes sind Spolien, die an ihrer 

jetzt südlichen  Seite abgearbeitet und verkürzt wurden. Sichtbar ist dies an 
den mit Blei fi xierten Eisenzapfen, die sichtbar lagenverschoben an ihrer 
Unterseite noch herausragen (Abb. 8). Der vertikale Kantenschnitt ist scharf 
und präzise mit Zahneisen bearbeitet. Die zwei untersten Blöcke waren in die 
vorhistorische Sand/Lehm/Kalkschicht eingelassen worden. 
Auffällig ist schließlich, dass die dritte westliche Fundamentblocklage ebenso 
aus Spolien besteht: Die Versatzmarken  von Γ/ Γ  M / M bis  lassen erkennen, 
dass die Blöcke in gleicher Lage wieder neu verlegt werden sollten und so im 
Fundament des hellenistischen Naiskos wiederverwendet wurden. Hieraus 
ergeben sich einige Neuansätze zur Frage, ob der Naiskos teilweise oder 
auch ganz  aus Bauteilen eines anderen Gebäudes errichtet wurde (vgl. auch 
Versatzmarken am Oberbau), bzw. von einem anderen Ort in den Sekos verlegt 
wurde, allerdings unter Veränderungen von Grundmaßen und Proportionen.

7. Konsolidierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am  Apollontempel
Der Apollontempel in Didyma ist bekanntlich wegen seiner imposanten, 

großartigen Architektur  weltweit bekannt und bestens erschlossen. Die starke 
touristische Frequenz sowie die während der Sommermonate regelmäßig 
stattfi ndenden  (Musik-) Veranstaltungen sowie kleinere Erdbeben führen 
allerdings zu stetigen Beschädigungen, die von den Restauratoren der 
Grabung Didyma jährlich repariert werden müssen. Darüber hinaus galt 
unser Augenmerk den Konsolidierungsmaßnahmen  am großen Tempel 
(Wandreparaturen, Abb.9 [vor Restaurierung], Abb. 10 [ in restauriertem 
Zustand]).   Der Aufgabenkatalog der für diese Tätigkeit eingesetzten, 
spezialisierten Restauratoren betreffen die Sanierung der Ostwand 

..
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des 12-Säulensaales, wobei äußerst sorgsam und verantwortungsvoll 
vorgegangen wird4: Hierfür arbeiteten zwei spezialisierte Restauratoren. 
Hinzu kommen Steinblockbewegungen und Abtransport zum Lapidarium 
und Sicherungsmaßnahmen (Anfertigen von Substruktionsstützmauern im 
Fundamentbereich (s. oben).

8. Öffentlichkeitsarbeit
Die neuen  Grabungsergebnisse werden laufend in der Öffentlichkeit 

bekannt gemacht, sei es über populäre Zeitschriften, oder  Kolloquien (z.B. 1. 
International Symposium on the Oracle in Antiquity and the cults of Apollo in 
Asia Minor, August 2005, Ege-University, Bornova-Izmir).

9. Publikationen
- H. R. Baldus,  Fundmünzen  aus den Jahren 1962–1998. DIDYMA III, 3, 

Mainz 2006
- Th. L. Schattner, Die Fundkeramik vom 8. bis zum 4. Jh. v. Chr. DIDYMA 

III, 4 , Mainz 2006
- A. Furtwängler, Didyma, in „Stadtgrabungen und Stadtforschung im 

westlichen Kleinasien“,  BYZAS 3 (2006) 73 ff.

10. Depotarbeiten
a. Aufarbeitung der Funde der Grabung 2000-2003 am Taxiarchis-Hügel
Die Aufarbeitung der Keramikfunde aus den o.g. Grabungen wurden  

unter der Leitung von H. Bumke fortgesetzt. Signifi kante Keramikfragmente 
wurden inventarisiert, hinsichtlich Herkunft und Datierung genauer bestimmt, 
in die Datenbank des Taxiarchis-Projekts aufgenommen und dokumentiert.. 
Insgesamt wurden ca. 400 Keramikfragmente inventarisiert und digitalisiert. 
Die Metallfunde wurden während der Kampagne von einer Metallrestauratorin 
behandelt und  von Norbert Franken, (Staatliche Museen, Berlin) zur 
Publikation wissenschaftlich bearbeitet.

4 Vgl. Didyma, 2004, in:  27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 208.
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b. Aufarbeitung der Funde aus den Sondagen im Tempelbereich 2004/5 
Alle neuen signifi kanten Architekturfragmente und Blöcke des aufgehenden 

Mauerwerks (Tempel II), die bei den Sondagen 2004/5 geborgen werden 
konnten, wurden zur zeichnerischen und photographischen Aufnahme ins 
Grabungsdepot überführt. Dort wurden zahlreiche Architektenzeichnungen 
angefertigt (s. oben). Die Kleinfunde  (z. B. Abb. 9: ionisch-phrygische 
Fibel, Abb. 10: kleinasiatischer Keulenkopf) werden laufend aufgenommen, 
gezeichnet, inventarisiert und photographiert. Sie werden publikationsgerecht 
für den demnächst erscheinenden Grabungsbericht aufgearbeitet.
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Abb.: 3
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Abb.: 6

Abb.: 7
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Abb.: 8

Abb.: 9 Abb.: 10
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Abb.: 11

Abb.: 12
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GİRİŞ
Çorakyerler 2005 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 

Necmi Erol’un temsilciliğinde 1 Ağustos-9 Eylül günlerinde yapılmıştır.  Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izni,  DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fak., Türk Tarih 
Kurumu’nun maddî desteği ve Çankırı Valiliği, Çankırı İl Kültür Müdürlüğü, 
Çankırı Müze Müdürlüğü, Çankırı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Çankırı 
Belediye Başkanlığı’nın ekipman desteği ile yapılmıştır.

Çankırı İli Yapraklı yolu üzerinde yaklaşık 5 km. uzaklıkta yer alan lokalitenin 
denizden yüksekliği 738-746 m.  arasındadır.  Daha önceki yayınlarda 
belirtildiği gibi lokalite ilk kez 1969-1970 yıllarında MTA Genel Müdürlüğü 
ile Alman Linyit Araştırmaları ekibinin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar 
sırasında keşfedilmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi ve Çankırı Müzesi 
Müdürlüğü’nce ortaklaşa gerçekleştirilen kurtarma kazıları,  paleontolojik önemi 
nedeniyle 2001 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazıya dönüştürülmüştür. 

2005 YILI
ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEVİM*
Cesur PEHLEVAN

Ayhan YİĞİT
Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU

* Prof. Dr. Ayla SEVİM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 
Bölümü, 06100, Sıhhiye, Ankara / TÜRKİYE.

 Dr. Cesur PEHLEVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 
Bölümü, 06100, Sıhhıiye, Ankara / TÜRKİYE.

   Öğr. Gör. Ayhan YİĞİT, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, 
Sivas / TÜRKİYE.

   Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas / TÜRKİYE.
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LOKALİTENİN ÖNEMİ
Bu lokalitedeki Geç Miyosen çökelleri, Çankırı-Çorum havzasının genişleme 

sonrası görülen sıkışma rejimi altında oluşmuş, genel olarak akarsu-göl 
ortamlarında çökelmişlerdir (Kaymakçı, N., Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, 
E.,  2004).  Burada ele geçirilen  fosiller, hem morfolojik özellikleri hem de 
o dönemdeki yayılımları ile bilimsel açıdan çok büyük önem taşımaktadırlar 
(Sevim ve ark. 2005).

Çorakyerler hominoid fosil yatağı, geniş yüzlekler veren, yanal ve 
düşey olarak çok farklı fasiyesler içeren Tuğlu Formasyonu içerisinde yer 
alır.  Formasyon, ilk olarak Kaymakçı (2004) tarafından çökelme ortamı 
yorumlanarak Miyosen  Döneme tarihlendirilmiştir. Fosil yatağı civarında, 
tabanda kırmızımsı pembemsi nodüllü kireçtaşları ile başlayıp yukarıya doğru 
silt taşı, marn alterasyonu ile devam eden, yukarıya doğru yaklaşık olarak 6m. 
kalınlığında beyazımsı, pembemsi kireç ara katkıları bir çökeldir.   Omurgalı 
fosil tabakası üste doğru koyu kahve-bordo renkli oldukça makaslanmış 
çamurtaşı,  kumtaşı ve silt taşları şeklinde oluşmaktadır. Fosilli seviyelerde, 
yer yer 10-15 cm. aralıklarla tekrar eden ve birbirini kesen küçük fay setleri 
gözlenmektedir (Kaymakçı, N., Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, E.,  2004).

 Kaymakçı tarafından yapılan magnetostratigrafi k çalışmalarda, lokalitede 
3 farklı magnetik seviye tespit edilmiştir. Bu seviyeler aşağıdan yukarıya doğru 
düz-ters-düz şeklinde olup düz olan seviyeler bugünkü kutup polarizasyonu ile 
aynı yöne (kuzey kuzeyde, güney güneyde) ve ters polarizasyon ise kutupların 
terslendiği (kuzey güneyde, güney kuzeyde) döneme işaret etmektedir. Kesitin 
MN12 (M: Memeli; N: Neojen) yaş aralığında olduğu dikkate alındığında 
(Cande ve Kent 1995) MN 12 zonunun 5 farklı polarizasyona sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.  Elde edilen verilerden 7.50-6.93 milyon yıl zaman aralığını 
işaret eden iki farklı paleomagnetik polarite dilimi ile uyumlu olduğu sonucuna 
varılmıştır. Böylece Çorakyerler fosil yatağının bu iki zaman diliminden birine 
karşılık geldiği sonucuna varılmıştır (Tablo: 1) (Kaymakçı, N., Langeries, C., 
de Bruijn, H., Ünay, E.,  2004).

2005 kazı çalışmaları:  2005 yılı kazı çalışmaları, önceki yıllarda açılan 
karelerin devamına 2x2 m boyutlarında 41 yeni açmada yapıldı (Resim: 1).  
Yapılan çalışmalar sonucunda açmalardan 339 adet numaralı etütlük fosil gün 
ışığına çıkarıldı (Çizim: 1). 
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Çalışmalar sırasında açığa çıkan fosillerin önce in situ resimleri 
çekilerek çizimleri yapılıp yükselti, yönelim ve eğim gibi lokasyon değerleri 
belirlenmiştir. Fosillerin dağılıp bozulmalarını önlemek amacıyla bulundukları 
tabaka içerisinden, özel güçlendirici ve sertleştirici solüsyonlar kullanılarak 
sağlamlaştırıldıktan sonra çıkarılmıştır.  Büyük boyutlu fosillerin zarar görmeden 
çıkarılması amacıyla üzerlerine alçı ceket uygulanarak kaldırılmıştır.  

Daha önceki yıllarda olduğu gibi fosilli tabakadan çıkarılan sedimanlar, 
tarihlendirmede önemli olan küçük omurgalı hayvanlara ait buluntuların 
araştırılması amacıyla, çeşitli boyutlarda elekler yardımıyla yıkanmıştır. 
Yıkama sonucu tane boyuna göre ayrılan toprak, çadırlar üzerine serilip 
kurutularak laboratuvarda mikroskop ile incelenmesi için çuvallara konmuştur. 
Ele geçirilen küçük buluntular üzerinde Ünay tarafından yapılan incelemeler 
sonucunda daha önceki yıllarda bulunan küçük omurgalı listesine yenileri 
eklenmiştir.

2005 Yılı Çorakyerler fosil buluntuları: Çorakyerler omurgalı fosil alanından 
1997’ yılından bugüne kadar elde edilen fosil buluntularına bakıldığında 
farklı takımlara ait çok sayıda örnek bulunmuştur.  Ele geçen takımlar: 
Perissodactyla, Artiodactyla,  Proboscidae, Rodentia, Primates, Carnivora 
ve Chelonia şeklinde sıralanabilir. 2005 yılı buluntuları takım dağılımı 
açısından değerlendirildiğinde; en çok sayıda çıkanlara göre sıralandığında 
Perissodactyla, Artiodactyla, Carnivora, Proboscidae ve Chelonia takımları 
şeklinde sıralanabilir (Grafi k: 1).

 

Grafi k: 1
Çorakyerler 2005 yılı Buluntuları aile  dağılımı açısından değerlendirilecek 

olduğunda; Bovidae’ya ait buluntuların çoğunlukta olduğu görülmektedir. 
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Grafi k: 2 incelendiğinde Bovidlerden sonra sırasıyla Rhinocerotidae (Resim 
5-6), Equidae (3-4), Giraffi dae, Suidae, Testudae ve Mustelidae aileleri 
gelmektedir. 

Her yıl olduğu gibi 2005 yılı buluntuları arasında da Perissodactyla ve 
Artiodactyla takımlarına ait fosiller çoğunluğu oluşturmuştur (Grafi k: 2 ).

 

Grafi k: 2
Buluntular iskeletin bölümlerine göre değerlendirildiğinde ise 2005 yılında 

genellikle kafatası dışındaki kemiklerin çoğunluğu oluşturduğu anlaşılmaktadır.  
Bunlardan en fazla sayıda olanlar el ve ayak kemikleridir.   İkinci sırada altçene 
kemikleri, daha sonra sırasıyla kol ve bacak kemikleri, boynuz, parmak 
kemikleri, üstçene ile defans dişleri gelmektedir.  İzole diş, kafatası ile birlikte 
boynuz, dizkapağı ve diğer kemikler de ele geçirilen bu dönem buluntuları 
arasında yer almaktadır (Grafi k: 3). 

  

Grafi k: 3
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ÇORAKYERLER FAUNASI BULGU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Çorakyerler fosil alanındaki fauna dağılımında önemli bir yere 

sahip  Perissodactyla takımı Rhinocerotidae ve Equidae aileleri ile temsil 
edilmektedir.

Rhinocerotidae ailesi Ceratotherium,  Ceratotherium neumayri, Acerorhinus 
sp  türlerinden oluşmaktadır. Gergedangiller ailesine mensup türler  Pehlevan 
(2006) tarafından değerlendirilmiştir.  Rhinocerotidae ailesi içerisinde yer alan  
Ceratotherium türü Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri içinde en yoğun bulunan 
ortak  bir gruptur. Erken Valleziyende ortaya çıkmış ve en yaşlı buluntu MN 
9 ile tarihlendirilen Eşme Akçaköy’dür.  Ceratotherium Geç Miyosen boyunca 
yaşamış ve Turoliyen sonunda ortadan kalkmıştır.  En son görüldüğü lokalite 
ise Geç Valleziyenin en üst tabakasına tarihlendirilen (MN13) Dytiko’dur 
(Pehlevan,2006). Bu grubun büyük boyutlu olanı Ceratotherium neumayri, 
orta büyüklükteki Chilotherium kowalevskii ve Acerorhinus sp. türleridir.  
Bunlar görece hipsodont diş yapısına sahiptir ve doğrudan Çorakyerler’in 
paleoekolojik ortamını yansıtmaktadırlar.

Perisodactyla takımı içerisinde yer alan diğer bir aile Equidae ailesidir.  
Çorakyerler Üst Miyosen (MN12, ) buluntu yerinde ele geçirilen be Equidae 
ailesi içerisinde bulunan   Hipparion sp.  A,  Hipparion sp. B, Hipparion sp. 
C türleri henüz çok kesin olmamakla birlikte en az 3 tür ile temsil edildiği 
düşünülmektedir.  Bulunan iki Hipparion türü  orta  büyüklükte (M)  (bu türler 
A, B olarak ayrılmıştır) iken, diğeri oldukça küçük bir yapıya sahiptir. Vücut 
yapısının küçüklüğü Hipparion matthewi’ye (GRUP 4 -  MN12) (Mahmutgazi 
(Denizli), Eski Bakırköy, Bakırköy, Salihpaşalar, Şerefköy, Akkavak (Muğla), 
Kemiklitepe (Uşak), Karain, Taşkınpaşa, (Nevşehir), Ebiç (Kayseri), Evciköy 
(Ankara) ve Orta-Üst Turolian fosil buluntu yeri Kemiklitepe (MN12-13)’de 
bulunurken, kısa burun ve üstçene morfolojisi ile  Hipparion keçi gibi’ye (MN9) 
benzerlik gösterir. 

 Çorakyerler Artiodactyla takımı: bir türle Suidae ailesi, bir türle Cervidae 
ailesi,  iki türle Giraffi dae ailesi, dokuz türle de  Bovidae (Resim: 2) ailesini 
içermektedir.  Bu türlerle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmamış olduğu için, 
sonuçla ilgili değerlendirme yapılmasından kaçınılmaktadır.
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Proboscidae takımı; Gomphotheriidae ailesine dahil edilen bir türle 
temsil edilir.  Şahin (2005)’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda 
Choerolophodon pentelici türüne dahil edilen Çorakyerler probosidleri 
taşıdığı türemiş karakterlerle Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan  
Choerolophodonlarla paralellik göstermektedir. Yassıören (Ozansoy, 1965), 
Sinap (Sanders, 2003) ve Yulafl ı’da (Geraads ve ark. 2005) bulunan ve 
Anadolu’ya özgü bir tür  olarak isimlendirilen Choerolophodon analiticus, 
Choerolophodon penteliciye göre primitif karakterler taşırken, Kemiklitepe 
(Tassy, 1994)‘de bulunan Choerolophodon pentelici ssp. ise ilkin ve gelişkin 
karakterleri bir arada taşıyarak diğer türlerden ayrılır. Çorakyerler’de bulunan 
Choerolophodon pentelici, Afrika’dan çıkarak Avrupa ve Asya’ya göç eden 
Choerolophodonların tipik bir temsilcisidir ve Sivalik’te (Tassy, 1983) bulunan 
Choerolophodon corrugatusa doğru giden Choerolophodon genusuna ata 
olabilecek özellikler taşımaktadır (Şahin, 2005). Çorakyerler proboscidlerine ait  
dişlerin morfolojik ve biyometrik değerlendirmeleri sonucu homojen bir yapıya 
sahip olduğu anlaşılmıştır. Asya ve Afrika türlerinin özellikleri Çorakyerler’le 
yakınlık göstermezken,  Avrupa ve Anadolu türleri oldukça benzer özelliklere 
sahiptir. Bunların dişlerinde genel olarak türemiş bir morfolojik karakter olan 
tüberküller artmış, gelişkin choerodonty ve ptychodonty yapısı mevcuttur. 
Dişler güçlü bir sement yapısına sahip ve mine tabakası dalgalı bir yapı 
sergilemektedir (Şahin, 2005).   

Carnivora takımına ilişkin buluntulara ilk kez 2003 yılında rastlanmaya 
başlamıştır.  İlk yıllar et yiyicilerin küçük türleri olan Mustelidaeye ait kalıntılar 
bulunurken bu yıl Hyeanidae (7-8) ailelerine ait buluntular ele geçirilmiştir.  
Tafonomik analizler sonuçlandığında Çorakyerlerde et yiyicilerin diğer türler 
üzerindeki etkileri anlaşılabilecektir.  Ele geçirilen bazı kemikler üzerindeki et 
yiyici izleri, burada bir av olayını gündeme getirmektedir.

 Buluntular arasında gergedan ve at gibi yüksek diş tacına sahip  hayvan 
fosillerin fazla oluşu bölgenin açık alan ortamı olduğuna işaret eder iken, çeşitli 
gastropodların varlığı ve fosilli tabakanın sedimantolojik yapısı da bölgede 
sulak bir ortamın varlığına işaret eder. Bunun yanında çeşitli keçi benzeri 
boynuzlu türlerinin, zürafaların, fi llerin ve özellikle de primatların varlığı bu açık 
alan çevresinde ağaçlık ve çalılık alanların da bulunduğunu düşündürmektedir. 
Fauna içerisinde büyük, orta ve küçük boyutlu otçulların, yine büyük boyutlu 
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omnivorların oluşu   lokalitenin su yatağı merkezli, çevresi ağaçlık, açık bir 
alanı karakterize etmektedir. Kemirici ailelerinden bazılarının yaşam alanları 
göl ya da ırmak gibi bir su yatağının çevresi, bazılarının da suya daha uzak 
alanlarda yaşıyor olması Çorakyerler lokalitesinin paleoekolojik yorumunun 
yapılmasına yardımcı olmaktadır. 

Çorakyerler lokalitesi faunasında  daha önceki yıllarda sadece küçük 
boyutlu etçiller ele geçirilirken 2005 yılı çalışmalarında Hyena türü büyük 
boyutlu etçillerde bulunmuştur.  Yıllardır yapılan çalışmalarda ele geçirilen 
buluntular arasında otçullara ait fosillerin çok sayıda olması etçiller tarafından 
avlanan hayvanlara ait buluntular olduğunu akla getirmektedir. Buluntuların 
tafanomik analizleri sonuçlandığında bu konuda detaylı bilgi elde edilecektir. 
Bununla birlikte bir canlı öldükten sonra taşınırsa kemiklerin üzerinde çeşitli 
izler oluşmaktadır. Çorakyerler fosilleri üzerinde de çeşitli izler gözlemlenmiştir. 
Tafonomik analizlerden sonra bu izler yorumlanacaktır. Çorakyerlerdeki bazı 
fosillerin eklemli bulunması fosilleşme bölgesinde bir akıntının olduğunu, 
ancak  bu akıntının çok güçlü olmadığına veya kalıntının canlı öldükten sonra 
kısa sayılabilecek bir süre içerisinde taşındığına işaret etmektedir.

Primates-Hominoidea: Çorakyerler lokalitesinin dünya literatüründeki 
önemini artıran Primates takımına ait hominoid buluntuları, henüz 
tanımlanmamakla birlikte, şimdilik bir türle temsil edildiği söylenebilir.  Bu 
takım içerisinde yer alan Akdeniz hominoidleri, Griphopithecus cinsi ile 
temsil edilen Paşalar (MN5-6) ile Çandır (MN6) (Anadolu) ve diğer bazı 
hominoid cinslerinin bilindiği Vallesiyen yaşlı Yunanistan lokaliteleri olmak 
üzere birkaç farklı lokaliteden bilinmektedir.   En iyi bilinenleri Geç Miyosen 
boyunca Doğu Akdeniz’de, 9,8 milyon yıla tarihlendirilen Sinap 8A ve 
Lokalite 12’de bulunan  Ankarapithecus meteai (Kappelman et. al. 2003), 
Geç Vallesiyene  tarihlendirilen Xirochori 1, Ravin de la Pluie ve Nikiti 1 
(Yunanistan) lokalitelerinde bulunmuş olan Ouranopithecustur (Koufos 
2000b, Bonis & Koufos 1999). Dönemi ve morfolojisi tartışmalı olan diğer 
bir hominoid, Atina yakınlarındaki Pyrgos Vassilissis lokalitesinden bilinen 
Graecopithecustur (Koufos, 2003). Bunların yanı sıra diğer bir Doğu Akdeniz 
buluntusu Gürcistan’da Alt Turoliyen’de (MN11) yaklaşık olarak 8,5 milyon 
yıla tarihlendirilen Udabnopithecus garedjiensistir (Burtschak-Abramovitsch, 
Gabachvili, 1945). Sadece aşınmış P4 ve M1’i içeren bu hominoid buluntusu 
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bir sağ maksilla parçasıdır, Dryopithecus ile benzerlik gösterdiği belirtilmiştir 
(Brain, 1999).  Begun’a göre Avrupa dryopithecinleri Hominidae ailesinin en 
erken üyeleridir (Begun, 1992a). 

Griphopithecus Anadolu’nun Orta Miyosene tarihlendirilen en eski 
hominoid cinsidir. Griphopithecus darwininin holotipi Slovakya, Devinska 
Nova Ves’te ele geçirilen bir alt molardır (Abel, 1902). Çandır’dan (Anadolu) 
bulunan primat altçenesi ise Griphopithecus alpaninin holotipidir (Tekkaya, 
1974). Griphopithecus geniş ve kalın mine tabakası, yuvarlak tüberkülleri, sığ 
çiğneme yüzeyleri, keskin olmayan çiğneme crestleri ve mine-dentin birleşme 
noktasında sığ bir topografi  ile karakterize edilmiştir (Begun, Güleç, & 
Geraads, 2003). Çandır ve Paşalar hominoidlerinin dental karakterleri, onların 
sert yapılı besinler ile beslendiğini gösterir ve bu Asya’nın güneyinden bilinen 
Sivapithecus ve Yunanistan’dan bilinen Ouranopithecus gibi Orta ve Geç 
Miyosen hominoidleri, Doğu ve Güney Afrika’dan bilinen (Australopithecus 
ve erken Homo) Pliyosen hominidleri ile büyük benzerlikler gösterirler. 
Bu muhtemelen hominoidlerin symplesiomorfi k karakterleridir. Fakat 
Griphopithecus bir Erken Miyosen hominoidi olan Proconsule göre türemiş 
iken Orta ve Geç Miyosen hominoidlerine ve yaşayan büyük apelere göre 
ilkindir (Andrews et al. 1996; Güleç & Begun, 2002).  Anadolu’dan bilinen diğer 
bir hominoid ise yaklaşık 10 milyon yıl ile tarihlendirilen Ankarapithecustur. Bu 
cinsin dental karakterleri de Griphopithecus gibi kalın mine tabakası ile alçak 
ve yuvarlak tüberkülleri, körleşmiş crestleri ve sığ çiğneme yüzeyleri ile bilinir.  
Fakat dişleri Griphopithecustan daha büyüktür. Ayrıca altçene daha uzun ve 
Griphopithecus alpaniye göre daha az masif ve çok farklı bir symphyseal 
morfolojiye sahiptir (Begun & Güleç 1998). Ankarapithecus MN7/8  ve MN10 
arasında Avrasya’da ortaya çıkan: Avrupa’da Dryopithecus, Oreopithecus, 
Ouranopithecus ve Asya’da Sivapithecus, Lufengpithecus, Gigantopithecus 
(ya da Indopithecus) gibi birçok hominoidden biridir. 

Ünay tarafından değerlendirilen Çorakyerler Rodentia buluntularıdan 
karakteristik cinslerinden biri ve Doğu Akdeniz buluntuları içerisinde ortak 
olan bir fosil Byzantinia’dır. Bu cinsin ilk görüldüğü lokalite Üst Astraciana 
tarihlendirilen Yunanistan’da Chyrsavgi, Anadolu’da Bayraktepe 1 ve Yeni 
Eskihisar lokaliteleridir. Çorakyerler’de bulunan Byzantinia pikermiensis ve 
Pseudomeriones latidens ise Anadolu memeli neojen zonları içerisinde, Avrupa 
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memeli neojen zonları arasında MN 12’ye denk gelen Zone J içerisinde yer 
alır (Ünay, de Bruijn, Saraç 2003).  Byzantinia,  Doğu Akdeniz’de Vallesiyen 
ve Turoliyen boyunca yaşamıştır ve en son görüldüğü lokalite ise Turoliyen 
sonuna tarihlendirilen Amasya’dır.  Çorakyerler 2005 yılı rodent buluntuları 
arasında iki yeni türün varlığı da Ünay tarafından belirtilmiştir. 

SONUÇ
Şimdiye  kadar  ele  geçirilen fosil buluntular üzerinde yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: bu alanda spiral boynuzlu antiloplar, hipparionlar 
ile Ceratotherium ve  Chilotheriumun varlığı, buranın açık-ağaçlık bir fl orayı ve 
tipik Greko-İranian Turoliyen coğrafyasını yansıtmaktadır.   Bunun yanı sıra ele 
geçirilen domuz, geyik ve atların morfolojisi, Çorakyerler faunasının Kemiklitepe 
(1994)’de daha açık alanda yaşamış olduklarına işaret etmektedir.  Faunal 
değerlendirmeler burada daha kuru-serin iklimin yaşandığını gösterirken, 
gastropodaların varlığı bölgede tatlı su birikintileri olduğuna işaret etmektedir.

Geç Miyosen Dönemi boyunca Doğu Akdeniz’e birçok memeli taksonun 
varlığından söz edilir. Bunların bazıları ilk kez bu bölgede ortaya çıkmış, 
dışardan gelen türlerin çoğu da evrimleşerek farklılaşmıştır. Doğu Akdeniz’deki 
Geç Miyosen lokaliteleri içerisinde, Çorakyerler memeli fosil yatağı, faunal 
çeşitliliği ile önemli bir konuma sahip olmuştur.  Ancak, başta hominoid olmak 
üzere faunanın diğer bazı üyelerine ait yeterli düzeyde fosil buluntunun 
olmaması ve alanın faunal çeşitliliğinin sınırlarının henüz tam olarak belli 
olmaması, kesin açıklamaların yapılmasını engellemektedir. 

Çorakyerler lokalitesinin magnetostratigrafi k analizlere (Kaymakçı, N., 
Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, E.,  2004) ve küçük memelilere (Ünay, 2004) 
göre jeolojik yaşı MN10-MN12 biyozonunu önermektedir. Perissodactyla, 
Artiodactyla, Proboscidae ve Rodentia takımlarına ait buluntular, Doğu 
Akdeniz’in diğer Geç Miyosen lokaliteleri ile karşılaştırıldığında biyostratigrafi k 
bir uyum göstermektedir.  Anadolu büyük apelerin evrimsel geçmişleri 
hakkında önemli bir yere sahip olması, Çorakyerleri dünya paleontolojisinde 
önemli bir yere koymaktadır. Avrasya ve Afrika’da hominoidlerin kökenlerine ve 
evrimlerine açıklık getirmesi açısından, Griphopithecus ve Ankarapithecusta 
olduğu gibi  Çorakyerler’de ele geçirilen hominoid buluntusu da Anadolu’yu 
daha da önemli kılmıştır. 
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Çorakyerler lokalitesinde, MN12 biyozonunda yani yaklaşık 7,5-7 milyon 
yıl önce hominoidin ortaya çıkması, Afrikalı apeler ile benzerlikler taşıması 
ve coğrafî koşulların göçlere uygun oluşu, Afrikalı apeler ile Avrasyalı 
hominoidlerin arasında yakın bir evrimsel ilişkinin olduğunu akla getirmektedir 
(Begun, Güleç&Geraads, 2003). Bu hipoteze göre Çorakyerler hominoidi, 
Afrikalı apelerin ve insanların atası olan ve Avrasya’dan Afrika’ya göç ile geri 
dönen hominoidlerin bir akrabası olabileceği, ancak, Çorakyerler hominoid 
buluntusu hakkında daha bütünsel ve doğruya yakın açıklamalar yapabilmek 
için daha fazla buluntunun incelenmesine ihtiyaç vardır.
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Çizim 1: 2005 yılı kazı çalışmalarında açılan 
kareler 

Resim 1: 2005 yılı çalışmalarından 
görünüm

Resim 2: Bovidae, in situ görünüm
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Resim 3: Hipparion, in situ görünüm

Resim 4: Hipparion, Resim-3’ün 
temizlenmiş görünümü

Resim 5: Rhinocerotidae mandibula, 
in situ görünüm
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Resim 6: Rhinocerotidae temizlenmiş mandibula

Resim 7: Hiyanidae mandibulası, in situ görünüm

Resim 8: Hiyanidae mandibula, temizlenmiş görünüm
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Work of the Turkish–Danish archaeological project in Halikarnassos 
2004 and 2005 mainly consisted of documentation and study of the fi nds 
and results of the excavation campaigns of 2002 and 2003. As in previous 
years the project is a co-operation between Bodrum Museum of Underwater 
Archaeology and the University of Southern Denmark and the fi eld-work has 
been carried out under the directorate of Bodrum Museum and its directors 
Oğuz Alpözen, Bahadır Berkaya and Yaşar Yıldız. The Danish part of the 
project was directed by Poul Pedersen. The project has been made possible 
by the kind permission of the General Directorate for Cultural Heritage and 
Museums and it is fi nanced by the Carlsberg Foundation and the University of 
Southern Denmark, to all of which we owe our sincere gratitude.

The Zephyrion Peninsula and the Search for the Palace of Maussollos.
The work of 2004 and 2005 had as its main purpose to study the results 

of two seasons of excavation, which were carried out inside the Crusader 
Castle of Bodrum on the Zephyrion Peninsula in 2002 and 2003 in a search for 
possible remains of the satrapal palace of Maussollos and the Hekatomnids.

INVESTIGATIONS IN HALIKARNASSOS
2004-2005

Christoph BRIESE*
Maria Berg BRIESE

Poul PEDERSEN

*   Christoph BRIESE, Department of Greek and Roman Studies, University of Southern 
Denmark, DK-5230 Odense M, DENMARK.
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Denmark, DK-5230 Odense M, DENMARK.

 Poul PEDERSEN, Department of Greek and Roman Studies, University of Southern 
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Résumé of work in 2002-2003
Excavations and investigations of visible remains have been carried out in 

three areas east and west of a large ancient terrace wall that runs through the 
area in a north-south direction (Figs. 1 and 2). 

In the uppermost area - sector I - there are remains of smaller rooms of a 
residential character of Late-Classical or Hellenistic date (Fig. 3). In this area 
the earth fi ll contained also some Mycenaean and Geometric pottery.

In the area further down - sector II - there are substantial remains of a 
large, strong platform (Fig. 4) and traces of two staircases leading upwards 
and one leading down to the south in direction of a small bay in the coast 
outside the present Castle wall.

The lowermost area west of the great terrace wall - sector III - was only 
investigated in one trench north of the Chapel and another trench south of the 
chapel. In the fi rst the front of the terrace wall was cleared down to the original 
ancient level, about 2 meters below the present courtyard. In the second a fi ne 
road paved with cobble-stones, probably from the time of the Crusaders was 
preserved towards the south. Below the less well preserved northern part of 
the trench part of a strong ancient fortifi cation wall was found. This remarkable 
wall is known to continue for some distance inside the Chapel and it must 
originally have continued southwards, where it would have been connected to 
the main fortifi cation circuit running along the coastline around the peninsula. 
There must have been some important reason for a wall running up from the 
coastline towards the palace, and I shall shortly return to this question.

In several places, the upper levels contained remains of simple huts and 
houses of Medieval-, Crusader- and Ottoman periods. These remains from 
later periods will be published by Christoph Briese. Christoph Briese also 
acted as fi eld director during the excavations. Maria Berg Briese is in charge 
of the fi nds from Greek and Roman times and she will publish these together 
with her team. I myself am going to study and publish the architectural remains 
of Greek and Roman date. 
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New Results and Additional Evidence From the Campaigns of 2004 and 
2005

Although 2004 and 2005 were study seasons they did bring some new 
results also.

1. The Water Cisterns (Figs. 5 and 6)
Among the remains well-known to the staff of Bodrum Museum, but not 

previously investigated, there are two cisterns, which are different from other 
cisterns on the Castle Peninsula. One is below the so-called Naillac Building in 
our sector I, just a few meters away from the remains of residential character 
described earlier. The other is situated in the great court-yard to the west 
below the great terrace wall, but it was full of water and not accessible until 
just before our departure and we did not have time to investigate this cistern 
in detail.

The cistern under the Naillac Building (Fig. 5 and 6) consists of an irregular 
water reservoir cut out of the rock. It is about 3.5 meters wide and the sides are 
covered with mortar. In the centre rises a square pillar, which is constructed 
of well-cut ashlars fi tted together without any use of mortar. The central pillar 
supports two large beams of stone reaching from the centre to each side of 
the cistern. The roof of the cistern consists of stone slabs resting on top of the 
large roof-beams. 

The material used for the construction of the cistern is entirely a hard red-
brown andesite, and apart from a recent repair in the roof the construction 
contains no reused material. The quality of the workmanship and the lack of 
mortar in the original building phase suggest a dating in Classical or Hellenistic 
times. The cistern has been reutilized in more recent times and contains no 
original fi lling that can help the dating.

The second cistern is almost identical to the fi rst one, except that it has an 
arch supporting the roof slabs in one half of the roof. In my opinion however, 
this arch is probably a repair. The roof slabs are not very strong and are also 
broken in several places in the “Naillac”- cistern, so it is very probable that the 
same thing happened in this cistern and that it was repaired with an arch. 

The two cisterns are not only very interesting in themselves, but they also 
give valuable information concerning the topography of the area. When they 
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were constructed - possibly at the time of the Hekatomnids - there must have 
been structures reaching from the area of the Naillac Building down to the 
present tea garden. This lower level - our sector III - constitutes a very large 
and regular courtyard to day. If the Palace of Maussollos did have a peristyle 
as most palaces of the Hellenistic period did, this level area would be the 
obvious place. But no investigations have been made here yet except for the 
small trenches just in front of the great terrace wall.

2. A New Inscription
A fragment of a previously unknown inscription was found in a recent garden 

wall in sector 2. According to Signe Isager the inscription is a typical Late-
Classical or Hellenistic decree stating that by a voting in the Halikarnassian 
“boulè” it has been decided to honour a citizen and his family. Quite interestingly 
it is also stated that the inscription should be placed in the Sanctuary of Apollo. 
This inscription thus constitutes one more strong indication, that the Sanctuary 
of Apollo was situated on the Zephyrion Peninsula, probably on top of the 
rock, above the Palace of Maussollos. 

3. Architectural Fragments and Decorative Elements possibly Originating 
from the Palace or from the Sanctuary of Apollo

The Castle of Bodrum contains an immense amount of re-used material 
and building stones deriving from ancient structures. A large part of this comes 
from the Maussolleion, which was demolished mainly by Western Crusaders in 
the 15th and early 16th c A.D. There are, however, quite a lot which must come 
from other places also, and some of this was studied in the hope of identifying 
pieces from the presumed Palace of Maussollos and from the presumed 
Sanctuary of Apollo. These brief studies did give some new information. 

The origin of the building material for the Crusader Chapel seems to be 
rather easy to trace (Fig. 7). The chapel is almost entirely constructed of slabs 
of green andesite, and similar slabs have been used for the paving of the 
ramp leading upwards along the north side of the Chapel. Most of these have 
remains of clamp-cuttings and traces of oxidized iron approximately in the 
middle of each side. It has been suggested that the strong outer faces of the 
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Chapel walls are in fact additions constructed to strengthen the original walls 
of the chapel, but as both construction phases lie within the 15th century A.D., 
this problem is not of particular consequence for the present discussion.

We used to believe that these slabs came from the Maussolleion because 
they are very similar to those used for the solid core of the Maussolleion both 
in regard to material and to dimensions. Furthermore, it is seems clear that 
in the Maussolleion these green-stone blocks had been applied with the use 
of clamps precisely as refl ected by the traces and cuttings on the andesite 
ashlars in the Chapel. 

However, after the excavation of the remains of the large platform just east 
of the Chapel we have to revise this opinion. This platform was constructed in 
precisely the same technique and with the same kind of stone and therefore 
it seems more likely that the Chapel and the ramp were built of material taken 
from the platform on which it partly rests. The height of the slabs of green 
andesite varies from 27 to about 30 cms as in the Maussolleion.

The solid platform and the very strong technique that has been applied for 
its construction indicate that it must have carried some important structure, 
probably of marble. It is also most likely that the upper, visible parts of the 
foundation-platform of green andesite were faced with slabs of limestone or 
marble as was the case with the Maussolleion.

The walls of the Crusader Chapel do in fact have some large blocks of 
marble, which may have come from such a facing. Some are about 30 cms in 
height, while others are 60 cms plus or minus half a cm. Some of them have a 
double anathyrosis band on their back side indicating that they were originally 
made for the marble facing of two courses of green-stone in a way similar to 
that, which had been employed for the facing of the green-stone core of the 
Maussolleion.

We may thus be able to establish a hypothesis about the platform as a 
foundation structure faced with slabs of marble in its upper, visible parts and 
meant to carry an important superstructure. We have not yet been able to 
identify any part of this superstructure, however. On the south-side of the 
Chapel there is a fi ne column-base consisting of a square plinth with a round 
speira. The plinth is about 96 cms square and its details are much like those 
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of the bases of the Temple of Zeus at Labraunda, except that this one is a 
little higher compared to its width. The general character of the column-base, 
points to a Hekatomnid date, and as it has no inventory number it is likely to 
originate from some building on the Zephyrion peninsula. It can be seen on 
photos from this area of the Castle taken already in the 1960’ies. Theoretically 
the column-base may thus have come from the superstructure of the platform, 
which could have been a propylon perhaps, - but it cannot be completely 
excluded that it was brought to the Castle from somewhere else. 

On some of the marble blocks re-used in the walls of the Chapel, there are 
graffi ti in Arabic script. As some are placed in awkward places or even up-side 
down, they are likely to have been inscribed at a time, when they were more 
accessible and not yet employed in the Chapel. If, therefore, we can locate 
other dispersed pieces of marble architecture with similar graffi ti, there is a 
certain possibility that these originally came from the same building or group 
of buildings. We shall return to this in a while.

The most signifi cant group of re-used ancient marble architecture is a large 
number of un-fl uted column drums of fi ne, white marble. Some of these are 
built into the west face of the Italian Tower, while others lie around in different 
places southwest of this tower. Initially I believed that all of these belong 
together with the Ionic capital and column necking hypothetically ascribed to 
an early Classical Temple of Apollo. 

But this is hardly the case although the general appearance and the very 
fi ne anathyrosis of all the drums look very similar. In 2005 one column drum, 
which is apparently very similar to other drums of this group was cleared from 
the bushes and other vegetation surrounding it (Fig. 8). It could be seen that 
all along its underside it has received the initial cutting for fl uting. The number 
of fl utes is 20, and this fl uting is – although very deep –  of Doric type rather 
than Ionic, as would have been the case, if it had belonged together with the 
remains of early Ionic architecture. Therefore the question of the origin of this 
large number of unfl uted column-drums must be regarded as still unsolved.

Some of these column drums have graffi ti in Arabic like some of the marble 
ashlars built into the Crusader Chapel mentioned above. This could mean that 
they all belong to the same complex of buildings, a stoa or a peristyle perhaps, 
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- which in this place may have been related to either the Sanctuary of Apollo 
or to the Palace of Maussollos, if it was located here. For the time being the 
various possibilities must be left open until more substantial excavations have 
been made, - especially in the large area west of the Chapel. 

So much for the area of the great platform and the Crusader Chapel in our 
“Sector 2”.

On the higher level of “Sector 1”, above and east of the great terrace wall, 
there had been found remains of a structure with smaller rooms and walls 
constructed on less monumental foundations (Fig. 3). If this belonged to the 
Palace it would have been the more private, residential part of the Palace. 
The outer walls were constructed of well-prepared ashlars of blue and grey 
limestone. Large thresholds of limestone fl anked by symmetrical dowel-holes 
for attached decoration attest to a certain monumentality. But the front of these 
rooms to the west as well as the upper part of the large terrace-wall on which 
they were constructed has not been preserved.

If one search in the area west of “sector 1” in the tea-garden down below 
the terrace wall there can be seen several, mostly very worn and broken 
ashlars of bluish limestone. There can be little doubt that they have fallen 
from the area above the great terrace-wall together with the upper part of the 
terrace-wall itself. Unfortunately however, the ashlars found yet do not give 
any new information about the structure above the terrace-wall. 

Other Remains that May Be Related to the Palace of Maussollos
Among the large amount of other building stones in the Castle very few can 

at present be related to the satrapal palace or the sanctuary of Apollo.
Probably the most extraordinary piece of architecture is a small, square 

antecapital, which was excavated by Harun Özdaş during some works in the 
garden of the Museum in the court yard below the great terrace wall (“Sector 
3”). On the upper surface it has the lewis hole, which was typical for the 
Maussollan architects. The under side has a normal dowel hole of the same 
period, but the two sides are apparently a modifi ed Ionic capital, in which the 
spirals of the volutes have been replaced by small reclining lions (Fig. 9). 
Below the lions there is the usual ovolo decoration.
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Another sculptural piece may perhaps be related to the Palace also (Fig. 
10). It is a slab of marble with a relief discovered some years ago by the 
present director of Bodrum Museum, Yasar Yildiz. The motive is a hunting-
scene showing horsemen attacking a boar. The dimensions indicate that it 
must belong to the same frieze as the well-known relief with horsemen in 
Vienna (height: 48 cm).1

The relief in Bodrum has small holes drilled into the surface at certain 
points indicating that the weapons and horse reins were made in some 
other material, probably in bronze. Traces from clamps shows that this relief 
originally was inserted into some building or monument. It is clearly related 
to the royal iconography of the 4th century as seen already in the so-called 
Lycian sarcophagus from Sidon and the Nereid Monument in Xanthos from 
early in the 4th century. The boar-hunt relief was not taken to the Castle in 
modern times and it may be thought to have come from some structure of the 
palace originally although it may also – and perhaps less likely – have been 
brought from some unknown tomb monument in Halikarnassos.2  

In almost all parts of the Castle can be seen double capitals from windows 
or double-pillars belonging to some ancient structure (Fig. 11). The character 
of the workmanship points to a Hellenistic or Roman date rather than a Late-
Classical however. So if they have anything to do with Palace of Maussollos, 
it would probably be from a Hellenistic re-arrangement rather than the original 
4th century B.C. structure.

The 2004 and 2005 Seasons: Study and Restoration
The seasons of 2004 and 2005 were mainly planned as seasons of 

restoration and study of the fi nds of previous years. Work was mainly devoted 
to the study of the many thousand pottery sherds kept in the depot on the 

1  Confi rmed by Jan Zahle, who has compared a cast of this new piece with a cast of the Vienna 
relief in the Royal Collection of Casts in Copenhagen. I am grateful to Jan Zahle for this 
information.

2 Another architectural frieze of smaller dimensions and unknown origin with a representation 
of an amazonomachi was brought from Halikarnassos to the British Museum during the 
British investigations in the1850’ies (published by Peter Higgs).
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Maussolleion Museum Area, and to the construction of protection walls 
and roofs in relation to the excavated areas, which were chosen for future 
exhibition.

In sector I, the ancient remains are of a very strong nature. The greatest 
part of this area was cleared already 10 years ago and shows no sign of 
erosion, and it was just necessary to construct a new protection wall around 
the area.

In Sector II the northern part is very strong, while the southern part 
contained friable remains of a poorly constructed late cistern. The cistern was 
stabilised and afterwards this as well as a very narrow and deep area between 
the modern and medieval walls had to be fi lled up. A terrace was constructed 
on top of this from where the exhibited remains in the northern part of sector II 
can be studied in a quiet spot with benches and information boards (Fig. 12).

In sector III it was decided to leave open the trench along the south side of 
the Crusader Chapel to show both the medieval cobble stone paving as well 
as the Classical fortifi cation wall at a deeper level. In this place, however it was 
necessary to build a protective roof and a low wall to avoid rain-water to enter 
the exhibited area. Therefore a protective roof with red tiles was constructed 
in the same style as other recent constructions inside the Crusader Castle 
(Fig. 13).

As the presumed remains from the early Classical Temple of Apollo were 
already brought together and exhibited in a room below the French Tower in 
2003, it is therefore possible for visitors to have some idea of what was on the 
Castle Peninsula before the time of the Crusaders.

Other Works in 2004 and 2005
The Castle Peninsula before the Construction of the Castle
In order to provide an idea of what the Zephyrion Peninsula looked like 

in Antiquity before the construction of the Crusader Castle land surveyor 
Ole Rohde Andersen and Asta Truelsen worked on a plan only including the 
natural rock and the ancient beddings and foundations.
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Underwater Foundation on the South Side of the Zephyrion Peninsula
There seems to be remains of an underwater foundation cutting running 

out from the south side of the Zephyrion Peninsula. This can possibly be 
explained as foundations for a ship shed and it may in that case have been 
misunderstood as the “secret harbour” by Vitruvius, who seems to point out 
this particular place as the location of the “secret harbour” of Maussollos. 
Dr. Harun Özdaş made a brief dive to look at the remains, but although he 
believes that the remains are man-made, they are too insignifi cant to be 
securely identifi ed as belonging to a ship-shed.

The question of the ancient harbours at Halikarnassos is very interesting 
and rather complicated. Perhaps we have to imagine no less than 4 different 
harbour-installations:

1. An emporion in the open bay east of the fortifi ed city.
2. A “closed” harbour, which could be secured by a chain, - more or less 

identical with the present harbour of Bodrum.
3. A naval harbour situated on the sandy isthmus between the Zephyrion 

and the mainland and bordered to the west by the well-known “submerged” 
mole, the entire outline of which is clearly seen on old photographs.

4. A ship shed for one or two ships belonging to the satrapal palace and 
situated towards the open sea on the south side of the Zephyrion Peninsula. 

Cleaning and Protection Works on the Site of the So-called “Roman Villa”
In order to secure the site of the Late Roman Villa, - the so-called “House 

of Charidemos” - the area was thoroughly cleaned in 2004 and the mosaics 
protected by geo-textile. The archaeological area was secured by a provisional, 
but strong fence. The site contains many mosaics, and the authorities of 
Bodrum have expressed a wish to make the site into a Mosaic Museum.

Restoration and Conservation of a Late Roman Mosaic in Bodrum 
Museum

The severely damaged remains of the mosaic were transferred to a new 
and safer depot in the Castle in 2004. Benni Berg and his team carried on the 
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restoration of the central fi gural motive and this work was fi nally brought to an 
end in 2005 (Fig. 14). 

Important New Finds from “The Stoa of Thirty Columns”
In addition to the results of the Turkish-Danish project, some very interesting 

new discoveries were made during modern construction work in the so-called 
“Doric Stoa” or “Stoa of the Thirty Columns”, which is one of the best known 
ancient ruins in Bodrum. Part of this stoa was still standing in 1760 and is 
illustrated in detail in Choiseul-Gouffi ers “Voyage Pittoresque from 1782, 
where it is mistakenly called “Ruines du Temple de Mars”. The stoa is clearly 
indicated on the maps by Spratt from 1847 and C.T. Newton from 1862. It 
was also described by Hamilton (1842) and by Newton, who made some 
investigations there. A photo of the stoa taken by Newton exists in the British 
Library3.  The new fi ndings were made during in 2005 and during the winter 
2005-2006 when some new villas were constructed in the area. The new 
remains include both a Doric capital and many other architectural fragments, 
but most interesting of all three large pieces of architrave with remains of a 
Roman dedicatory inscription, which has not yet been studied however. The 
fragments and the architrave will be secured by Bodrum Museum.

Study of Pottery Finds especially from 2002 and 2003 (Fig. 28).
The study of the pottery fi nds was given high priority in 2004 and 2005. 

Maria Berg Briese was in charge of the team of students and archaeologists 
working in this fi eld. Christoph Briese, who has been fi eld director of the 
excavations in 2002 and 2003, will publish the post antique remains. I shall 
end this brief report with a résumé of some results of their work on the pottery 
fi nds in 2004:4 

3 The stoa has most recently been discussed on pp. 153ff in P. Pedersen, “Halikarnassos and 
the Ptolemies II. The Architecture of Hellenistic Halikarnassos”. In: The Salmakis Inscription 
and Hellenistic Halikarnassos. Halicarnassian Studies vol. IV p. 145-164.  

4 For more details relating to this pottery see our report in 26. Kazi Sonuclari Toplantisi, 1. cilt 
(Ankara 2005) p. 405ff.
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During the excavations in 2002 and 2003 inside the Crusaders Castle 
approximately 67.500 small fi nds were collected, most of which are ceramic 
products. Generally the fi nds are fragmented and complete shapes are rare. 
It is obvious that the pottery mostly derives from contexts where it had been 
reused as fi lling material during later period’s intense building activities on the 
Zephyrion peninsula.

In 2002 and 2003 all fi nds were counted and diagnostic pieces were 
selected for the 2004-campaign, which was devoted to work on the publication 
of small fi nds from the Palace of Maussollos.

The excavation yielded the fi rst fi nds indicating a prehistoric settlement 
within the surroundings of the famous necropolis of Müskebi. The fi nds were 
excavated during the last week of the excavation campaign of 2003, and by 
the end of the campaign only a handful of fi nds was identifi ed as prehistoric. 
One of the most important aims in 2004 was to isolate the prehistoric fi nds and 
the result was that about 40 fragments from very different vessel-shapes and 
from different places of origin can be categorized as prehistoric5. 

      A team worked on the pottery of the Greek, Hellenistic and Roman periods 
and it now seems that the Zephyrion Peninsula was of particular importance 
in the Late-Roman period. Ware-groups of this period are unusually well-
represented, for instance slipped wares like Late Roman C, African Red Slip 
as well as Cypriot Red Slip – a product hitherto unknown in Halikarnassian 
contexts.

 Maria Berg BRIESE
In 2004 we also did some work on the pottery from the rescue excavations 

of the “House of Charidemos” and the Hellenistic house in the early 1990’ies 
for the fi nal publication of these sites. In this connection a group of Hellenistic 
amphorae was identifi ed adding new knowledge to the import pattern in 
Haikarnassos. The so-called Nikandros group has recently been suggested to 
be an Ephesian product. It was exported to locations in Asia Minor as well as to 
Greece. Besides Halikarnassos, fi nd spots include at least Athens, Delos and 

5 I am most grateful to P.A. Mountjoy and W.-D. Niemeier for valuable comments and 
suggestions on both the geometric and the Mycenaean pottery.
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Didyma. In Ephesos it has been recognised in contexts datable from the fi rst 
quarter of the 3rd century BC to the mid 1st century BC. The Halikarnassian 
fi nds are all from early in the production and datable not later than the end of 
the 3rd century B.C.

This fact supports the theory of a change in the long-distance import 
to Halikarnassos by the middle of the 3rd century B.C., - shifting from the 
Northern Greek centres to Rhodos.

  
Christoph BRIESE

The Post antique pottery fi nds from the Palace of Maussollos excavation 
presents an important and varied group, consisting of glazed wares, both 
undecorated plain and decorated with multiple colours (fi g. 15). They cover a 
wide time-span from Middle Byzantine (ca. 10th-late 12th/early 13th centuries 
AD) through Late Byzantine/Frankish period (ca. mid 13th-mid 15th centuries) 
to the Turkish (ca. late 15th-18th centuries) and the Early Modern period (ca. 
19th-mid 20th centuries). Production is mostly local, with a certain amount of 
seemingly imported Italian sgrafi tto-wares and a few Majolica remnants. The 
repertoire of shapes is confi ned almost exclusively to open vessels like plates 
and shallow bowls – while pouring vessels consisted of different plain wares. 
During the 2004 campaign a considerable effort was made to describe, draw 
and photograph all diagnostic glazed sherds, which make a good 500 examples 
out of 800. A remaining desideratum is to cover the pottery production of the 
Late Roman – Early Byzantine period (ca. 7th – 9th centuries).

Conclusion
Poul PEDERSEN

Although only a very small part of the Zephyrion Peninsula has been 
investigated yet, we believe that there are very strong indications that the 
Zephyrion Peninsula in Antiquity had both the satrapal Palace of Maussollos 
on the north and west slopes of the hill as well as an important sanctuary of 
Apollo on top of the hill. The pottery, however, has clearly indicated continuous 
activity on this peninsula - or island as it may have been originally – for a much 
longer period even before the Classical times. Originally there must have been 
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a Mycenaen settlement probably on the north side near the summit of this 
small, rocky site. There are very large unexcavated areas and no doubt future 
excavations will give much more detailed evidence about this fascinating and 
important place, which carries Mycenaean, Geometric, Archaic, Early Classical 
and Late Classical remains, as well as detailed evidence about Roman and 
post-antique periods to the present day.

Though the site of the Castle of Bodrum will no doubt become a very 
rewarding subject for future investigations, it is however our intention to focus 
on publication work. The 2 fi nal volumes of the Maussolleion publication have 
appeared as well as volumes 3 and 4 of “Halicarnassian Studies”, while vol. 5 
is presently under preparation. This publication work we expect to continue in 
the next few years before entering new fi eld work.
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English Summary

As we thought for the campaign, the research was focused on Surtepe 
during the Fall of 2005, a site also excavated before. This is the Euphrates 
biggest mound halfway the ancient cities of Karkemish and Samsat. It shows 
an important archaeological sequence to study the Ubaid, Late Chalcolithic 
and Early Bronze cultures. After the nowadays results, it seems that the local 
Chalcolithic culture develops gradually into the Early Bronze Age, in spite of 
the evidence for violent confl agrations at the end of the Uruk period. Above 
those levels, an inscription with a new kind of alphabetical writing has been 
discovered, and a tentative interpretation is joined. It could be related to the later 
stages of the Iron Age, an important period of occupation of the site, perhaps 
mentioned in ancient sources. A  monumental building, perhaps a palace, 
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belonging to another culture from this long period, Persian-Achaemenid, was 
also discovered during the 2005 campaign1 . 

INTRODUCTION

The Surtepe Höyük Excavations of year 2005 were performed under the 
auspices of  Urfa Museum. The site is placed in the district of Birecik, on the 
left bank of the Euphrates river, just four kilometers downstream the Birecik 
Dam. This is the bigger mound of this area, north of Carchemish, until the 
Hellenistic Period (See Map) when appeared the settlement on  Seleukia/
Apamea, a few kilometers up2. Surtepe was also excavated during the yearly 
seasons of 2000 and 2001. Because a provisory and urgent focus on the 
quick recovery of data from the one-period Late Chalcolithic site inside the 
Dam, in peril of disparition3, we centered there our efforts during the last 

1 We thank the  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü in Ankara for the kind permission 
to perform our rescue archaeological works at Surtepe during year 2005. Our activities 
and the Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of University of 
Alicante-Prehistory Section, and received sponsorship from the M.A.Ex. (Spanish Foreign 
Ministry).thru its agencies AECI (Spanish Agency for International Cooperation) and DGRCC 
(General Direction for Scientifi c and Cultural Relations). Our research received funds from 
a few private donors. The 2005 staff consisted of, Eduardo Crivelli (CONICET/BuenosAires, 
archaeologist and anthropologist), Rafael Moya Molina (MAET/University of Alicante-
archaeologist and draughtsman), Maria Jesus Ferro (MAET/draughtwoman), Eloy Algorri 
(Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect 
assistant), The plans were inked by Eduardo Crivelli and Rafael Moya. Our most sincere 
thanks to the General Directorate of Antiquities and Excavations of the Turkish Republic and 
its director Nadir Avcı  for the permission  to  perform our activities. Thanks for all the co-
operation and valuable aid given by the Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy 
in Spain, and all personnel involved  in our activities. We also gratefully acknowledge the 
assistance given by our representative Enver Geçer (Zonguldak Müzesi),  our driver Mehmet 
Akbaş, Ali Sözmen director of T.C. İlçe ve Tarım Köy İşleri, and house management Bülent 
İpekleşen, Keskince ve bizim işçiler. Onlara çok teşekkür ederiz.

2 Surtepe Höyüğü 2005 kazı çalışması  için çok tesekkür ederiz. Temsilciminizden, Arkeolog 
Enver Geçer (Zonguldak Müzesi) ve İlçe Tarım Birecik Müdürlüğü Lokali’ne, özellikle Ali 
Sözmen’e, yardımlık için teşekkür ediyoruz. Projemiz İspanyol Dışişleri Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir.

3 Cf. J.Gil Fuensanta, E.Bucak, Eduardo Crivelli, Petr Charvat, Rafael Moya, “The Research of 
the Tilbes Project, 2004”, Kazı  Sonuçları Toplantısı  XXVII (2006), pp.. 445-452. 
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campaigns. During year 2005 we presented at the Symposium the bad state 
of the preservation of the excavated areas in the south slopes of Surtepe 
because human activities4. 

In our excavation season of year 2005, we targeted the southern sector 
of the Surtepe mound. Squares were opened on three different sectors of 
the höyük: 1) E20a-b-c, 2) E30-E31-E32, and 3) E40-E41. The worked area 
covered a total of  circa 250  square meters and with an average of reached 
depth of  3 meters. 

LATE CHALCOLITHIC-UBAID LEVELS
The Squares E40-41 measure each one with 5 x 5 m. and a reached depth 

of 2,5 m. Those trenches, placed on the southwest sector of Surtepe are 12 
meters higher on the surrounding plain (Fig. 1). The big amount of  painted 
Terminal Ubaid sherdage yielded after previous soundings (in year 2000) 
suggested us to open there further Squares. 

During the excavations of 2005 on those squares the oldest reached levels 
provided Terminal Ubaid-like materials, which could be placed on a Late 
Chalcolithic 1 or 2 according to new hypothesis5.  To date, the main reference 
for our chronological setting are the painted pottery style and parallels. From 
the recovered material at E40/41 an important percentage up to 15 % comes 
from painted Terminal Ubaid-like ceramic fragments. The above cited Late 
Chalcolithic site close to submerged Tilbes Höyük give us an important guide 
to this question regarding the exact parallels and motifs found in year 2005 
at Surtepe6. The earlier Late Chalcolithic pottery from Surtepe was very well 

4 Cf. “The Tilbes Project Research”, Turkish Daily News, 30 Haziran 2005, p.13, photo up-
right.

5 See Rothman, M.S., (ed.) 2001, Uruk Mesopotamia and its Neighbors. Cross-Cultural 
Interactions in the Era of State Formation, Santa Fe.

6 In general terms a few motifs depict schematic human fi gurines related with geometric 
patterns. The represented motifs use to be horizontal or parallel lines and a reticle into a 
square. Same as we observed at the site nearby Tilbes Höyük Cf.  J.Gil Fuensanta, E.Bucak, 
Eduardo Crivelli, Petr Charvat, Rafael Moya, op.cit., 2006.
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cooked and has sand temper. The colors vary from cream to green. The paint 
is monochrome and uses to be dark or red (very occasionally). The shapes 
are mostly bowls or medium size bowls, and just sometimes big recipients or 
tiny pots7.

The painted sherds of Surtepe of this period yielded clear copies for the 
geometric motifs appeared nearby Tilbes (cf. FIGURE 3). It suggests the same 
pot-painting artisans made those motifs, and even more the fi ring procedures, 
clayware and technology seems to be the same. 

The huge amount of lithic industry has also equal parallels on the site east 
to Tilbes Höyük.

The occupation of  the Surtepe höyük during the earlier Late Chalcolithic 
times could be at least of 6 ha. The results yielded by 2005 season suggest 
the need of expand the exposure for further campaigns8. Still we do not know 
with certainty the temporal extent of the Ubaid culture presence on Surtepe 
but on sometime it was contemporary with the Late Chalcolithic site east of 
Tilbes Höyük9.

7 From the Square E40 comes a copy of a painted jar handle sherd found nearby Tilbes Höyük 
(cf. Jesús Gil Fuensanta, 2005, “Trabajos de la Misión Arqueológica Española en Turquía 
(X): El Proyecto Tilbes, 2004”, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas (BAEO) 
XLI, p. 354, note 30, Madrid). Djaffarabad (Iran) yielded similar examples from painted 
sherds (see G. Dollfus, P., Encrevé, 1982, „Marques sur potteries dans la Susiane du Ve 
millénaire réfl exions et comparisons“, Paléorient vol.8/1, fi g.4). Several scholars tend to 
believe on those painted motifs as a forerunner to the Proto-elamite or  Harapa writings (cf. 
Daniel POTTS, 1981, „The Potter´s marks of Tepe Yahya“, Palèorient 7/1,  pp.107-122;  G. 
QUIVRON, 1980, „Les marques incisées sur les poteries de Mehrgarh au Baluchistan du 
milieu du IVe millénaire à la première moitié du Iie millénaire, Paléorient 1, pp.269-280). 

8 Guillermo Algaze thinks that “in general, the normal size for an Ubaid site is two or three 
hectares” (see Bradley J. Parker, Lynn Swartz-Dodd (eds.), 2005, “The Upper Tigris 
Archaeological Research Project. A Preliminary Report from the 2002 Field Season”, 
Anatolica XXXI, p.71).

9 We remark here a similar question about the Terminal Ubaid and “post-Ubaid” materials of 
the Amuk plain region. For this matter, there are good examples such as Tell esh-Sheik and 
Tabara el Akrad VII. But those could be related to the Uruk chronology, a local moment into the 
Late Chalcolithic 3-4 (See J. Aruz,  1992, “The Stamp Seals from Tell esh-sheikh”, Anatolian 
Studies 42, p.21; Stefania Mazzoni, Stefania, 1998, “Area E1-Late Chalcolithic, Early, Middle 
and Late Bronze Ages. Materials and Chronology”, Serena M. Cecchini, Stefania Mazzoni, 
(eds.) 1998 Tell Afi s (Siria). Scavi sull´acropoli 1988-1992 The 1998-1992 Excavations on the 
Acropolis, p.22, Pisa).
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THE LATER LATE CHALCOLITHIC (URUK) AND TRANSITION TO EARLY 
BRONZE OCCUPATIONS 

From the latest levels of the above described Squares E40-41 came too 
Late Chalcolithic 3 to 5 materials. It gives so a complete sequence for the 
Period on Surtepe. On the other hand, it means that on the site there is the 
possibility to study a long and detailed sequence of the Uruk cultural presence 
and its interaction with the local Chalcolithic peoples. The Uruk expansion on 
Surtepe Höyük had two main moments according to the recovered data: 1. 
During the Middle Uruk times of Southern Mesopotamia (which means Late 
Chalcolithic 3-4) 2. The Late Uruk presence (so, Late Chalcolithic 5). On these 
squares we have a predominance of some of the general ceramic types of the 
Uruk expansion (mainly grey or red ware, bevelled-rim bowls, spouted and 
four-lugged jars). Mostly they are Uruk wares with origin in the Birecik district. 
Very little local Late Chalcolithic pottery of chaff-faced tradition was seen on 
this sector of the mound. To date, it seems a gradual apparition of earlier Uruk 
materials into the local Chalcolithic.

The animal bones suggest too a close association with Uruk dietary 
practices: E40/41 and former opened squares on the area (note) mostly 
yielded goat and sheep bones. The animal percentages varied a lot since the 
earlier Late Chalcolithic levels associated with he Ubaid culture.

The stone industry is very abundant. Besides the variety of fl int tools and 
cores, there is an unusual percentage of fi nished tools on obsidian. To date, 
any core was found in the area suggesting a workshop for them outside the 
sector or even an importation.

The earlier levels of Square E41 structures yielded an interesting terracotta 
idol fi gurine with big eyes and characters far related with eye-idols abundant 
in North Mesopotamia during the end of the Uruk expansion (Fig. 5). But 
perhaps the most interesting Uruk-related objects from the campaign are 
seal-impressions or administrative materials. We remark here a possible 
numerical tablet (Fig. 4), similar to examples found at Late Uruk levels from 
Warka (South Iraq) or Jebel Aruda (Syria)10. 

10 The Warka tablet Number W 16050 was yielded by the Uruk IVa levels (see Rainer M. 
Boehmer, 1999, Uruk: früheste Siegelabrollungen, Ausgrabungen in Uruk-Warka endberichte 
24, Mainz, Abb.93,12). Uruk IVa could be in connection with the Late Chalcolithic 5 of  Turkish 
Euphrates region. Earlier that date any numerical tablet was found in Southern Mesopotamia 
(cf. Govert Van Driel, 1982, “Tablets from Jebel Aruda”, Zikir Sumin, F.R.Kraus Festschrift, 
ed. G.Van Driel et alii, Leiden, p.12 and fi gs. 1, 2).
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A very typical cylinder seal impression of  Uruk IV and Susa 18 style 
was found. Other recalled parallels are from Choga Mish Late Uruk levels 
(Khuzistan, Iran). On the Surtepe example (Fig. 6) a human fi gurine, with the 
characters of an EN, the king-priest of Uruk times, holds an arch with a ready 
arrow. To his right there is a boat (a possible representation of the Sumerian 
pictogram KAL, strong, powerful) and up a sign, the possible pictogram RI 
(to leave)11.  The left register, back to the archer, shows another fi gure, a 
possible deity touching the leaves of a big tree; a scene in connection with 
fertility iconography12. According to our specialist for seals, Petr Charvat, the 
representation was done with the target to expand the ideology of “leave the 
political and war matters into the hands of the EN”. In spite the parallels, we 
remark the singularity and unknown equal example from other site with Uruk 
levels in the North.

Also the same area yielded a few fragment of two unbacked clay pieces with 
seal-impressions fragments. They recall a similar style of Uruk iconography 
and even ideological concepts. One seems to display an EN with an arch and 
attacking enemies coming from his right. The other one looks as a very eroded 
fragment of a typical Late Uruk impression.

The excavations of 2005 campaign on the latest Late Chalcolithic levels 
(phase 5) provided also additional information concerning possible hostile 
activities at the end of the Uruk cultural presence on the site. The  Squares 
E20a-b-c, 10 l. x 5 w. meters, placed west of E40/41, yielded evidences of big 
fi res at the end of the period (Fig. 7). After the fi re, during the earliest moments 
of Early Bronze (EB) I, the area was reorganized and the architectural 
plans were changed. We do not know yet if a “hiatus” happened between 
both phases, but perhaps it took a very short time. The Late Chalcolithic 5 

11 For the lecture and details of the sign KAL, S. LABAT, René, MALBRAN-LABAT, Florence, 
1988, Manuel d´Épigraphie Akkadiene (Signes, Syllabaire, Idéogrames), Paris, pp.146-147. 
And for RI,  op.cit, pp.78-79.

12 Incidentally, for the whole Birecik district, the actual Surtepe köyü surroundings enjoy the 
best earth suitable qualities for an annual good harvest (Ali Sözmen, director of the Birecik 
district Agriculture Offi ce, pers.com., Fall 2004). 
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architecture there comprises a few basins, with an external coat of white-
yellowish plaster. The associated ceramic, sometimes recovered intact, is 
mostly plain ware (some reserved-slip) with an Uruk-related technology. The 
most unusual obsidian artifacts from the phase come from this place. Firstly, 
the area could be interpreted with some ceremonial destination, moreover 
the relationship with the high mudbrick platform (discovered in the 2001 
campaign), still used during the EB I period. The pottery of both phases shows 
very little technological differences. 

THE IRON AGE LEVELS
The most recent cultural deposits from the season 2005 appeared at 

the Squares group E30-E31-E32 (Fig. 8). They cover a total of 130 square 
meters. On the north end, there stands a 50 meters long wall and over 3.5 
high mudbrick wall. It was part of monumental building of Late Iron age date, 
and according to the recovered materials, occupied during the Neo-Assyrian 
and Achaemenid Empires period.

The likely most important object yielded by this campaign would be a stone 
from the Late Iron Age Period. Here we advance an interpretation of its reading 
and content13. It was found in a secondary fi ll from the Squares E40/41, which 
were associated also with the Late Iron Age. The stone tablet, actually 10,5  x 
6,4 X 1,9 cm. looks to have been written in an alphabetical writing (Fig. 11). 
During the preliminary research, it was studied by two scholars of different 
background. Prof. Herbert Sauren, specialist in ancient Semitic languages, 
thinks this was written in a local Semitic language. He reads the lines, from right 
to left as in Semitic languages: 1st. It gives the impression to be a letter or the 
content of the message. We could think in a homage inscription or a message 
because the help of a god/-ess: (r b), translated “(he) the important....”14. 2nd 

13 A most detailed account will appear soon in: Herbert Sauren, 2006 “Estudio preliminar sobre 
la inscripción en piedra de Surtepe 2005, N# SH05-500”, Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas (BAEO) XLII, Madrid 2006.

14 See Hoftijzer, J., Jongeling, K, 1995, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, Brill, 
Leiden, r b2, 3,  “head, chief, commander”.
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line looks to be:  (l y L- š-p r-r ́  ), reading: “because to me it is very important to 
see...”15. After the letter  “y” the way of reading seems to change, and perhaps 
the second and third letter are written in bustrofodon (so, second line from the 
left and third one from the right). 3rd line reads very bad and because some 
letter were erased, and just remain the letters “s²” and “g“. We don’t give here 
a reading. For the reverse of the tablet (Fig. 12),  “p ´a g”, the reading is “the 
word of the leader”16. In conclusion, the leader of this city because the gain 
of its seat thanks to a divinity. It is diffi cult to read the name of the place. The 
inscription has connections with the two main groups of Semitic languages 
(northwest and southwest). A datation after the VIIth century B.C. is possible, 
because some of the oldest parallels for certain letters on the Surtepe stone 
are in the Assurbanipal’s library. Even a later date, perhaps into the fi fth or 
fourth centuries could be more possible. 

The later chronology seems very reliable also because the presence 
on this exact point of the höyük of an Achaemenid building. It was built on 
standard-made mudbricks, 39 x 15 cm, and still stands part of the original 
Northern wall until a highness of 3.70 meters (cf. Figs. 2a and 2b). The pottery 
and fl int industry show an  Achaemenid typology. The animal bones shows a 
high percentage of equus. In general the building remained empty with some 
exceptions. Close to the North entrance was found a stamp seal partially 
burnt and originally made on glass (Fig. 9); it looks to the so-called “Royal 
Style Glass Stamp Seals” from the Persian Empire and mostly associated to 
offi cial buildings. The Surtepe seal iconography shows a scene associated 

15 Op.cit. 1995: l5, preposition, to, on, for,. –y , singular fi rst person, then: l5 y, “to me”; š-p r-, adj., 
beautiful, magnifi cent“; r´ y, “to see”. These words were also found on inscriptions from Hatra 
and Palmira (Syria). There is an example in Old and Imperial Aramaic at Hermopolis, Herm 
212, See Op.cit. 1995: špr4: magnifi cient is a king to look at, as Shamash. (Herm = Bresciani, 
E., Kamil, M., 1966, Le léete Aramaiche de Hermopoli. Tai della Academia Nazionale die 
Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e fi lologiche, Serie VIII, Vol. XII, fasc. 5. 
Roma).

16 “p”, see Op.cit. 1995: “ p1 “, conjunction and. But p y, mouth. In the Arabic dictionary remains 
together as fawwat, “word”, see Kazimirski, A. de Biberstein, Diccionnaire Arabe – Français, 
Maisonneuve, Paris: PWH. On the Surtepe tablet, this is the only letter coming from the 
Southwest Semitic.
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with praying and fertility meaning. A cylinder seal impression on a jar fragment 
of very typical Achaemenid Royal iconography, the Firhuzvahar (Fig. 10), was 
yielded also by this building. 

A ceramic fragment from the same place, 3,5 x 3,8 cm.,  had an inscription 
in Imperial Aramaic, the offi cial language of the Persian Empire.  A likely 
reading is (((w2 l g) / 1 l g ); “ l g “ is the capacity of the (liquid, wine or water) 
content of the vessel in question, near half a liter.  

From the year 2005 excavation at Surtepe, we conclude that it was an 
important site during the Late Chalcolithic, Early Bronze I and Late Iron Age 
Periods. 
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Fig. 1: Squares E40-E41 at Surtepe Höyük

Map/Harita 1. Surtepe Höyük Excavations
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Figs. 2ª and 2b.:  North Wall from 
the Late Iron Age. Square 
E30

Fig. 3: Ubaid-like painted sherd

Fig. 4: Clay tablet, No 
SH05#5035. Square E40
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Fig. 5: Late Chalcolithic Idol, backed Clay, No 
SH05-5008. Square E41

Fig. 6: Fragment of cylinder-seal impression 
on jar, No SH05-5014. Square E40

Fig. 7: Trenches E20a-b-c Fig. 8: Squares E30-E31-E32
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Fig. 9: Stamp seal, No SH05-6008. Square E30

Fig. 10: Square E30, Inscribed sherd, No SH05-5014
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Fig. 11: Stone tablet, frontal side, No SH 05-5009. Square E40

Fig. 12: Stone tablet, reverse, No SH 05-5009. Square E40
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A. KAZI ÇALIŞMALARI

Gaziantep Kalehöyük kazılarının 2005 yılı çalışmaları, 15.7. 2005 tarihinde 
temizlik çalışmaları ile başladı. Kazı ekibi, Gaziantep Müzesi Müdür V. Fatma 
Bulgan başkanlığında, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fikri Kulakoğlu, Dr. F. Filomena Squadrone, Kemal Sertok, Arkeolog Ahmet 
Beyazlar (Gaziantep Müzesi), Arkeolog, Sait Yılmaz ve Gökhan Turan ve 
Antropolog Coşkun Köysu’dan oluşmaktadır1. 

Kazılar, 2003 yılında çalışmalara başlanan Güney yamaçtaki A ve C 
açmalarında sürdürülmüştür (Resim: 1).

A Açması

Açmadaki çalışmalara genel bir temizlik ile başlandı. Açmanın kuzeybatı 
köşesinde 2004 yılında açığa çıkarılan Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
Dönemine ait bir teras yapısının son temel taşları takip edilerek (B:112) bu 
alanın, protohistorik dönem yapı katlarından izole edilmesi sağlandı (Resim: 
2). Ayrıca höyüğün güney yamacında, üstten akan malzemelerin ve yine Geç 
Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemine ait kalıntıların oluşturduğu alan (B:124), 
diğer alanlardan ayrılarak,  malzemeleri toplandı (Resim: 3). 

2005 YILI GAZİANTEP
KALEHÖYÜK KAZILARI

Fikri KULAKOĞLU*

*  Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE.  kulakoglu@yahoo.com

1 2005 yılı kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM tarafından sağlanan ödenekle 
yapılabildi. Kazıda çıkan kalıntı ve buluntuların değerlendirilmesi ise, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin akademik araştırmalara ayırdığı ödenekle gerçekleştirildi. 

 Üç sezon yapılan Gaziantep Kalehöyük kazıları, öncelikle Gaziantep Valiliği’nin katkıları ile 
sürdürüldü. 2003 ve 2004 yılında kazı ödeneği Gaziantep Valisi Sayın Lütfullah Bilgin’in çok 
özel katkılarıyla sağlanabildi. 2005 yılında da ilgi ve desteğini hiç esirgemeyen Vali Sayın 
Lütfullah Bilgin’e, Vali Yardımcısı Sayın İsmet Bayhan’a ve Gaziantep Müzesi Müdür V. Sayın 
Fatma Bulgan’a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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Kaldırılan B:112 altından, 2004 yılında da kısmen tespit ettiğimiz ETÇ’ye 
ait yapı kalıntılarının izleri görüldü (B: 126) (Resim: 3). Ancak, hemen bu 
duvarın (B:126) kuzeyinde kazılmış olan bir çöp çukurunun (B:133) (Resim: 
4), buradaki taban yüzeyini tahrip ettiği anlaşıldı. İçi gelişigüzel atılmış 
taşlarla dolmuş olan çukurdan toplanan malzeme, döneminin (ETÇ I) seramik 
örneklerini vermektedir. Açmada yapılan kazılarda, dört ayrı mekân oluşturan, 
birbirini kesen iki duvarın (B: 125, 126, 127, 129) temelleri açığa çıkarıldı 
(Resim: 5).

Yapının kuzeybatı-güneydoğu istikametindeki duvarının güneybatı ucunda 
ise bir çömlek mezara rastlandı (B:143). Bir önceki yapı katında yapılmış olan 
mezar söz konusu yapının duvarını tahrip etmiştir. Mezar açıldığında, içinden 
yaklaşık 6 yaşlarına ait bir çocuk iskeleti ile hediye olarak bırakılmış iki kemik 
halka ve bir amulet bulundu (Resim: 6). 

   A Açması’ndaki B: 125, 126, 127 ve 129 duvarlarının oluşturduğu yapının 
temel taşları kaldırıldığında, yeni bir yapıya ait duvarlar (Resim: 7) açığa 
çıkarıldı. Yapının B: 148 olarak adlandırılan kesiminde ocak parçalarına ve 
siyah renkli kaba mutfak kaplarına ait parçalar ele geçirildi. 

Bu yapı katına ait mimarî kalıntılar belgelenip kaldırıldığında, sıvalı kerpiç 
ve kömürleşmiş hatıl parçalarından oluşan bir tabaka ile karşılaşıldı (Resim:8).  
Ancak bu kalıntılar, hem yangın hem de daha sonraki tabakalarda açılan çöp 
çukurları yüzünden anlaşılabilir bir plan vermedi. Kazılara devam edildiğinde, 
bu yangın tabakasının ait olduğu mimarî kalıntılar da görülmeye başladı. Fakat, 
bu yapı katının da, açılan çöp çukurları tarafından tahrip edilmesi nedeniyle, in 
situ  mimarî kalıntı ve küçük buluntu ele geçirilemedi. 

Çalışmalar ilerlediğinde, yaklaşık olarak 80 cm. yüksekliğe sahip, 
beyaz sıvalı 60 cm. genişliğindeki iki duvarın oluşturduğu mekânın içinde, 
bölgedeki Geç Uruk Döneminden bilinen seramik parçaları yoğun olarak ele 
geçirilmeye başladı. Bu mekâna ait taban kaldırıldıktan sonra, steril, herhangi 
bir kültür malzemesi vermeyen kahverengi bir toprakla karşılaşıldı. Açmanın 
kuzeydoğu köşesinde söz konusu yapının duvarlarının arkasında kazılara 
devam edildiğinde de burada, 842.43 kodunda, höyüğün ve kalenin üzerine 
oturduğu kireçtaşı ana kayaya ulaşıldı (Resim: 9). Yapılan çalışmalarda ana 
kaya üzerindeki ilk iskânın G. Uruk Dönemine ait olduğu anlaşıldı. Çalışmalar, 
açmanın güney ucunda sürdürüldüğünde, kaleye ait galeri duvarlarının da, 
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bu alanda ana kayaya oturtulduğu görüldü. Bu aşamadan sonra, bu açmada 
kazılar tamamlanarak, çalışmalara C açmasında devam edildi. 

C Açması 

 A açmasında ulaşılamayan, ancak hem yüzey araştırmasında hem de 
kazılar sırasında üstteki tabakalarda intrusyon olarak ele geçirilen Halaf ve 
Ubeyd Dönemine ait tabakalara ulaşmak için C açmasında bir “derin sondaj” 
açıldı. 2004 yılında açığa çıkarılan ETÇ I’e ait yapı katlarının bütünlüğü 
bozulmadan, açmanın batı köşesinde 2x5 m. genişliğinde bir sondajda 
çalışmalara başlandı. Ayrıca, yine 2004 yılında kazılan tabakaların altındaki 
yapı katlarının en azından güney kesitte takip edilebilmesi için, açmanın 
güneyindeki kesit düzeltildi ve sistemli bir şekilde kesitten örnekler alındı 
(Resim: 10). 

2004 yılında açığa çıkarılan taş sanduka mezarın hemen batısından 
itibaren devam eden düzensiz, plan vermeyen taş duvar B: 109 kaldırıldı. 
Bu duvarın ait olduğu yapı katının altında, açmanın güneyinde B: 108 duvarı 
kazıldı. Höyüğün güney ucunda olması nedeniyle üzerindeki kerpiç duvarı 
erimiş olan duvarın ancak taş temelleri korunabilmiştir. Çalışmalara devam 
edildiğinde bu duvarın iki safhalı olduğu ve B: 108 duvarının altında gelen B: 
111 duvarının da birleşerek yaklaşık 1 m. kalınlığında bir duvar oluşturdukları 
görüldü.  Bu duvarın hemen kuzeyinde olasılıkla bir fırın tabanı olabilecek 
yanmış bir kalıntı tespit edildi B: 114 (Resim: 11).

Bu yapı katına ait kalıntılar kaldırıldıktan sonra, B: 115 duvarına ait izler 
çıkmaya başladı. Herhangi bir mekâna bağlanamayan bu duvar kalıntısı 
kaldırıldıktan sonra, açmanın büyük bir kesiminde kerpiç döküntüleri ve küllü 
bir seviye ile karşılaşıldı. Bu seviyenin altında, açmanın güneyinde doğu-batı 
doğrultusunda bir duvarın taş temelleri B: 123 ve dağınık, plan vermeyen taşlar 
açığa çıkarıldı (Resim: 12). Söz konusu taş temeller kaldırılıp kazılara devam 
edildiğinde, hemen hemen açmanın tamamını kaplayacak kalınlıkta bir taş 
duvar B: 127 ile yine açmanın kuzeyi boyunca uzanan ikinci bir taş temel B: 
128 açığa çıkarıldı. B: 127’nin güneyi bir kül çukuru ile tahrip edilmiştir (Resim: 
13). B: 127 duvarının doğu ucu da, daha geç tabakalara ait bir çömlek mezar 
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tarafından tahrip edilmiştir (Resim: 14). İçinden herhangi bir hediye çıkmayan 
mezar 6-8 yaşlarına ait bir çocuğu aittir.

Bu duvarlar kaldırıldığında, steril, herhangi bir kültür kalıntısı vermeyen, 
sert, kahverengi bir katmanla karşılaşıldı. Bu seviyeden sonra (848.30-848.00) 
kalenin üstüne inşa edildiği kireçtaşı ana kayaya ulaşılmış oldu (Resim: 15). 
Böylelikle bu açmada da kazılar sona erdirildi.

 

 SONUÇ

2005 yılı kazıları, Gaziantep Kalesi Höyüğü’nün kronolojisi hakkında önemli 
buluntular sunmuştur. Bu sezon gerçekleştirilen kazılarda, ağırlıklı olarak Geç 
Uruk Çağına ait tabakalar araştırılabildi.  

2003 yılında A açmasında yapılan kazılarda, kalenin kuzeyinde çıplak gözle 
de görülebilen kireçtaşı ana kaya ve kısmen de bu ana kayaya yaslanmış 
olan höyük üzerine kurulmuş olan kalenin ilk yapım evrelerine ait izler 
araştırılmış ve Eski Tunç Çağının geç evresine (yaklaşık olarak M.Ö. 2000-
2100) ait tabakalara kadar inilebilmişti. Kalenin hem ilk yapım evresinde, hem 
de daha sonraki dönemlerde geçirdiği çeşitli onarım ve düzenlemelere ilişkin 
tabakalaşma, özellikle C açmasında tespit edilmişti. 

2003 yılı çalışmalarında, yüzey araştırmasında çok sayıda seramik parçası 
bulunmasına karşın, kazılarda M.Ö. I. ve II. binyıla ait yerleşim katları tespit 
edilememişti. Kazılarda bu kültür tabakalarının, kalenin ilk yapım aşamasında 
kesildiği ve traşlandığı anlaşılmıştı. 

ETÇ’nin en geç evresine ait tabakaların yer aldığı seviyeden itibaren, 2004 
yılında yapılan kazılar, Gaziantep Kalehöyük’te yoğun bir Eski Tunç Çağı 
yerleşimi olduğunu gösterdi. İçinde erzak küplerinin depolandığı mekânlara 
sahip anıtsal bir yapının duvarları, höyüğün güney yamacı boyunca çıplak 
gözle izlenebilmektedir. A açmasından yaklaşık 100 m. daha doğuda yer alan 
C açmasında da, söz konusu yapıya ait duvarlar açığa çıkarıldı. En azından 
100 m. uzunluğundaki bir yapının, idarî bir fonksiyonu olmalıdır.   

2005 yılında her iki açmada sürdürülen kazıların hedefi , kalenin güney 
yamacında yapılan yüzey araştırmasında ve kazılarda bulduğumuz Ubeyd ve 
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Halaf Dönemlerine ait yapı katlarına ulaşmaktı. Yapılan kazılarda ise, höyükteki 
en erken yerleşim katlarının Geç Uruk Dönemine ait olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 
olarak günümüzden 6000 yıl öncesine tarihlenen bu kültürün maddî kalıntıları 
her iki açmada da tespit edildi. 

Höyüğün üzerine kurulduğu ana kayanın üstünde Ubeyd ve Halaf 
Dönemlerine ait yerleşim katlarına rastlanmaması ilginç bir soru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kalenin üzerine oturduğu ana kayaya yaslanmış olan 
höyük, aslında güneye doğru devam etmektedir. Halaf ve Ubeyd yerleşimleri, 
şimdi otopark olarak kullanılan ve eskiden çeşitli işyeri, han, çarşı vs. gibi 
kullanılan yapıların temelleri altında kalmış olmalıdır. Ancak, şu anda bu 
alanları araştırma imkânına sahip değiliz.

Sonuç olarak, Gaziantep Şehri’nin çekirdeği olan Gaziantep Kalehöyük’te 
yapılan arkeolojik kazı çalışmaları, şehrin tarihinin M.Ö. 5600’lara kadar 
uzandığını, bu tarihten itibaren kesintisiz olarak M.Ö. I. binyıla kadar 
yerleşildiğini göstermiştir.
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Resim 1:  Gaziantep Kale Höyük, 
batıdan görünüm

Resim 3:  Gaziantep Kale Höyük, A 
açması, B:124 ve 126

Resim 2:  Gaziantep Kale Höyük, A 
açması, B:112



477477

Resim 5:  Gaziantep Kale Höyük, A 
açması, B:125, 126, 127, 
129, 133, 143

Resim 4:  Gaziantep Kale Höyük, A 
açması, B:133

Resim 6: Gaziantep Kale Höyük, A açması, B:143 
mezarı ve hediyeleri
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Resim 7:  Gaziantep Kale Höyük, 
A açması, B: 124, 133, 
146, 148, 151, 153 ve 
155

Resim 9:  Gaziantep Kale Höyük, 
A açması, ana kaya

Resim 8:  Gaziantep Kale Höyük, 
A açması, yangın 
kalıntıları
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Resim 10:  Gaziantep Kale Höyük, 
C açması

Resim 12:  Gaziantep Kale Höyük, 
C açması, B: 123

Resim 11:  Gaziantep Kale Höyük, 
C açması, B: 108, 111, 
114, 115
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Resim 13:  Gaziantep Kale Höyük, 
C açması, B: 127, 128

Resim 15:  Gaziantep Kale Höyük, C açması, ana 
kaya

Resim 14:  Gaziantep Kale Höyük, 
C açması, çömlek  
mezar
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Boyalı Höyük Çorum İli (Harita: 1), Sungurlu İlçesi, Yörüklü Kasabası’nın 
(Harita: 2) kuzeydoğusundaki Fatih Mahallesi sınırları içinde, çevredeki 
en büyük akarsu olan Büyük Çay’ın güney kıyısına yakın bir noktada yer 
almaktadır1. Güneydoğusundaki Hüseyindede’ye 6.7 km; doğusundaki Yörüklü 
Beldesi’ne 4 km. uzaklıktadır (Harita: 3). En yüksek noktası 774 m. olan 
höyüğün güney kısmı büyük ölçüde kayalıktır (Resim: 1). Ana kaya höyüğün 
ortasına doğru yükselmekte, yamaçlarda yüzeye çıkmaktadır. Kayalık, plan 
kare sistemimizin (Plan: 1) X D,E,F karelerinde kuzey-güney yönünde yüzeye 
yakın olarak devam eder. Höyüğün tarla seviyesinden yüksekliği 30 metredir. 
Kazıları yoğunlaştırdığımız IX-X-XI G,H plan kare grubundaki yapıların 
temelleri kısmen ana kayaya oturmuştur. Boyalı’nın yerleşimleri söz konusu 
kayalık yükseltinin yamaçlarına, çevresine ve batıdaki düzlüklere doğru yayılım 
göstermektedir. Bazı kesimlerde birden fazla iskân gerçekleşmiştir (Resim: 1, 
2). Yerleşimlerin yayıldığı alan yaklaşık 110 x 154 m.dir. 

2005 yılı çalışma programımız öncelikle Boyalı’da kazı yapılacak alanın 
belirlenmesi ve devam edilecek kazıların hangi noktalarda yoğunlaşabileceğinin 
tespit edilebilmesi amaçlanarak yapılmıştır2. İlk aşamada höyüğün en yüksek 

2005 YILI BOYALI HÖYÜK KAZISI
Tunç SİPAHİ*
İsmet EDİZ

*  Doç.Dr.Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ankara/TÜRKİYE. sipahi@ttnet.net.tr; 

 İsmet EDİZ, Çorum Arkeoloji Müzesi  Çorum/TÜRKİYE.
1 Araştırma ekibimiz tarafından önceki yıllarda tespit edilen Boyalı Höyük’te 2005 yılında 

arkeolojik kazılara başlanmıştır (T.Yıldırım, T.sipahi, “1997 yılı Çorum Bölgesi Yüzeye 
Araştırmaları”, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25–29 Mayıs 1998 Tarsus, I. Cilt, s. 
436. Kazılar Çorum Müze Müdürlüğünün denetiminde ve Doç.Dr.Tunç Sipahi’nin katılımı 
ile Ağustos-Eylül aylarında sürdürülmüştür. Kazı heyetinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğrencileri Serkan Kaya ve Bedir Torun yer almışlardır. 
Kazımıza maddi destek sağlayan Çorum Valiliği’ne;  araç ve konaklama desteği sağlayan 
Sungurlu Belediye Başkanlığı ile Yörüklü Beldesi Belediye Başkanlığı’na teşekkürlerimizi 
iletiriz.

2 Boyalı Höyük’te 2004 yılında bir temizlik çalışması gerçekleştirilmiş, kazı yapılacak alanlar 
ve sondaj noktaları belirlenmiş (Resim 2), 2005 yılı kazısının plan karelemesi bu noktalar 
dikkate alınarak yapılmıştır.
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noktasından tarlaya doğru, doğu batı yönünde 120 metrelik bir hat alınarak, plan 
üzerinde höyük yüzeyi ve çevresi, kuzey-güney yönünde Romen rakamları, 
doğu-batı yönünde ise harfl erle olmak üzere 10 x 10 metrelik plan karelere 
bölünmüştür (Resim: 1). Kazının ilk günlerinde doğu batı doğrultusundaki IX 
A-B plan kare hattında, en yüksek noktadan tarla seviyesine kadar 5 adet 2 x 
4 metrelik sondaj çukuru açılmıştır (Plan: 1, 2). 

XA plan karesindeki 2 x 4 metrelik sondaj çukurunda duvar taşları ve 
yoğun Eski Hitit çanak çömlek parçaları bulundu. XC sondajı ise herhangi bir 
mimarî kalıntı vermedi. IX-X G,H plan karelerinde yoğun mimarî ile karşılaşıldı 
(Plan: 1; Resim: 3). Bu kesimdeki 2 x 4 metrelik sondajlarda temel ve duvar 
kalıntılarının ortaya çıkması üzerine, sondajlar genişletilerek duvar takibine 
başlandı. Tarla düzlüğünden yaklaşık 3,5 metre yükselen eğimli yamaç 
seviyesindeki açmada bir odaya ait duvarlar arasında bir fırın tespit edildi. 
Bu fırın ve çevresindeki duvarlar üst seviyedeki bir yapıya ait olmalıdır. Bu 
çevrede çok sayıda Eski Hitit dönemi çanak çömlek parçası toplandı (Resim: 
5, 6). Batıya doğru (tarla seviyesine doğru) olan açmalarda bir alt seviyeye ait 
olabilecek yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı. Tarla seviyesi olarak tanımladığımız 
kesim, geçen yıllarda tarla sahibi tarafından düzlenen yerdir. Burada dikdörtgen 
planlı odalar ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Ortaya çıkarılan ve diğer duvarların 
taş örgüleri Hüseyindede3  ve Fatmaören’dekilerden farklı değildir4. Yuvarlak 
çay taşları, düzeltilmiş kireç ve pur taşlar mimarîde kullanılmıştır. Bunların yanı 
sıra oldukça iri taşların da temel seviyesinde kullanıldığı belirlenmiştir. 80/100 x 
50/60 cm. ölçülerindeki taşlar kuzey-güney yönünde temel seviyesinde ortaya 
çıkarıldı. Geçen yıllarda tarla sahibinin höyük yamaçlarını düzlerken bu iri 
taşlara ulaştığında kazıyı bıraktığı anlaşılmaktadır. Ancak taşlardan daha küçük 
boyutlu olanlarının söküldüğü geride kalan boşluklardan belirlenebilmektedir. 
Höyüğün bu kesiminde kuzey-güney yönünde devam eden iri taşlı temel 
buradaki büyük bir yapının varlığına işaret etmektedir. 2004 yılı temizlik 

3 T. Yıldırım, “Yörüklü Hüseyindede: Eine neue hethitische Siedlung im südwesten von 
Çorum”, Istanbuler Mitteilungen Band 50, 2000, s. 44; Yıldırım, T., Sipahi, T. 2001 “Yörüklü/
Hüseyindede Kazısı 1999: Mimari ve Küçük Buluntular”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 
Yıllığı”, Ankara, s. 314.

4 T.Sipahi “2004 Yılı Fatmaören Kazısı”, 27.Kazı Sonuçları Toplantısı, (30 Mayıs-3 Haziran 
2005 Antalya), Ankara  1. Cilt, s. 445. 
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çalışmaları sırasında bulduğumuz Hitit matarasının bu duvarın kenarında yer 
aldığı anlaşılmıştır. Yine geçen yıl buradan çıkarılıp yamaca atılmış kabartmalı 
kap parçaları bulunmuştu. Tarla seviyesinin altındaki odaların tabanlarında 
yerinde patlamış çeşitli çanak çömlek tiplerine ait parçalar bulundu (Resim: 3). 
Ayrıca bir koç ritonuna ait baş parçası yine bu çevrede ele geçirildi. Buradaki 
seramik parçaları orta boy gaga ağızlı testilere, orta boy çömleklere ve büyük 
çanaklara aittir. Ancak büyük ölçüde tahribata uğradığından tamamlanmaları 
mümkün olmamıştır. Aynı yerde boğa kabartmalı kaplara ait parçalar da 
bulundu. Açmalar kuzey ve güney yönünde genişletilerek kazılara bu kesimde 
devam edildi. Kuzey genişlemede bazı oda tabanlarının ana kayanın üstüne 
yapılmıştır. Odanın altına denk gelen ana kaya sıva ve dolgu ile düzlenerek 
taban meydana getirilmiştir. Bazı noktalarda taban altındaki ana kaya 
düzlenerek veya oyularak seramiklerin ve diğer eşyanın konabilmesi için 
uygun bir zemin oluşturulmuştur. Odalar ve çevresinde de Eski Hitit seramik 
parçaları çok sayıda ele geçirilmiş olup bazı noktalarda şiddetli yangın izleri 
görülmektedir. Buradaki bir temelin altına yerleştirilmiş bir hayvana ait (geyik 
?) iskelet tespit edilmiştir. Temelin bu kesimi sonradan kapatılarak daha 
küçük taşlarla örülmüştür. Buradaki Eski Hitit seramik parçaları parlak siyah 
ve kırmızı perdahlıdır ve aralarında çok ince kesitli tipler vardır. Aynı yerde, 
mimarî içinde siyah astarlı bir riton parçası bulunmuştur. Büyükçe bir ritonun 
başına ait olduğu anlaşılan parçanın üstünde çizilerek yapılmış spiral vs. ile 
yapılmış bezemeler mevcuttur. Bu tür süsleme Eski Hitit ritonlarında nadir 
görülen bir özelliktir. Duvarların belli yerlerde çökmüş olması, çanak çömleğin 
çok parçalanmış durumda ele geçirilmesi zamanında gerçekleşen büyük bir 
tahribata işaret etmektedir. Aynı tahribat Hüseyindede’de ve Fatmaören’de de 
mevcuttur. Bu kesimdeki seramik, Eskiyapar Eski Hitit seramik tiplerine ve 
kalitesine paralellik göstermektedir. Boyalı’nın Eski Hitit Dönemi için yeni bir 
seramik tipi buradaki kesitte ele geçirilmiştir. Üçayaklı, tek kulplu çanak daha 
sonraki Hitit İmparatorluk Çağında da görülen bir tipin anlayış olarak benzeridir. 
Bu kap, bir üst safhaya ait olabilir. Buradan tarla düzlemesine doğru olan 
açmalar plan kare sisteminden bağımsız olarak A, B ve C olarak tanımlanmıştır. 
Açmalar arasında kesit takibi için 40 cm. lik paylar bırakılmıştır. En güneydeki 
“A” en derin açmamız olup bunun en alt seviyesi tarla düzlemesinin 232 cm. 
aşağısındadır. 2004 yılında bu seviyedeki temizlik çalışmaları sırasında içi 
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kömürleşmiş tahıl tohumları5  ile dolu bir in situ büyük boy bir küp, ölçek kabı 
ve tahıl öğütme taşı bulunmuştur. Bu eserlerin yer aldığı yapının temelleri 
tarla seviyesinin altında devam etmektedir. Bu safha daha önce incelediğimiz 
açmalardaki mimarînin ve çanak çömleklerin biraz daha erken olabilir. 2006’da 
açmaların genişletilmesi ve yapıların karakterlerinin belirlenerek incelenmesi 
sonunda tali bir tabakalaşım olup olmadığı değerlendirilebilecektir. 

A ve B açmalarındaki mimarînin kuzeye doğru devamlılığının tespit 
edilebilmesi için IX H plan karede 4 x 10 metrelik bir genişleme yapılmasına 
karar verilmiştir. Burada açılan küçük sondajda duvarlar gelmeye başlamış, 
taban üstünde yerinde kırılmış çanak çömlek tespit edilmiştir. Bu çanak 
çömlekler de B açmasında in situ tespit edilenlerle paralellik göstermiştir. 
Burada mimarînin daha düzgün ve biraz daha sağlam ortaya çıkması, safhanın 
takibini kolaylaştırmıştır. İlerleyen çalışmalarda bu duvarların B açmasındaki 
üst seviye duvarları ile birlik gösterdiği belirlenmiştir. Böylece tarla seviyesindeki 
bu mimarînin, tahribat sırasında ortaya çıkan iri taşlı duvarla bütünlük sağladığı 
belirlenmeye başlamıştır. Bu seviyedeki bir odanın tabanında tekerlekli in situ 
bir ritonun gövde parçası bulundu. Sadece arka ayaklarının tekerlek yuvaları 
ile gövdesinin kalçaya doğru olan kısmı sağlam kalmıştır. Gövdesinin üstünde 
bardak yeri belirgindir. Tekerlekli ritonlar bir sonraki İmparatorluk Döneminde de 
devam etmekte olup Maşat Höyük’te bu tip bir riton da İmparatorluk Dönemine 
aittir. Bu kesimde ortaya çıkarılan duvarlar diğerlerinden örgü karakterleri ve 
taş cinsleriyle farklılık göstermezler. Odaların simetrik bütünlük göstermeyen 
farklı ebattaki planları Hüseyindede yapılarını hatırlatmaktadır. Düzeltilmiş 
yassı taşlar, temelin en alt seviyesine konmakta, daha küçük boyutlu taşlar 

5 Yapılan analiz sonucunda çok sayıdaki mürdümük tohumunun yanında seyrekte olsa burçak, 
emmer buğdayı ve arpa tanelerinin de yer aldığı tespit edilmiştir. Bunların hasat sırasında 
mürdümük tohumları arasına karışarak, depolama sırasında tümünün bu küp içine aktarılmış 
olabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, bazı mürdümük tohumları içinde zararlı böceklerin açtığı 
oyuklar gözlenmiştir. Böceklerin tohumlar ile çağdaş olduğu belirlenmiştir  ve böcekler 
üzerinde arkeoentomolojik çalışmalar devam etmektedir. Analiz ve değerlendirmeler Ankara 
Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından yapılmaktadır: “Boyalı 
Höyük (Sungurlu – Çorum) in situ olarak bulunan küpten Mürdümük tohumları (Lathyrus 
sativus/L. cicera). Oklar ile işaretli kısımlar zararlı böceklerin yol açtığı delikleri ve delikler 
içinde bulunan böcekleri gösteriyor. Tohumlar ile çağdaş olan böcekler  de yangın nedeni 
ile kömürleşmiş”. Boyalı Höyük’teki yeni buluntuların ışığında değerlendirmelere devam 
edilmesi planlanmaktadır.
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bunların üstüne yerleştirildikten sonra aralarına dağıtılan yuvarlak dere taşları 
ile temelin duvarları daha rahat taşıması sağlanmaktadır. Bu kesimde alt 
seviyeye inilmesi düşünülmemektedir. 2006’da bu yapının mevcut olabilecek 
bir alt safhasının belirlenmesi için B açmasının kuzeyinde geniş bir açma 
planlanmaktadır. Çünkü geçen yıl in situ eserlerin tespit edildiği B açmasının 
taban seviyesinin altında bir duvar sırası belirlenmiştir. Bu duvarda kullanılan 
taşlar üst seviyelerde mevcut değildir. Söz konusu duvarın B açması içinde 
takibi kısmen sağlanabilmiştir. 2006 yılında bu duvarın ait olduğu yapının 
araştırılması da planlanmaktadır. 

Daha batıdaki IX I, J plan karelerindeki sondajlarda herhangi bir kültürel 
ize rastlanmamıştır. Bu durum F,G,H plan karelerinde höyüğü kuşak şeklinde 
çevreleyen bir yapı veya yapı kompleksinin olası varlığını göstermektedir. 
Bu durum 2006 kazılarında daha kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalarla 
belirlenebilecektir. Mimarî içinde ve çevresinde bulunan seramikler oldukça 
kalitelidir. Ayrıca kırık da olsa birden fazla riton bulunmuştur. ‘Ferzant seramiği’ 
olarak adlandırılan seramiğin örnekleri de mevcuttur. Eski Hitit için karakteristik 
olan bu seramiğin yakın benzerleri Kültepe’nin I. safhasındaki mezarlarda 
da bulunmuştur. Ayrıca, parlak perdahlı gaga ağızlı testilerin de parçaları 
toplanmıştır. İnandık, Eskiyapar ve Hüseyindede, ayrıca Boğazköy’ün V 
c safhası ile paralellik belirgindir. Boyalı yapılarında çok sayıda ağırşak ve 
tezgâh ağırlığı ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra günlük kullanıma ait kaba 
kap kacak odalarda sık olarak bulunmuştur. Bu durum günlük aktivitelerin de 
sürdürüldüğü odaların varlığını ortaya koymaktadır. Çok kaliteli işçiliğe sahip, 
parlak siyah veya kırmızı astara sahip âdeta metalik bir görüntüye sahip 
seramiklerin yanında kaba, iri ve orta boy günlük kullanıma ait seramiklerin 
mimarî içindeki yapılara bağlı ayrımları, önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılar 
sonucunda belli olabilecektir. Ayrıca, Boyalı eski Hitit yapısının veya yapılarının 
dinî niteliğinin olup olmadığı konusunda yine önümüzdeki dönem kazıları bilgi 
sağlayacaktır. 

2005 yılı kazısında Boyalı yapılarında metal eserler de bulunmuştur. 
Odaların içinde dağınık durumda bronz iğneler ele geçirilmiştir. İğneler 
piramit, konik başlı, basık küre, lâmba başlıdır. Ayrıca bir tane bronzdan keski 
yine mimarî içinde ele geçirilmiştir. Hitit merkezlerinden gelen malzeme içinde 
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yer alan küçük adak kapları Boyalı’da da mevcuttur. Bir örnek mimarî içinde 
bulundu. Boyalı’da yazılı malzeme veya mühür buluntuları henüz mevcut 
değil. Ancak bu yıl yine mimarî içinden gelen pişmiş topraktan yapılmış basit 
bir mühür, bu tür malzemenin de gelebileceğini bize göstermiştir.  

Mimarî içinde bazı noktalarda Eski Hitit seramiği ile karışık olarak Eski 
Tunç Çağı seramik parçaları gelmektedir. Ancak, ETÇ’ye ait bir yapı ve in situ 
seramik bu yıl tespit edilememiştir. Olasılıkla alt seviyelerde bir ETÇ tabakası 
mevcuttur. Höyüğün kuzey yamaçlarında ETÇ seramiği yoğunlaşmaktadır. 
Bu kesimde yüzeye yakın bir ETÇ yerleşim safhası olabilir. 2006 yılındaki 
çalışmalarımız sırasında bu kesim de incelenecektir. Mevcut ETÇ seramik 
parçaları ETÇ III sonlarına aittir. Alaca Höyük ETÇ III sonu ve yeni kazılmakta 
olan Resuloğlu ETÇ mezarlığının6  seramikleri ile paralellik göstermektedirler. 
Yörüklü Hüseyindede çevresi ETÇ ve Eski Hitit merkezleri giderek önem 
kazanmaktadır. Hüseyindede, Fatmaören ve yakın çevredeki Tokullu7  gibi 
Eski Hitit Dönemi merkezlerinin sayısı araştırmalarımızla artmaktadır.

Hüseyindede’nin tepe kısmındaki ETÇ mezarlık izleri dışında yoğun 
ETÇ seramik örnekleri Boyalı’dan gelmektedir. Bölgede, Eski Tunç üzerinde 
Eski Hitit’in yer alması Hatti kültürünün M.Ö. II. binyıla geçiş safhasının 
belirlenebilmesi için önem taşımaktadır. Ayrıca, bölgemizde Hitit İmparatorluk 
Dönemi malzemesi şimdilik bulunmamıştır. Boyalı’daki son tespitlerimiz bu 
bölgedeki küçük yerleşim öbeklerinden oluşan yaygın bir Eski Hitit yerleşim 
modelinin varlığı yönündeki düşüncemizi desteklemektedir.  2005 yılında 
henüz başlangıç safhasında olmamıza ve kazı stratejilerimizin yeni belirlendiği 
bir aşamada bulunmamıza rağmen, buluntularımız Boyalı Höyüğü’nün 
önemini ortaya koymaya başlamıştır. Hitit Devletinin kuruluş aşamasında ve 
hemen sonrasındaki safhalarda arkeolojik ve mimarî açıdan bilinmeyenlerin 
çözümlenmesi için de bu tür bölgesel çalışmalar ve değerlendirmelerin önemli 
sonuçlar sağlayacağı inancındayız. Bu nedenlerle bölgedeki çalışmalarımızın 
“Yörüklü Hüseyindede Çevresi Eski Hitit Yerleşimleri” konulu bir araştırma 
projesi kapsamına alınması önümüzdeki yıllar için planlanmaktadır. 
7 Yıldırım, T., Ediz, İ. 2005 “2003 Yılı Resuloğlu Mezarlık Kazısı”, 26. Kazı Sonuçları 

Toplantısı,  24-28 Mayıs 2004 Konya, Ankara 2005, 2. Cilt, s. 193.
8 T.Sipahi, T.Yıldırım, “1998 yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırması”, 17. Araştırma Sonuçları 

Toplantısı, 24-28 Mayıs 1999 Ankara, Ankara 1999, 2. Cilt, s. 32.
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Boyalı Höyüğü’nün V-VI D plan karelerine denk gelen kesimdeki 
sondajlarımızda M.Ö. I. binyıla tarihlenen boyalı seramik örnekleri de ele 
geçirilmiştir (Plan: 1). Demir Devrinde Boyalı’da küçük bir yerleşim, belki de bir 
yapının mevcut olduğunu düşünüyoruz. Tepe kısımda tahrip edilmiş bir Roma 
mezarı ve iskelet parçaları bulundu. Bölgede devamlı olarak karşılaştığımız 
küçük Roma Dönemi köylerinden bir tanesine ait basit bir mezar olmalıdır. 
2006 yılında Boyalı Höyük kazısına yukarıda sıralanan görüşler ve planlamalar 
doğrultusunda devam edilmesi amaçlanmaktadır.
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Giriş1 

2005 kampanyasıyla birlikte Pergamon’da Wolfgang Radt’ın 1972 
yılında Kapıkaya Kutsal Alanı’ndaki çalışmalarla başlayan ve otuz dört yıl 
süren kazı başkanlığı dönemi sona ermiştir. Radt, Pergamon ve çevresinde 
gerçekleştirdiği çok yönlü arkeolojik araştırmalarını ve elde edilen sonuçları 
çok sayıda rapor, makale ve monografi  şeklinde yayınlamıştır2.

Mayıs 2005’te bu raporun yazarı Alman Arkeoloji Enstitüsü Merkezi 
Yönetimi tarafından Pergamon kazısını yürütmek üzere görevlendirilmiş, Şubat 

PERGAMON - YENİ ARAŞTIRMA PROGRAMI VE
2005 YILI ÇALIŞMALARI

Felix PIRSON*

* Dr. Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi, Ayazpaşa Camii Sok. 48 TR-
34437 Gümüşsuyu-İstanbul/TÜRKİYE. pirson@istanbul.dainst.org

 Metni Türkçe’ye çeviren Işıl Işıklıkaya ve Ali Akkaya’ya teşekkür ederim.
 Kısaltma listesi: Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün yayınlarında kullanılan standart kısaltmaların 

(www.dainst.org/index_141_de.html) dışında, aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. 
 Radt (1999): W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer hellenistischen Metropole 

(1999).
 Radt (2005): W. Radt, Pergamon. Abschlußbericht über die Kampagnen 1999-2004 mit einer 

Übersicht über die Arbeiten ab 1977, AA 2005, 81-115.
 Radt (2006): W. Radt (Yay.), Stadtgrabung und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. 

Geplantes und Erreichtes. Bericht Kolloquium Bergama 2004, Byzas 3 (2006).
 Raeck (2004): W. Raeck, Das hellenistische Pergamon als Residenzstadt und Polis. 

Kenntnisstand und offene Fragen, IstMitt 54, 2004, 23-34.
 Wulf (1994): U. Wulf, Der Stadtplan von Pergamon. Zur Entwicklung und Stadtstruktur von der 

Neugründung unter Philetairos bis in spätantike Zeit, IstMitt 44, 1994, 135-175.

1 Pergamon çalışmaları 1 Ağustos-1 Ekim 2005 tarihlerinde  yapılmıştır. Ayrıntılı rapor her 
yıl AA’de yayınlanmaktadır. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Pergamon kazıları, çalışmaları 
destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür eder. Bunlar arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile Bergama Belediyesi sayılabilir.  Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nden Halil Demirdelen Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ahenkli işbirliği ve 
yardımları için kendisine teşekkür ederiz.

 2 Wolfgang Radt’ın eserleri, kendisine armağan olarak sunulan yayında vardır: „Pro Pergamo 
- 2004“, IstMitt 54, 2004, 14-20. Pergamon’daki çalışmalarına genel bakış Radt (2005) ile aynı 
kişi, Pergamon, şurada: Radt (2006) 279-288.
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2006’da ise kazı başkanlığı T.C. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Böylece, Pergamon’da Wolfgang Radt’ın da desteğiyle yeni bir kuşak görevi 
devralmıştır. Bu vesileyle desteğinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunarım. 
Ayrıca sağladıkları çalışma izni ve yeni kazı başkanlığına güvenleri için Türkiye 
Cumhuriyeti ve yetkili makamlarına teşekkür ederiz. Kazı başkanlığının 
değişmesiyle birlikte projenin çalışma programı da yeniden belirlenmiştir. 
Ancak bu yeni program şimdiye kadar sürdürülenden ayrı düşünülmemeli, 
aksine bugüne kadar uygulanarak başarılı olmuş yöntem ve yaklaşımların 
geliştirilmesi olarak görülmelidir.

Yeni Araştırma Programı

Yeni bilimsel programımızın temel noktalarından biri, Pergamon ile ilgili 
araştırmaların güncel durumu, diğeri ise arkeolojik kent araştırması ile ilgili 
güncel konulardır. Aşağıda her iki konuya da değinilecektir.

Son otuz yıldır Antik ve Bizans Dönemleri konut alanlarında gerçekleştirilen 
ve öncelikle kentsel yerleşim ve yaşam şartlarının araştırıldığı kazılar3, 
Pergamon’un kent gelişimi hakkında da önemli bilgiler sağlamıştır. Örneğin, 
kent kazısının kuzeyindeki alanda yapılan geniş kapsamlı sondajlar 
sayesinde Hellenistik Dönemin daha erken evrelerinde sur içerisinde kalan ve 
Philetairos Dönemi kenti olarak bilinen alandaki sokak sistemi ana hatlarıyla 
anlaşılabilmiştir4.  Bunun yanı sıra, M.Ö. 7. ve 5. yüzyıllara ait olduğu anlaşılan 
ve ilk evreleri olasılıkla kentin daha da önceki dönemlerine dayanan iki 
savunma sistemi belirlenebilinmiştir5. Kent alanının planlaması ve yapısının 
belirlenmesine ilişkin konularda, özellikle Ulrike Wulf’un, Philetairos Dönemi 
kenti ile ilgili yeni araştırma sonuçlarını temel alarak ve eski kazı belgelemelerini 

3 Özet olarak Radt (1999) 95-112. 289-292; Radt (2006). Ayrıca bak. N. Filgis – W. Radt, 
Die Stadtgrabung 1. Das Heroon, AvP XV 1 (1986); K. Rheidt, Die Stadtgrabung 2. Die 
byzantinische Wohnstadt, AvP XV 2 (1991); U. Wulf, Die Stadtgrabung 3. Die hellenistischen 
und römischen Wohnhäuser von Pergamon, AvP XV 3 (1999).

4 Wulf (1994) 136-175; aynı yazar, Vom Herrensitz zur Metropole – Zur Stadtentwicklung 
Pergamons, şurada: E.-L. Schwandner – K. Rheidt (Yay.), Stadt und Umland. Bericht 
Kolloquium Berlin 1997, DiskAB 7 (1999) 33-49; Radt (1999) 53-57.

5 W. Radt, IstMitt 42, 1992, 163-234; aynı yazar, IstMitt 44, 1994, 397; aynı yazar, REA 96, 
1994, 63-75; U. Wulf, şurada: Schwandner – Rheidt aynı eser, 34 vd.
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değerlendirerek yaptığı çalışması sonucunda ortaya koyduğu, Eumenes ve 
Roma Dönemi kentinin sokak ağına ilişkin varsayımları önemlidir6. Son olarak 
2001 yılında Adolf Hoffmann’ın yönetiminde Kızıl Avlu’da başlanan çalışmalar 
çerçevesinde Corinna Brückener tarafından yapının, İmparatorluk Dönemi 
kentinin dokusuna katılmasına ilişkin yeni gözlemler ortaya konmuştur7.

Son yıllarda Pergamon’un kentsel gelişimi ile ilgili sürdürülen araştırmalar, 
tekil yapılar ve yapı grupları hakkında artan bilgiye rağmen kent sisteminin 
bütünü hakkında hâlen önemli bilimsel boşluklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Bunlar özellikle, Eskiçağ bilimlerinde kentsel mekânların biçimi, kullanımı ve 
algılanışı konularında süregelen güncel tartışmalarda dikkate alınan kent 
yapısıyla ilgili, üst düzey konulardır8. Bu bağlamda tekil anıtlarla kent sistemi 
arasındaki ilişkiler de daha çok anlam kazanır. Buna ek olarak Hellenistik 
Dönem kentinin, önceli olan Klâsik Dönem kentinden hangi yapısal özelliklerle 
ayrıldığı sorusu ortaya çıkar. Bu noktada kentin farklı kullanım alanları, yani 
vatandaşlara ve yöneticilere ait alanlar önemli bir rol oynar. Bu olgu, Hellenistik 
Dönem kentlerinin mekânsal ve işlevsel çokyönlülüğü konusunda önemli bir 
örnek oluşturan Pergamon gibi, yönetim merkezleri için özellikle belirgindir9. 
Bundan dolayı Pergamon’da Hellenistik Dönemde gerçekleşen büyük kent 
genişlemesi, yani Eumenes kenti (Resim:1) olarak adlandırılan dönemin, 

6 Wulf aynı eser; Radt (1999) 57-61.
7 Radt (2005) 101-106; C. Brückener, Die Rote Halle aus bauhistorischer Sicht – Neue 

Dokumentationsarbeiten, şurada: A. Hoffmann (Yay.), Ägyptische Kulte und ihre Heiligtümer 
im Osten des Römischen Reiches. Bericht Kolloquium Bergama 2003. Byzas 1 (2005) 35-
46.

8 D. Mertens, Archäologische Stadtforschung, şurada: A. H. Borbein – T. Hölscher – P. Zanker 
(Yay.), Klassische Archäologie. Eine Einführung (2000) 229-250, özellikle 246-248; D. Parrish, 
The Urban Plan and its Constituent Elements, şurada: Parrish aynı eser, 9-41; S. Mitchell, 
Recent Archaeology and the Development of Cities in Hellenistic and Roman Asia Minor, 
şurada: E. Schwertheim – E. Winter (Yay.), Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien, Asia 
Minor Studien 50 (2003) 21-34; Raeck (2004), özellikle s. 27 dipnot 12. Hellenistik polis ile ilgili 
güncel sorunlar için ayrıca bak. DFG- Schwerpunktprogramm 1209 „Die hellenistische Polis 
als Lebensform. Urbane Strukturen und bürgerliche Identität zwischen Tradition und Wandel 
[Yaşam biçimi olarak Hellenistik dönem polisi. Kentsel yapı dokuları ve gelenek ile değişim 
arasındaki şehirli kimliği]“, M. Zimmermann’ın internette (www.poliskultur.de/41_Home.
html)sayfası. Hellenistik dönem yöneticileriyle, yönetimlerindeki polis ilişkileri için bak. H.-J. 
Gehrke, Geschichte des Hellenismus2 (1995) 63 vd. 176-178.

9 Raeck (2004).
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arkeolojik ve mimarlık tarihi açısından incelenmesi ve yorumlanması önem 
kazanmaktadır. Bu yüzden, bu konu gelecekteki çalışmaların ağırlık noktasını 
oluşturacaktır.

Kentteki bu büyük yapı projesinin II. Eumenes’e atfedilmesi bugüne kadar 
arkeolojik bulgularla kanıtlanmış olmayıp kentin 21x90 hektarlık bir alana yayılan 
sokak ağının oluşturulması üzerine hâlen sadece Wulf’un yukarıda bahsedilen 
varsayımları10  bulunmaktadır. ’Eumenes Surları’11  olarak adlandırılan surlar, 
Aşağı Agora12  ve Gymnasion13  gibi kentin Olgun Hellenistik Döneme tarihlenen 
bazı önemli anıtları da yine herhangi kesin bir stratigrafi k bulgu olmaksızın aynı 
hükümdara atfedilmiştir. Şehir surları ve agora hakkında monografi ler yoktur. 
Hellenistik Dönem gymnasionlarının en önemli örneklerinden biri olan Büyük 
Gymnasion’un yayını ise yapının hem belgelenmesi ve hem de incelenmesi 
açısından günümüz gereksinimlerini karşılamamaktadır14. Yukarı kentin yoğun 
olarak araştırılmış bazı alanlarında bile çok sayıda henüz cevaplanamamış 
soru bulunmaktadır. Örneğin Traianeum yakınlarındaki saray kompleksi ile 
bunun güneydoğusunda, Athena Kutsal Alanı’na kadar uzanan alanın sınırları 
ve biçimiyle ilgili konular tam olarak aydınlatılamamıştır15.

Hellenistik Dönem Pergamon’unun çevresinde bir yörekentin (banliyö) 
varlığı Boehringer’in şehir surlarının güneydoğusunda ve güneybatısında 
yer alan Koca Mezarlık ve Musalla Mezarlık tepeleri yakınlarında yaptığı 
araştırmalarda ele geçirilen buluntularla büyük ölçüde kanıtlanmıştır16. Şehir 
dışına uzanan ana çıkış güzergâhı ve buradaki yerleşimin yoğunluğu gibi çok 
temel konuların bile hâlen büyük ölçüde karanlıkta kalması, kent tasarımıyla 
ilgili bilgimizin ne kadar az olduğunu göstermektedir. Hellenistik Dönem 

10 Bak. dipnot 4.
11 Aynı yerde.
12 Wulf (1994) 142 dipnot 37.
13 Radt (1999) 115.
14 P. Schazmann, Das Gymnasion. Der Tempelbezirk der Hera Basileia, AvP VI (1923). 

Pergamon Gymnasiumu hk en son R. von den Hoff, Ornamenta γυμνασιώδη? Delos und 
Pergamon als Beispielfälle der Skulpturenausstattung hellenistischer Gymnasia, şurada: D. 
Kah – P. Scholz (Yay.), Das hellenistische Gymnasion (2004) 373-405.

15 Raeck (2004) 30-32.
16 E. Boehringer, Pergamon, şurada: Deutsches Archäologisches Institut (Yay.), Neue Deutsche 

Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im vorderen Orient (1959) 145-152; Wulf (1994) 148 
vd. 160-162. 167-169.
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metropolünün daha yakın çevresinde Yığma Tepe ve Tavşan Tepe tümülüsleri 
bulunmaktadır. Günümüzde modern yerleşimin silüetinde göze çarpan bu 
yükseltilerin, Hellenistik Dönemde de aynı şekilde bölgedeki yapılaşmanın 
belirlenmesinde etkili oldukları düşünülebilir17. Bu durum özellikle daha büyük 
olan ve kente güneyden gelenler için bir tür “giriş” izlenimi veren Yığma Tepe için 
geçerlidir. Bölgede, özellikle de Yığma Tepe yakınlarında Hellenistik Döneme 
ait başka tümülüslerin ve lâhit gömülerin de bulunduğu, kentin güneybatı 
ve güneydoğusunda geniş Hellenistik Dönem nekropollerinin18 varlığıyla da 
kanıtlanmaktadır. Bu nekropollerin yapısı ve tarihî gelişiminin yanı sıra kent 
ve kent dışına uzanan yollarla olan topografi k ve mekânsal planlama ilişkileri 
de gene açıklığa kavuşturulması gereken konulardır. Burada da modern 
Bergama’daki yapılaşmanın hızlı bir şekilde yayılması yakın dönemde bu 
konuda somut önlemler alınmasını gerektirmektedir.

Ancak metropollerin yerleşim topografyası ve kentbilim üzerindeki etkisi 
Pergamon’un ön alanından daha öteye uzanır ve yakın çevredeki polisleri de 
kapsar. Böylece Pergamon’un yaklaşık 40 km. güneyinde bulunan Aigai, 19. 
yüzyılın sonlarında Pergamon kazı ekibi üyelerince yapılan araştırmalardan bu 
yana, kentin bir “taşrası”, olarak kabul edilmiştir19. Bu yerleşimdeki arkeolojik 
çalışmalar yaklaşık yüz yıllık bir aradan sonra, kısa bir süre önce İzmir Ege 
Üniversitesi tarafından yeniden başlatılmıştır. Pergamon’a 26 km. uzaklıktaki 
liman kenti Elaia, metropol için ticarî ve askerî açıdan özel bir öneme sahipti. 
Burası kıyı şeridinde olması ve Kaikos’un denize döküldüğü yerden uzak 
olmayan konumu sebebiyle Pergamonlular tarafından20  kullanılmak üzere 
kurulmuştur. Bununla beraber özellikle limanın ve şehir surlarının belirgin bir 
şekilde Hellenistik Döneme ait olan kalıntıları bugüne kadar neredeyse hiç 
araştırılmamıştır. Ayrıca topografyanın ve kalıntıların mevcut durumunun, 
1912 tarihli yayının  yerini dolduracak güncel bir planı da bulunmamaktadır21. 
Elaia’nın yanı sıra, örneğin Atarneus22  gibi diğer önemli yerleşmeler için 

17 Tümülüsler üzerine en son Radt (1999) 268.
18 N. Kunisch, şurada: PF 1 (1972) 94-107; Radt (1999) 267-272.
19 R. Bohn (Yay.), Altertümer von Aegae. 2. ErgH. JdI 1889; Radt (1999) 21.
20 F. Pirson, Elaia, der maritime Satellit Pergamons, IstMitt 54, 2004, 197-214.
21 A. Conze, Stadt und Landschaft, AvP I 1 (1912) 112.
22 Aynı yerde 119-122; Radt (1999) 20 vd.
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de, Pergamon çevresindeki yerleşim topografyasının ve kentleşmenin 
incelenmesini mümkün kılacak en temel bilgiler bulunmamaktadır. Burada 
da özellikle inşaat faaliyetleri ve taş ocaklarına bağlı olarak bölgenin doğal 
yapısında gerçekleşen geniş çaplı değişiklikler sebebiyle sözü edilen 
yerleşimlerin araştırılması acil bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Çevre ve kentlerinin birbirleriyle olan ilişkisinin incelenmesi, M.Ö 4. yüzyıl 
sonlarından itibaren antik kentlerin gelişmesiyle ilgili en önemli etkenlerden 
biri olan eski polisler ile Hellenistik Dönemdeki yerel güçler arasındaki ilişkiler 
hakkında yeni çıkarımlar yapılmasını da mümkün kılar. Merkezî yerleşim olan 
Pergamon’un etkisinin, hem komşu kentlerde nasıl yansıdığı hem de siyasal, 
toplumsal ve ekonomik yaşam açısından ne gibi izler bıraktığı sorusu belirgin 
olarak ortaya çıkar. Böylece bölgesel hükümdarlıkların kurulmasında söz 
konusu bölgenin, burada bulunan mevcut kentlerle birlikte işlevsel ve sembolik 
olarak istilâ edilmesinin hedefl endiği düşünülebilir. Böylece bu yerleşmeler, 
Pergamon gibi bir metropolün yerel merkezleri ya da uydukentleri olmaktan 
öte yeni yönetimin organizasyon sistemi içinde çok yönlü politik, ekonomik, 
askerî ya da dinî işlevlerin taşıyıcıları durumuna geleceklerdir.

Araştırmalarda gelinen nokta ve Hellenistik Dönem kenti ile ilgili güncel 
bilimsel tartışma konuları doğrultusunda yeni araştırma programında iki ana 
amaç belirlenmiştir. Bunlardan ilki Olgun Hellenistik Dönem Pergamon’unun kent 
sisteminin bütünü hakkındaki  bilgilere arkeolojik açıdan katkıda bulunmaktır 
(Resim:1). Burada sokak ağının rekonstrüksüyonu, planı ve işlevselliğinin 
araştırılmasının yanı sıra, şehir surları ve önemli kamusal yapılarla ilişkisinin 
incelenmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda kentin belirli işlevleri olan 
alanlarındaki düzeni ve bunların kentsel doku içerisindeki farklı değerlerinin de 
açıklanması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak ‘Eumenes’ kentinin arkeolojik 
veriler ışığında  tarihlenmesi ve bu kentin yörekent yerleşimleri, şehir dışına 
uzanan anayollar, nekropoller ve kent dışı kutsal alanlar biçiminde çevreye 
yayılımının incelenmesi de öngörülmektedir.

Buna paralel olarak Pergamon’un çevresi üzerinde de çalışmalara ağırlık 
verilerek öncelikle tekil polisler ve bunların çevreleri incelenecektir. Bu 
bağlamda 2006 yılından itibaren her ikisi de yönetim merkezi Pergamon’la 
önemli ilişkiler içinde bulunan Elaia ve Atarneus kentlerinde araştırmalar 
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yapılması öngörülmektedir. Buna ek olarak Kaikos’un batısındaki vadide, 
Atarneus’a kadar olan alanda yapılması planlanan bir yüzey araştırması 
metropolün çevresindeki kırsal yerleşimin yapısı hakkında yeni çıkarımlara 
varılmasını sağlayacaktır23.

Yeni araştırma programının geniş bir alanı kapsayan tasarımı ve bu 
çalışmalar sırasında toplanacak verilerin çeşitliliği, farklı alanlardaki ekip 
üyelerinin verilere kolay erişimini mümkün kılan, coğrafî referanslarla 
oluşturulan alanlara göre düzenlenmiş, ortak bir veri depolama sistemini gerekli 
kılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı birden fazla aşama hâlinde tasarlanacak 
ve hayata geçirilecek olan internet destekli bir coğrafî bilgi sisteminin 
oluşturulmasına karar verilmiştir24. Sistemin kartografi k yüzeyi olarak, 
kuzeyde Akropolis’ten başlayarak güneydeki büyük tümülüsler Mal Tepe ve 
Yığma Tepe’yi kapsayan 1:1000 ölçekli bir CAD-planı ve bunun üç boyutlu 
modeli kullanılacak, bunlar Pergamon’un 1973’te çizilmiş olan 1:2500 ölçekli 
topografi k haritanın yerini alacaktır25. Coğrafî bilgi sistemi, (jeofi zik taramaları 
dahil olmak üzere) yüzey araştırmalarını, mimarî belgelemeleri ve (buluntular 
dahil olmak üzere) kazı çalışmalarına ait verileri içinde barındıracaktır. Veri 
bankası, yeni araştırma programının yanı sıra Pergamon kazısının en önemli 
görevlerinden biri olan eski kazı çalışmalarının ve bu çalışmalarda ortaya 
çıkan buluntuların değerlendirilmesini de sistem içerisinde mümkün kılacak 
şekilde oluşturulmuştur.

Yeni haritanın, coğrafî bilgi sistemi içerisindeki öneminin yanı sıra, üç 
boyutlu model sayesinde arazinin yükseltileri ile çukurları ve araştırma 
alanının mekânsal özellikleri hakkında, belki de antik yapılaşma ile ilgili yeni 
çıkarımların önünü açacak bilgilere ulaşılması öngörülmektedir. Jeodezi 

23 Elaia çalışmaları yazar tarafından, Atarneus araştırması ve Kaikos ovası batısındaki 
yüzey araştırmaları Martin Zimmermann (Münih) tarafından yapılacak olup her iki 
araştırma Pergamon kazısının projesi ve aynı zamanda DFG Schwerpunktprogramm 1209 
çerçevesindeki çalışmalardır (bak. dipnot 7).

24 Bu sistemin kurulması, Köln Üniversitesi (Klassische Archäologie und Historisch-
Kulturwissenschaftliche Informationssysteme) ile işbirliği içinde Karlsruhe Teknik Üniversitesi 
ve Yüksek Okulu (Jeodezi ve Jeomatik) ve FHTW Berlin (Kazı Tekniği) yapmaktadır.

25 Ek olarak ilk yayın: K. Nohlen – W. Radt, Kapikaya, AvP XII (1978). Son güncellemeler Wulf 
(1994) Beilage 2. Yeni 1:1000 ölçekli arkeolojik harita, Wulf (1994) Beilage 6 daki bölgeyi 
kapsayacaktır.
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gözlemleri geniş kapsamlı jeofi zik ölçümlerle bir arada sürdürülecek, böylece 
araştırmalar Eumenes kentinin henüz kazılmamış kısımlarında, Hellenistik 
Dönem yörekentinin hâlen modern yapılaşmanın altında kalmamış sınırlı 
alanlarında ve Elaia’da sürdürülebilecektir.

2005 Kampanyası Çalışmaları

Yeni araştırma programının başlamasının yanı sıra bu sene Pergamon’daki 
çalışmalar ağırlıklı olarak Kızıl Avlu’nun mimarî belgelemesinin tamamlanması, 
eski kazılarda elde edilen veri ve buluntuların değerlendirilmesi ve kent kazısı 
alanında yer alan bir Roma Dönemi hamam yapısının konservasyonuna 
yönelik olarak sürdürülmüştür. Diğer alanlardaki çalışmalar ve sonuçları 
aşağıda kısa bir özet şeklinde sunulmuştur.

Arkeolojik Açıdan Kentbilim Araştırmalarında Yerbilimleri

Pergamon coğrafî bilgi sistemi (Bundan sonra GIS-Pergamon olarak yer 
alacaktır) öncelikle stratigrafi k sondajlar ile Z Yapısı ve Musalla Mezarlığı’ndaki 
eski kazılarda elde edilen verilerin işlenebilmesi ve cam, keramik gibi küçük 
buluntuların değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni bir koordinat sisteminin oluşturulması, sabit noktalarla belirlenen 
alanların daraltılması, topografi k belgeleme ve eski planların coğrafî 
referanslarla konumlarına oturtulması işlemleri jeodezi uzmanları tarafından 
gerçekleştirilmiş, bu ölçüler GIS-Pergamon’un kartografi k yüzeyinin 
oluşturulmasına yaramıştır. Bunun yanı sıra Kızıl Avlu ve çevresinde, 
Eumenes Dönemi şehir surlarında ve Musalla Mezarlığı’nda ölçüm 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu seneki çalışmaların en önemli sonuçlarından 
biri “PerKSys2005“ adlı yeni bir koordinat sisteminin oluşturulması olmuştur. 
Böylece modern Bergama’nın yerel ağından yola çıkılarak Pergamon 
kazısınca oluşturan ve son olarak 1987’de güncellenmiş olan eski koordinat 
sistemi, yerini bu yeni sisteme bırakmıştır. Yeni sistemin en önemli avantajı 
doğrudan Türkiye arazi koordinatlarına bağlanması ve bu sayede artık uzak 
mesafelerdeki yerleşim ve nesnelerin de ortak bir koordinat sistemi içerisinde 
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belgelenebilecek olmasıdır. Bu durum Pergamon’un yörekentleri ve çevresinde 
gerçekleştirilmesi planlanan araştırmalar için de son derece önemlidir. Eski 
planların coğrafî referanslarla konumlarına oturtulması sayesinde Antik 
Dönem yapılarını ve çevre topografyasını yeniden ölçmek gerekmeksizin 
GIS-Pergamon için kartografi k bir yüzey oluşturulması mümkün olmuştur. 
Bu çalışmalarda her alan için mevcut en yeni planlar temel alınmış, bunlar 
arazide belirlenen ve ölçümü yapılan nirengi noktalarına göre rektifi ye edilmiş 
ve yeni koordinasyon sistemi içerisine yerleştirilmiştir.

Jeomanyetik ve jeoradar destekli jeodezi taramalarına öncelikle akropolisin 
güneydoğu yamacında (Resim: 1) ve Kızıl Avlu çevresinde başlanmıştır26. 
Kızıl Avlu çevresindeki çalışmalarda değerlendirmeye alınabilecek çok az 
veri elde edilmişse de, akropolisin güneydoğu yamacının, Aşağı Gymnasion 
terası ile Eumenes Dönemi şehir surları arasında kalan alanında (Resim: 3) 
gerçekleştirilen deneme ölçümlerinde beklenen sonuçlara ulaşılabilmiştir. 
Taramanın amacı öncelikle akropolisin yamacında, kısmen oldukça dik olan 
ve jeolojik formasyonunda antik kentte de sıkça kullanılmış bir yapı malzemesi 
olan andezit barındıran, yaklaşık 125 x 75 m.lik bir alanda yapılacak jeomanyetik 
araştırmaların değerlendirmeye alınabilecek sonuçlar sağlayıp sağlamayacağı 
sorusunun aydınlatılması idi. Arkeolojik açıdan yanıtlanması arzulanan 
soru ise bu alanda bir cadde ve sokak sisteminin bulunup bulunmadığının 
ortaya çıkarılması, böylece Wulf tarafından varsayımsal bir rekonstrüksüyonu 
yapılmış olan sokak ağının ne derece doğru olduğunun tespit edilmesi idi27.

Jeomanyetik verilere göre oluşturulan haritada çok sayıda anomali 
gözlemlendi, bunlardan ikisi doğu-batı doğrultusunda bulunmaları ve birbirlerine 
yaklaşık olarak paralel bir hat izlemeleri sebebiye cadde veya sokak kalıntıları 
olarak yorumlandı (Resim: 2). Bu yorumlama aşağıda ayrıca bahsedilecek 
olan iki sondajla doğrulandı. Jeofi zik taramalar, alandaki gözlemler ve belirli 
noktalarda gerçekleştirilen deneme sondajları sayesinde, Eumenes Dönemi 
surları içerisinde kalan alanın sokak sistemi hakkında şimdiden bazı yeni 
varsayımlarda bulunmak mümkün olmuştur. Doğu-batı yönünde uzanan üç 

26 Jeofi zik taramalar Eastern Atlas – Geophysikalische Prospektion Meyer+Ullrich GBR (Berlin) 
şirketi tarafından yapıldı.

27 Bak. yukarıda dipnot 6.
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sokak hattı oldukça kesin bir şekilde tespit edilmiş olmakla birlikte (Resim: 
3; 1, 2 ve 4 numaralı hatlar) bunları dik kesen sokaklar hakkında henüz bir 
bilgi edinilememiştir. Ancak kazı çalışmaları ve yüzey gözlemlerinin çok dar 
bir alanla sınırlı kalmış olmasından dolayı, ilerideki araştırmalar sonucunda 
yatay eksendeki sokakların yeni belirlenen bu hatlarında da küçük düzeltmeler 
olabileceği öngörülmektedir.

Mimarlık Tarihi Araştırmaları

Bu kazı kampanyasında mimarlık tarihi araştırmalarının ağırlıklı noktasını 
Eumenes Dönemi şehir surları ve Kızıl Avlu’nun incelenmesi oluşturmuştur 
(Resim:1). Kentin Hellenistik Dönem savunma sistemi ile ilgili araştırmalar, 
Eumenes Dönemi surları olarak adlandırılan surların daha önce belgelenmiş 
olan kalıntılarının yerlerinin GPS yöntemiyle tespit edilmesi şeklinde 
gerçekleşmiştir28. Bunun yanı sıra surların hattı ve dayanıklılığı belgelenmiş 
ayrıca çok sayıda yeni ölçüm noktası belirlenmiştir.

2001’de başlanmış olan, Kızıl Avlu’nun yeniden ölçüm ve plan tespiti 
çalışmaları 2005 kampanyasında plan, kesit ve görünümlere ait belirli çizimlerin 
tamamlanması, bunlara gerekli eklemelerin yapılması ve mimarî elemanların 
çizimi ile tamamlanmış ve sonlandırılmıştır29.

Kazı Çalışmaları

Stratigrafi k sondajlar şeklindeki kazı çalışmaları 2005’te Yukarı 
Gymnasion’un doğu kanadı ve doğu hamamında (Resim: 1. 4), akropolisin 
güneydoğu yamacında (Resim: 1) ve konut alanı kazı bölgesindeki Roma 
Dönemi hamam yapısında (Resim: 1. 5) gerçekleştirilmiştir. Roma Dönemine 
ait doğu hamamının 4 numaralı avlusunda gerçekleştirilen sondajlarda 
iki konunun açıklığa kavuşturulması hedefl enmiştir: öncelikle yeniden bir 

28 Janet Haberkorn (Berlin) doktora projesi.
29 Corinna Brückener (Münih ) doktora projesi. A. Hoffmann yönetimindeki „Kızıl Avlu“, 

DFG Schwerpunktprogramms 1080 „Römische Reichsreligion und Provinzialreligion“ 
kapsamındadır. Geçen yılki çalışmalar için bak. Radt (2005) 101-106.
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tartışma konusu hâline gelen, geç dönemde üzerine hamamın inşa edildiği 
arazinin, Hellenistik Dönemdeki yapılaşma durumu, ikinci olarak da M.Ö. 1. 
yüzyılın ilk yarısında Diadoros Pasparos tarafından inşa ettirilen peripatosun 
burada olup olamayacağı30. Gymnasion’un, kentin Hellenistik Dönemdeki 
genişlemesinin kilit yapılarından biri olduğu dikkate alınırsa, burada doğrudan 
önemli bir kentsel problemle karşı karşıya olunduğu açık olarak görülür. Kazı 
çalışmalarının bir diğer önemli amacı da, Gymnasion’un tarihlendirilmesine 
katkıda bulunabilecek stratigrafi k buluntuların elde edilmesi olmuştur.

4 numaralı avlunun güneybatısında açılan 1 numaralı sondajda (Resim: 
6. 7) Gymnasion’un ilk evresine ait çeşitli Hellenistik Dönem yapı kalıntıları 
ortaya çıkmıştır. Bu evreye ait olan buluntular arasında ağırlıklı olarak M.Ö. 
3. ve 2. yüzyıllara tarihlenen keramik ele geçirilmiştir. Daha sonraki dönemde 
kuzey-güney doğrultulu, sağlam bir duvarın (b) kısmî yıkıntısı arasında 
kalan dolgu toprak içerisinden çıkan keramikler M.S. 1. yüzyıla kadar uzanır 
ve Roma Dönemine ait doğu hamamının inşası için de bir terminus post 
quem oluşturur. Ayrıca kuzey-güney doğrultulu söz konusu duvarın, Yukarı 
Gymnasion terasının Hellenistik Dönemdeki doğu sınırı olduğu tespit edilmiş, 
böylece yapının ilk inşa evresinin rekonstrüksiyonunun yapılmasında önemli 
bir aşama kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak palaestranın doğu kanadının 
bitişiğinde, aslen Gymnasion’un ilk kullanım planı içerisinde yer almayan bir 
alanın bulunduğu öngörülmelidir.

D mekânının güneydoğu köşesinde açılan diğer bir  sondajdan, 
gymnasionun ilk inşaat evresini tarihleyecek daha başka buluntuların ele 
geçirileceği tahmin ediliyordu (Resim: 4. 8). Roma Dönemi düzenlemesinin 
iki döşemesi altında M.Ö. 2. yüzyıla ait, saf Hellenistik malzeme ele geçirildi. 
Bunun altında ise D mekânının içinin Hellenistik Dönemde zengin bir şekilde 
düzenlendiğine işaret eden temel kalıntıları (b; c) ortaya çıktı. Bu durum daha 
Hellenistik Dönemden itibaren gymnasionun mekânları arasında belirgin bir 
işlev ayrımı olduğuna işaret etmektedir.

Akropolisin güneydoğu yamacındaki sondajlar (Resim: 1. 2) yukarıda 
bahsedilen jeofi zik taramalar ve bununla ilişkili olarak kentin Hellenistik 

30 P. Schazmann, Das Gymnasion. Der Tempelbezirk der Hera Basileia, AvP VI (1923) 4; Radt 
(1999) 116.
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Dönemde genişleyen sokak sisteminin araştırılmasıyla aynı çerçevede 
gerçekleştirilmiştir. 6 numaralı sondajda kısmen yıkılmış olan bir Bizans 
Dönemi yapısının altında, 0,6 m. genişliğinde bir atık su kanalı, üst kapağıyla 
birlikte ortaya çıkmıştır. 7 numaralı sondajda herhangi bir Bizans yapısı 
kalıntısı olmaksızın Antik Dönem sokağına ulaşılmış (Resim: 9. 10), böylece 
Antik Dönem yol ağının inşa tekniğiyle ilgili olarak daha detaylı bilgilere 
ulaşılabilmiştir. 7 numaralı sondaj, 3,5 m.lik genişliğiyle Philetairos kentinin, 
izleri ölçümlerde görülen sokaklarından (yaklaşık 1,8-2 m.) belirgin şekilde 
büyük, ancak Eumenes Kapısı’ndan gelerek akropolise doğru yukarı kıvrılan 
ana caddeden (yaklaşık 4,-5 m.) daha dardır (Resim: 1). Bu ölçülere göre söz 
konusu sondajla, kentin büyük olasılıkla 5 ve 6 numaralı kapılar arasından 
başlayan ve gymnasionun orta terasının kuzey merdiven boşluğuna doğru 
uzanan önemli bir caddesine isabet ettiğimiz anlaşılmaktadır (Resim: 3).

Diodoros Pasparos Heroonu’nun batısındaki Roma Dönemine ait hamam 
yapısında sürdürülen (Resim: 1. 5) stratigrafi k sondajlar Pergamon kazısının da 
içinde yer aldığı ve asıl olarak 1974-75 yıllarındaki kazılarda ortaya çıkan yapı 
kompleksinin bilimsel değerlendirme ve yayınının yapılmasının amaçlandığı 
bir ortak proje kapsamında gerçekleştirilmiştir31.  Bu çalışmayla küçük 
hamamların yani balneanın, Philetairos kentinin en geleneksel semtlerinden 
biri olduğu anlaşılan konut alanı kazısının yerleşim birimleri içerisindeki 
altyapı, banyo ve serbest zaman kültürünün önemi hakkında yeni çıkarımlara 
ulaşmayı ümit etmekteyiz. Bunun yanı sıra hamam kompleksinin farklı yapı ve 
kullanım evreleri, Roma İmparatorluk Dönemi boyunca antik yıkanma kültürü 
ile ilgili istek ve teknik standartlardaki değişimi yansıtmaktadır.

İç avlunun güneydoğu köşesindeki 3 numaralı sondajda sürdürülen 
çalışmalar sırasında (Resim: 11) erken dönem hamam yapısının bulunduğu 
alanda, Hellenistik Döneme ait daha erken bir yapı (a ve b duvarları) 
olduğu, ancak arazi yüzeyinde bu yapıya ait gözle görülebilir herhangi bir 
kalıntının korunagelmediği anlaşılmıştır. Apodyterionda ve hamam yapısının 
doğusundaki yan mekânda açılan 4 ve 5 numaralı sondajlarda (Resim: 5) da 
Hellenistik Döneme ait daha erken bir yapının varlığı doğrulanmıştır. 5 numaralı 

31 Radt (1999) 135-139. 345 (Kaynakça). Hamam yapısının bilimsel çalışmasını  Sarah Japp 
(Berlin) yapmaktadır.
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sondajda ayrıca doğudaki insula ile sınırı oluşturan ancak daha sonra gene 
Hellenistik Dönem içerisinde iptal edilerek başka bir yapının altında kalan 
erken dönem merdivenli sokağının kanalına rastlanmıştır. Temizlik çalışmaları 
sırasında, hamam yapısının caddeye bakan cephesinde, ortadaki tabernada 
Bizans Dönemine ait levha biçiminde taş kapaklı bir mezar ortaya çıkmış ve 
açılarak içi boşaltılmıştır (Resim: 5).

Tekil Çalışmalar, Değerlendirme Çalışmaları ve Yayınlar

Kızıl Avlu’nun arkeolojik açıdan incelenmesi çerçevesinde 2002 ve 2003 
yıllarında alanda kazı amaçlı sondajlar açılmış, burada ele geçirilen buluntular 
İmparatorluk Dönemi kutsal alanının heykeltraşî bezemesine ait kapsamlı 
belgelemeyle bir arada yayına hazırlanmıştır32. Kızıl Avlu’nun alt katının 
doğu kısmında açılan bir sondajda erken dönem Türk çanak-çömleği (Milet 
kapları) üreten bir atölyeye ait kalıntılar ortaya çıkmış, bunların incelenerek 
değerlendirilmesi sonucunda Bergama’nın kentsel arkeolojisine katkıda 
bulunulmuştır33.

Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait bir peristil olan Z Yapısı’nda ortaya 
çıkan arkeolojik buluntuların ve stratigrafi lerin değerlendirilmesinde de önemli 
bir aşama kaydedilmiştir34. Erich Boehringer tarafından 1938 ve 1957-58 
yıllarında Pergamon Nikephorionu’un lokalize edilmesi amacıyla Musalla 
Mezarlık tepesinde gerçekleştirilen kazıların değerlendirme çalışmalarına ilk 
olarak 2005 kampanyasında başlanmıştır35. Büyük Gymnasion’un heykeltraşî 
bezemesinin incelenmesi bu kazı kampanyasında da sürdürülmüştür36. 

32 Ulrich Mania (Halle) tarafından bitirilen doktora çalışması. 
33 Buluntular U. Mania tarafından tanıtılmaktadır, IstMitt 56, 2006.
34 Z Yapısı çalışmalar için bak. Radt (2005) 84-98.
35 Bak. dipnot 16.
36   „Die Statuenausstattung des hellenistisch-römischen Gymnasions von Pergamon 

[Pergamon’un Hellenistik-Roma Dönemi Gymnasium’un Heykel Donanımı]“ ve „Das 
Gymnasion von Pergamon: die visuelle und funktionale Gestaltung eines urbanen Raumes 
in hellenistischer Zeit [Pergamon Gymnasiumu: Kentsel bir Mekânın Hellenistik Dönemde 
görsel ve işlevsel biçimi]“ adlı projelerin bilimsel yönetimi Ralf von den Hoff (Freiburg) 
tarafından yapılmaktadır. Her iki proje DFG tarafından desteklenmekte olup ikincisi SPP 1209 
kapsamındadır (Bak. dipnot 17). Krş. Radt (2005) 101.
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Pergamon’daki Bizans nekropollerinin arkeolojik değerlendirmesi de aynı 
şekilde hâlen devam etmektedir. Bu çalışmada bugüne kadar dikkate 
alınmamış olan üç buluntu grubu olan amphora, cam ve değerli metal ve 
kemikten yapılmış küçük buluntuların değerlendirilmesine de gene bu kazı 
sezonunda başlanmıştır.

Pergamon hakkındaki yeni yayınlardan bazıları: Kızıl Avlu yapı kompleksi 
ile ilgili çok sayıda makaleden oluşan A. Hoffmann (Ed.), Ägyptische Kulte 
und ihre Heiligtümer im Osten des Römischen Reiches. Bericht Kolloquium 
Bergama 2003. Byzas 1 (2005); W. Gaitzsch, Eisenfunde aus Pergamon. 
Geräte, Werkzeuge und Waffen. Pergamenische Forschungen 14 (2005); M. 
Bachmann – A. Schwarting, Pergamon Bau Z. Schutzbau über römischen 
Mosaiken (2005). Holger Schwarzer tarafından kent kazısındaki “Podyum 
salonlu yapı“    üzerine hazırlanan doktora tezi, Altertümer von Pergamon 
dizisinin XV. cildinin 4. kitabı olarak basım aşamasındadır.

Konservasyon

2005 yılında da Pergamon kazısının maddî imkânları ve işgücünün büyük 
bir bölümü sit alanının bakımı ve korunması için kullanılmıştır. Bazı acil 
durumlarda özel tedbirler alınması gerekmiş, örneğin Büyük Sunak terasında, 
kuzeydeki postamentler üzerine yerleştirilmiş olan mimarî elemanların üzerine 
devrilen büyük bir kaya parçası kaldırılmıştır. İlk kışını oldukça iyi atlatan Z 
yapısı üzerindeki koruma yapısının37  drenaj sisteminde de küçük tamirat ve 
değişiklikler yapılmıştır.

Çalışmaların ağırlık noktasını kent kazısı alanında yer alan ve daha önce 
de değinilen hamam yapısı oluşturmuştur (Resim: 1. 5)38. 1970’li yıllarda 
ortaya çıkarılan yapı, o dönemde hayvanların içeri girmesini engelleyen bir 
çit ile çevrilmişse de zaman içerisinde büyük ölçüde tahribata uğramıştır. 
İlk kazıldığı dönemde neredeyse eksiksiz olan yer döşemesi, çiti zorlayarak 
içeri giren ineklerden dolayı bugün yoğun bir şekilde tahribata uğramış 
durumdadır. Aynı durum Attalos Evi gibi zor da olsa içine girilebilen bazı 

37 Radt (2005) 89-98.
38 Bak. dipnot 31.
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diğer yapıların taban döşemeleri için de geçerlidir. Yukarıda bahsedilen çit 
zamanla çürümüş ve çirkin görünümlü bir hal almış olduğundan (Resim: 12) 
yenilenmesi gerekmiştir. Bunun yanı sıra bazı duvarların sağlamlaştırılması 
ve taban döşemesine ait mermer birkaç levhanın tekrar bir araya getirilerek 
yerlerine sabitlenmesi mümkün olmuştur. En zahmentli tedbir, avlunun kuzey 
tarafındaki, bir kemerle sona eren büyük nişin yarım kubbesinin örtülmesi 
olmuştur (Resim: 13). Böylece yamacın dik eğiminden dolayı tehlike altında 
olan durum sağlamlaştırılmış bununla birlikte yapı kısmen de olsa orijinal 
görünümüne kavuşmuştur (Resim: 14). Hamam yapısı ile Heroon arasındaki 
bekçi evini de kapsayan çalışmalarımızın sonunda, akropolise çıkan ana 
cadde üzerinde görsel açıdan birbirini bütünleyen ve estetik değerini yeniden 
kazanmış bir antik yapılar grubu ortaya çıkmıştır (Resim: 15). Kentin, bir 
zamanlar oldukça yoğun yapılaşmanın bulunduğu bu mahallesinde ziyaretçiye 
Pergamon’daki şehir yaşamının farklı yönleri gösterilmektedir.

2006 kampanyasından itibaren Kızıl Avlu ve çevresinde kapsamlı bir 
restorasyon projesi başlatılacak olup çalışmanın planlamasına 2005 yılında 
başlanmıştır39. Sağlamlaştırılmasının ardından bazı seçme heykeltraşlık 
eserlerinin sergi alanı olarak kullanılacak olan kompleksin güneyindeki 
yuvarlak yapı projenin ağırlık noktasını oluşturmaktadır. 

39 Çalışmalar, Studiosus-Foundation e.V tarafından desteklenmektedir.
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Resim:1: Eumenes Dönemi kenti ve 2005 yılı 
çalışmaları

Resim:2: Akropolisin güneydoğu 
yamacından jeomanyetik 
ölçüm görüntüsü (Fa. 
Eastern Atlas)

Resim:3: Akropolisin güneydoğu yamacındaki sokak ağının rekonstrüksüyon 
denemesi
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Resim:4: Gymnasion’un yukarı 
terasındaki sondajların 
yerleri (Radt [1999] Abb. 
29)

Resim:5: Kent kazısında, hamam 
yapısındaki sondajların 
yerleri (Wulf [1994] Beil. 1)

Resim:6: Yukarı Gymnasion. 1 numaralı 
sondaj
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Resim:7: Yukarı Gymnasion. 
1 numaralı sondaj. 
Kuzeyden bakış

Resim:8: Yukarı Gymnasion. 9 
numaralı sondaj

Resim:9: Akropolis’in güneydoğu 
yamacı. 7 numaralı 
sondaj
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Resim:10: Akropolis’in güneydoğu yamacı. 7 numaralı 
sondaj

Resim:11: Hamam yapısı. 4 numaralı 
sondaj. Batıdan bakış

Resim:12: Hamam yapısı. 
Çalışmaların başlangıç 
aşaması. Güneyden bakış
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Resim:13: Hamam yapısı. Büyük 
nişin kemerindeki 
kilit taşının yerinin 
değiştirilmesi

Resim:14: Hamam yapısı. Büyük 
nişin güneyden 
görünümü

Resim:15: Çalışmaların sonunda 
hamam yapısı, bekçi 
evi ve Heroon’un 
genel görünümü
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La Missione Archeologica Italiana ha lavorato a Tyana tra il 10 luglio e il 
17 agosto 20051.

Gli scavi hanno compreso due settori nel quartiere del Su Kemer di 
Kemerhisar/Tyana. Uno a quota più alta per allargare e completare lo scavo 
2003 dell’edifi cio cosiddetto poligonale (B: nel 2003 era stata messa in luce 
solo parte dello zoccolo in marmo della struttura), uno a quota più bassa per 
continuare lo scavo del settore terminale dell’acquedotto e per individuare il 
castellum aquae (A) (Çizim: 1). I primi giorni sono stati impiegati a eliminare gli 
strati superfi ciali di immondizie, che erano di rilevante spessore per il continuo 
riuso, in parte anche come discarica, dell’area.

Battistero (Settore B)

Lo scavo ha confermato le ipotesi già avanzate, per il ritrovamento già 
durante la campagna 2004 di una croce di bronzo e di una lastra di marmo 

TYANA/KEMERHİSAR: GLI SCAVI 2005
Guido ROSADA*

*  Prof. Dr. Guido ROSADA - Topografi a antica Università degli Studi di Padova Dipartimento di 
Archeologia (DARC)Piazza Capitaniato, 7-35139 Padova / ITALIA Tel. [+39] 0498274579- Fax 
[+39] 0498274613[+39]335.5354292 e-mail guido.rosada@unipd.it

1 Per le notizie precedenti, cfr. Rosada G., Finzi E. 2003, Survey 2001 at Tyana (Kemerhisar), 
in 20. Araştırma SonuçlarıToplantısı, 2.Cilt, 27-31 Mayıs 2002, Ankara, pp. 29-40; Rosada 
G. 2003, Alla scoperta di Tyana, lo scavo di una città di frontiera, in “Histria Antiqua”, 11, 
pp. 341-359; Rosada G. 2004, Tyana Archaeological Excavations  2002, in 25. Kazı 
Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt,  26-31 Mayıs 2003, Ankara, pp. 267-278; Rosada G. 2005, 
Tyana-Kemerhisar Archaeological Excavations 2003, in 26. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt,  
24-28 Mayıs 2004, Konya, pp. 157-166; Finzi E., Mazzocchin S. 2005, Un’oasi romana in 
Cappadocia, in “Archeo”, 243, pp. 58-65; Rosada G. 2005,  Tyana: una città di frontiera, porta 
tra Occidente e Oriente/Tyana: Bir Sınır Şehir Doğu ve Batı Arasındaki Kapı, in Dall’Eufrate 
al Mediterraneo/Firat’tan Akdeniz’e. Ricerche delle Missioni Archeologiche Italiane in Turchia/
Türiye’deki İtalyan Arkeoloji Heyetlerinin  Araştırmaları, Ankara, pp. 117-123; Rosada G. 2006, 
Tyana Archaeological Excavations  2004, in 27. Kazı SonuçlarıToplantısı, 30 Mayıs-2 Haziran 
2006, Antalya.
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con una iscrizione graffi ta contenente una invocazione a Cristo, che l’edifi cio 
fosse destinato al culto cristiano. La conferma è stata fornita dal ritrovamento 
in situ di una vasca battesimale con quattro croci incise all’esterno dei quattro 
lati e una conca emisferica interna2  (Resim: 1). 

Sebbene non sia stato possibile completare l’indagine in tutta l’estensione  
dell’edifi cio (la parte meridionale è coperta attualmente da ruderi di case 
moderne abbandonate che nella campagna 2006 sarà necessario eliminare), 
lo scavo dei settori settentrionale e occidentale  ha consentito comunque di 
poter leggere la planimetria del battistero. Con ogni probabilità la costruzione 
era addossata al lungo muro rinvenuto all’estremità sud-occidentale dello 
scavo e doveva presentare due bracci rettangolari (lunghi m 7 e larghi m 8.5) 
che  si raccordavano a un’abside (rivolta a NE) costituita da 5 segmenti murari 
rettilinei (con zoccolo in marmo decorato da una modanatura) (Resim: 2). 

Nel vano centrale del battistero, dove era situata la vasca battesimale in 
posizione tuttavia eccentrica (Resim: 3), sono stati trovati brevissimi lacerti 
ma soprattutto le impronte dell’originaria pavimentazione in lastre marmoree 
colorate (opus sectile) che hanno permesso di ricostruire il disegno di alcuni 
pannelli decorati da motivi geometrici a rombi, quadrati e cerchi (Resim: 4).

 Il muro con orientamento NO-SE, posto a una quota superiore, aveva 
in origine la parete verso il battistero decorata da lastre marmoree di cui 
resta qualche traccia; inoltre a ridosso di tale parete, in corrispondenza 
dell’abside, sono state rilevate le impronte di una serie di gradini (almeno 
4) che dovevano consentire di superare il dislivello per accedere all’interno 
dell’ambiente situato su un terrazzamento a livello più alto. In considerazione 
dello spessore del muro in questione,  l’edifi cio doveva avere una rilevante 

2 Come è noto con il termine baptisterium in origine le fonti indicano la vasca per le abluzioni 
presente nel frigidarium degli edifi ci termali (cfr. Plin., Ep., II, 17, 11; V, 6, 25). Sempre i primi 
battisteri, pur strutturalmente distinti e destinati ad assumere sempre maggiore autonomia, 
erano strettamente legati se non annessi alla chiesa episcopale. Per quanto riguarda le misure 
ridotte della vasca a pianta cruciforme (m 1.92 x 1.71 circa; h. circa m 0.84 più un interro 
di circa m 0.40), queste possono corrispondere bene alla contrazione delle dimensioni che 
avviene a partire dal V sec. d.C. in relazione a un maggior numero di battesimi di bambini 
rispetto a quello degli adulti. Cfr. Falla Castelfranchi M. 1992, s.v. Battistero, in Enciclopedia 
dell’Arte Medievale, III, Roma, pp. 214-227.
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importanza architettonica che suggerisce di identifi carlo, in particolare  per 
la presenza vicina della fonte battesimale e per  il rinvenimento di alcuni 
frammenti di iscrizioni recanti, tra altre,  la citazione di due vescovi, come 
la possibile cattedrale di Tyana. La datazione del battistero e probabilmente 
della cattedrale può venire proprio dalle iscrizioni che erano incise sulla 
fascia superiore di balaustre fi nemente decorate a motivi vegetali (delle quali 
restano solo alcuni frammenti). In due di esse si può leggere rispettivamente -
]ΝΠΑΤΡΙΚ[--]ΥΑΓΙΩΤΑΤΟΥΑΡΧΙΕΠΙСΚΟ[--- (Patrikios santissimo arcivescovo; 
US 2018, inv. 1260) (Resim: 5) e -]ΟΝΠΑΥΛΟ[- (Paulos; US2024, inv. 1320), 
cioè i nomi di due vescovi di Tyana, noti per  essere stati registrati il primo 
negli atti dei concili di Efeso (449 d.C.) e di Calcedonia (451 d.C.) e il secondo 
in quelli del concilio di Costantinopoli/Gerusalemme (536 d.C.)3.  Tenuto conto 
di queste testimonianze e degli altri materiali rinvenuti nell’area del battistero 
(anfore orientali, sigillata forse Hayes 109, calici di vetro, lampade di vetro, un 
reliquiario a forma di croce con l’immagine della Madonna/US 2012, inv. 1123) 
(Resim: 6) si potrebbe datare l’edifi cio intorno al V sec. d. C. e la sua vita tra 
V e VIII-IX (epoca delle invasioni arabe) o forse anche X secolo d.C. Se ciò 
sarà confermato dal proseguimento degli scavi, saremmo di fronte a uno degli 
edifi ci di culto cristiano più antichi della Cappadocia (Çizim: 2).  

Dopo la fi ne della sua vita, l’edifi cio in rovina fu probabilmente utilizzato 
come cava di pietra fi no al suo completo spianamento all’altezza del primo 
corso di blocchi di marmo della parete (sopra lo zoccolo di base).

In quest’area si insediarono successivamente (a partire dal XII-XIII secolo? 
a questa datazione porterebbero alcuni frammenti di armilla: US 2003, inv. 
1115-1117) varie abitazioni che utilizzarono come elementi di costruzione parti 
dell’edifi cio più antico e come base quello che restava della pavimentazione 
e soprattutto degli strati preparatori di questa. In questi strati infatti furono 
ricavate le buche per inserire tre dolia (dolia defossa) (Resim: 7). Per tali 
contenitori furono adoperate tre tecniche diverse: 1) il dolium era inserito 

3 E’ interessante rilevare che nell’iscrizione di Patrikios, viene fatto riferimento al suo titolo di 
arcivescovo, a conferma del rango metropolitano della diocesi di Tyana, ottenuto nel 371-372 
d.C. al tempo di Valente II e della organizzazione in provincia della Cappadocia II, con capitale 
la stessa Tyana. 
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nella buca e in superfi cie era delimitato da un riquadro di lastre di pietra; 
un’altra lastra copriva la bocca del grande vaso; 2) il dolium era inserito nella 
buca senza altri interventi; 3) il dolium era inserito nella buca subito dopo che 
questa era stata rivestita di malta. Tali tecniche  dovevano forse corrispondere 
a una diversità dei prodotti contenuti, anche se non si possono escludere 
fasi cronologiche successive. Nello scavo si è potuta infatti accertare la 
non contemporaneità degli interventi di interramento dei tre dolia rinvenuti 
nell’area dell’abside, cosa che potrebbe indicare una fase abbastanza lunga 
dell’insediamento al di sopra del quale vennero a depositarsi strati di materiale 
relativamente moderno e un vasto immondezzaio4.

 

Area acquedotto (A)  

Come già era stato considerato nel 2003 e confermato dallo scavo del  
battistero, anche l’area a quota più bassa ha mostrato la presenza di strutture 
insediative che, allo stesso modo di quelle già descritte, occuparono il pendio 
su piani terrazzati a diversa altezza. In totale per ora si possono forse contare  
tre e quattro terrazze (compresa quella dell’edifi cio cristiano) che dovevano 
ospitare case di dimensioni molto ridotte (circa 4/5 m. in larghezza), ciascuna 
caratterizzata dalla presenza di uno o due dolia e di un forno, in tre casi costruito 
contro terra, in un caso all’interno di un contenitore in terracotta. Tenendo 
conto di questi criteri, nel settore dell’acquedotto si potrebbero contare due o 
tre abitazioni, ma è solo una ipotesi, perché i resti murari sono andati quasi del 
tutto perduti per interventi di spianamento del terreno succedutisi nel tempo.

L’approfondimento dello scavo in questo settore ha poi portato in luce 
la continuazione verso ovest del muro di tamponamento degli interpilastri 
dell’acquedotto, già rilevato nel 2003. Tuttavia a circa 1 m dall’ultimo  pilastro 
incorporato nella struttura, il muro piega verso nord-ovest e diventa un’opera 
molto rifi nita (a differenza del tratto precedente più irregolare): mostra infatti 
corsi di pietre  ben squadrate e ben unite tra loro. Tale muro prosegue nella 
stessa direzione per quasi 4 metri per poi piegare ad angolo retto a nord-est 

4 Ciò signifi ca che il sito è stato costantemente rasato per una continuità insediativa conclusasi 
solo pochi decenni or sono. 
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con un tratto di poco più di m. 1.5. La buona qualità della struttura aveva in un 
primo tempo fatto pensare che essa potesse appartenere al proseguimento 
dell’acquedotto in prossimità forse del castellum aquae. Il ritrovamento di un 
altro pilastro dell’acquedotto, coperto proprio dal muro in questione, porta 
a credere invece che quest’ultimo per tutta la sua lunghezza sia con più 
ragione un’opera di terrazzamento  in relazione alla soprastante chiesa con 
battistero che aveva bisogno di un  terreno solido dove fondarsi (è anche 
possibile che a tale muro di terrazzamento si sia addossato dall’esterno, 
in un momento cronologicamente ancora non precisabile, un terrapieno di 
ulteriore rafforzamento della struttura).  In tal caso avremmo una cronologia 
del manufatto analoga a quella dell’edifi cio sacro.

Il castellum aquae, considerato il rinvenimento dei pilastri, si deve 
probabilmente situare ancora più a occidente dell’area fi nora indagata.  

 

I materiali

Dalla prima fase di scavo dell’area viene un grande frammento di fregio in 
marmo bianco    decorato: per la sua fattura e ornamento può essere riferito 
alla decorazione di un edifi cio di età romana. 

Dai primi livelli scavati nelle aree A e B (US 2000, US 2001 e in parte US 
2002, US 1000 e 1001), intaccati in epoca contemporanea per la presenza 
di materiali moderni, viene molta ceramica, in frammenti anche grandi. La 
maggior parte è costituita da recipienti invetriati e graffi ti, tipici dell’epoca 
medievale; vi è molta ceramica comune (brocche, tegami e pentole), qualche 
frammento di laterizio, pochi frammenti di marmo e alcuni frammenti di vetro. 
E’ stata messa in luce una serie di dolia, grossi contenitori con l’imboccatura 
relativamente stretta e il corpo capiente con solide costolature, che servivano, 
in età tardoantica, per la conservazione degli alimenti, probabilmente granaglie. 
Inoltre sono state identifi cate alcune strutture in cotto, di forma ovoidale, prive 
della copertura, interpretabili come forni (Resim: 8).    

Dallo scavo del battistero (US 2003 in particolare) vengono molti frammenti 
marmorei relativi alla decorazione della pavimentazione; mentre relativi alla 
decorazione delle pareti sono   frammenti di intarsi in marmo bianco e una 
grande quantità di lacerti e tessere di mosaico in pasta vitrea colorata.
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 Particolarmente interessanti sono due croci bronzee provenienti dalle US 
2002 e 2012. La prima, incompleta, ha alle estremità dei bracci piccole sfere 
decorative; un grosso anello serviva per la sospensione. La seconda croce, 
probabilmente un contenitore di reliquie, presenta uno snodo e un anello per 
la sospensione all’estremità superiore; la superfi cie reca l’immagine della 
Madonna con bambino.

 Le US 2001 e 2003 hanno fornito anche alcuni frammenti di armille in 
vetro. Nessuna è conservata integra e sono per lo più in vetro blu: una è 
decorata da una sovradipintura di colore rosso, giallo e verde (Resim: 9). 
Hanno forma circolare e sezione appiattita; una, in vetro verde trasparente, è 
a torciglione. Alcuni confronti porterebbero a datare questi oggetti alla metà 
dell’XI sec. d.C.

 Fasi Datazione Materiali

1 Costruzione dell’acquedotto Caracalla, inizi III d.C.
 
2 Muro di cinta con porta Fine IV-VI d.C.
 Terrazzamenti per Chiesa (Patrikios 450 d.C.,  Anfore orientali (V-VII d.C.)
 Chiesa Paulos 536 d.C.) Sigillata Hayes 109 (?) 
   (VII sec. d.C.)

3 Vita chiesa  Calici in vetro (V-VIII d.C.)
   Lampade vitree 
   (IV-VIII d.C.)

4 Spolio chiesa X d.C. Armillae (metà XI d.C.)

5 Impianto abitazioni con   dolia   XII-XIII d.C. Ceramica graffi ta

6 Fase ottomana 1400 circa Ceramica invetriata

Il cattivo stato di conservazione delle 15 monete ritrovate non permette al 
momento una datazione precisa: per alcune si  può solo proporre una generica 
cronologia di epoca bizantina.
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2005 Kemerhisar/Tyana Kazı Raporu
Guido ROSADA

E. FINZI
M.T. LACHIN

S. MAZZOCCHIN
I. RIERA

İtalyan Arkeoloji Misyonu, Tyana’da 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2005 
tarihleri arasında çalışmıştır. Kazı çalışmaları, Kemerhisar/Tyana, Kemer 
Mahallesi’nde iki bölgede sürdürülmüştür.

Bunlardan biri, daha yüksek bir noktada yer alan, altıgen adı verilen 
yapının bulunduğu B alanıdır; burada 2003’te başlatılan çalışmalara bu yıl 
devam edilmiştir. 2003’de altıgen yapının sadece mermer ayak bölümü gün 
ışığına çıkartılmıştı. Diğeri ise, castellum aquae’yi bulmak amacıyla kazı 
çalışmalarının sürdürüldüğü, su kemerlerinin yer aldığı daha alçak bir yerde 
bulunan A Bölgesidir. Çalışmanın ilk günleri, alanın günümüze kadar sürekli 
olarak kullanılması neticesinde oluşmuş kalın çöp tabakalarını temizlemekle 
geçmiştir. 

 

Vaftiz Kilisesi (B Bölgesi)

 Kazı, yapının bir Hıristiyan kült yapısı olduğuna dair varsayımın doğruluğunu 
teyit etmiştir. Bu doğrulama, dış dört yanına haç işareti kazınmış bulunan, içi 
ise yarım küre şeklinde bir leğen olan vaftiz havuzunun ortaya çıkarılması ile 
gerçekleşmiştir.

Yapının tamamını kapsar şekilde araştırma yapmanın mümkün olmamasına 
rağmen (yapının güney tarafı, gelecek yıl kaldırılmaları gerekli olacak modern 
ev yıkıntıları ile kaplanmış bulunmaktadır), kuzey ve batı yönlerindeki çalışmalar 
vaftiz kilisesinin planının okunabilmesine olanak vermiştir. Her halükârda yapı, 
kazı alanının  güneybatı ucunda bulunan uzun bir duvara dayanmaktaydı ve 
bu duvarın karşısında düzgün taşlardan örülmüş kuzeydoğu yönünde beşgen 
planlı bir apsis yer alıyordu. Apsisin sağında ve solunda 7x8,5 m. boyutlarında 
birer dikdörtgen mekân bulunuyordu.
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Vaftiz kilisesinin merkezinde, vaftiz havuzunun  olduğu yerde, renkli 
mermer levhalardan oluşan orijinal opus sectile yer döşemesine ait bulunan 
kalıntılar, eşkenar dörtgen, kare ve dairesel geometrik desenlerden oluşan 
dekorasyonun yeniden kurulmasına olanak verdi.

KB-GD yönlerinde daha yüksekçe bir yerde konumlanan duvarın vaftiz 
kilisesine bakan iç yüzeyinin, orijinalinde mermer levhalarla dekore edildiğine 
dair birtakım izlere rastlanmıştır; bunun yanı sıra apsisin karşısına düşen 
aynı duvarın dibinde bir seri basamak (en az 4) izlerine de rastlanmış olup bu 
basamaklar büyük olasılıkla, daha yüksek bir teras üzerine inşa edilmiş esas 
yapının içine girebilmek için aradaki seviye farkını geçmeye olanak sağlıyordu. 
Söz konusu duvarın kalınlığı göz önüne alındığında,  binanın  mimarî açıdan 
büyük önem taşıdığı anlaşılıyor; özellikle vaftiz havuzuna yakınlığı ve iki 
psikoposun adını veren bazı parçaların bulunmuş olması binanın Tyana 
katedrali olabileceğine işaret ediyor. 

Vaftiz kilisesinin ve muhtemelen katedralin tarihini, ince bir şekilde dekore 
edilmiş tırabzanların üst kuşağında yer alan ve günümüze ancak birkaç parçası 
ulaşan yazıtlardan saptamak mümkün. Bunlardan ikisi nispeten okunabilir 
durumda : “Patrikios çok aziz başpsikopos” (US 2018, inv. 1260) ve “Paulos” 
(US 2024, inv. 1320), yani Tyana’nın iki psikoposuna ait isimler. Kaynaklara 
göre bunlardan ilkinin, M.S. 449’daki Efes  ve M.S. 451’deki Kalkhedon 
Konsillerine, ikincisin ise M.S. 536’daki Konstantinopolis/Kudüs Konsil’ine 
katıldığı biliniyor. Bu belgelerin tanıklığı ve vaftiz kilisesi bölgesinde ortaya 
çıkarılan [doğu anforaları, muhtemelen Hayes 109 formunda sigillata’lar, cam 
bardaklar, cam kandiller, üzerinde Madonna imgesi bulunan haç biçimli kutsal 
yadigar kutusu (US 2012, inv. 1123) gibi] diğer eserler göz önüne alındığında, 
yapının M.S. 5. yy dolayına tarihlendirilmesi gerekiyor. Binanın 5. yy. dan 8.-
9. yy.a (yani Arap işgalleri dönemi) ya da  10. yy. a kadar kullanımda kalmış 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu varsayım, önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla 
doğrulandığı takdirde, Hıristiyanlığa ait Kapadokya’nın en eski yapılarından 
biriyle yüz yüze olacağız. 

Binanın terk edilmesinden sonra geriye kalan yıkıntı, muhtemelen taş 
ocağı gibi kullanılmış ve duvarlar yüzeydeki ilk mermer blokların bulunduğu 
seviyeye kadar sökülmüştür. Sökülen taşlar yeni konutların inşasında devşirme 
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malzeme olarak kullanılmış, yer döşemesinden geriye kalanlardan ise yeni 
yapılara temel olarak yararlanılmıştır.  Yok olmuş olan kilisenin zeminine bu 
dönemde açılan çukurlarda gömülü 3 adet dolium açığa çıkarılmıştır.

Bu saklama küplerini yerleştirmek için üç farklı yöntem kullanılmıştır: 
1) dolium, çukura yerleştirilip yüzeyi, çerçeve biçiminde taş bir levha ile 
sınırlandırılmış; diğer bir levha da büyük küpün ağzına kapatılmıştır, 2) dolium, 
herhangi bir müdahalede bulunmaksızın çukura gömülmüştür, 3) çukur harç 
ile sıvanıp dolium öyle gömülmüştür. Gömme yöntemlerinde gözlemlenen bu 
farklılık, ya küplerde değişik maddelerin saklanmasından ya da söz konusu 
doliumların ayrı ayrı dönemlerde gömülmüş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Kazı sırasında yapılan gözlemler bu 3 doliumun aynı dönemde gömülmemiş 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Su Kemerleri Bölgesi (A)

Kiliseden daha alçak bir noktada bulunan bölgede yürütülen çalışmalardan 
anlaşılıp betimlenen farklı yükseklikte teraslar üzerine kurulu yerleşim düzeni, 
2003’te tahmin edilip ve ardından vaftiz kilisesi kazısı ile teyit edildiği üzere 
bu bölge için de geçerlidir. Şimdilik toplam üç ya da dört adet terasın var 
olduğu söylenebilir. Çok büyük bir olasılıkla bu terasların üzerinde bir 
zamanlar, oldukça küçük boyutlu (aşağı yukarı 4-5 m. genişliğinde), içinde 
küp ve ocakların bulunduğu konutlar yükseliyordu. Ne var ki günümüze hiçbir 
duvar kalıntısının ulaşmamış olması  nedeniyle buradaki evlerin varlığı bir 
varsayımdan öteye geçememektedir.

Bu bölgede derinleştirilen kazı çalışmaları, 2003 yılında saptanmış olan su 
kemerleri ayaklarına dayanan duvarın batı yönündeki devamını gün ışığına 
çıkardı. Yapıya bitişik son direkten yaklaşık 1 m. ileride, duvarın kuzeybatı 
yönüne dönmesiyle birlikte son derece düzgün bir duvar örgüsü başlamaktadır. 
Duvar aynı yönde yaklaşık 4 m. daha devam ettikten sonra kuzeydoğu 
yönünde dik açı ile dönerek aşağı yukarı 1.5 m. daha devam eder. Yapının 
iyi bir kaliteye sahip olması ilk önce bunun, muhtemelen castellum aquaenin 
yakınındaki su kemerlerine ait bir bölüm olduğunu akla getirmektedir. Ancak 
söz konusu duvar tarafından tamamen gizlenmiş, su kemerlerine ait başka bir 
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ayağın bulunması ve daha başka nedenler bu duvarın, vaftiz havuzlu kilisenin 
temellerini atabilmek için gerekli olan sert zemini elde edebilmek amacı ile 
yapılmış bir teras duvarı olduğunu düşündürtür. Bu teras duvarının, toprak 
seti güçlendirmek için sonradan dıştan giydirilme usulü ile inşa edilmiş olması 
da mümkün olmakla birlikte bunun şimdilik kronolojik herhangi bir kesinliği 
yoktur.

Su kemerleri ayaklarının devam ettiğine bakılarak castellum aquaenin çok 
kuvvetli bir olasılıkla şimdiye kadar kazılan alanın daha batısında  olduğu 
söylenebilir. 

Eserler 

Alanın ilk temizlik aşamasında; süslenmiş, beyaz renkli büyük bir 
kabartma mermer parçası bulunmuştur. Yapım şekli ve süsleme tipi, bunun 
Roma Dönemli bir yapının dekorasyonuna ait bir parça olduğu bilgisini verir. 
İnce kristalli beyaz mermerden bir tırabzan (?) parçası, izleyen döneme 
tarihlendirilir. Ayrıca, kazıma usulü ile süslenmiş bir yüzük ile bronzdan iki adet 
de sikke bulunmuştur.

Ele geçirilen modern materyallerden anlaşıldığı üzere çağımıza  ait 
müdahalelerin de olduğu A ve B Bölgesi üst tabakalarında (US 2000, US 2001 
ve US 2002 Bölgesi, US 1000 ve 1001) yapılan kazılar sonucunda bu üst 
tabakalarda bol miktarda seramik parçaları bulunmuştur.

Ortaçağın tipik özelliğine uygun olarak kapların büyük çoğunluğu yeşil 
sırlıdır; bol miktarda gündelik kaplara ait parçaların yanı sıra birkaç tuğla 
parçası, az sayıda mermer ve bazı cam parçaları bulunmuştur. Bunların 
yanı sıra bir dizi dolia bulunmuş olup bu büyük depolama küpleri geç Antik 
Dönemde gıdasal ürünleri saklama amacıyla kullanılıyordu.

Vaftiz kilisesinde yapılan kazıda (özellikle US 2003) yer döşemesinde 
kullanılmış çok sayıda mermer parçasının yanı sıra, duvar bezemelerinde 
kakma olarak kullanılmış beyaz mermer parçaları ve renkli vitraydan çok 
sayıda mozaik taşları ele geçirilmiştir.
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US 2002 ve 2012’de bulunan iki adet bronz haç özellikle ilginçtir. Bunlardan 
ilki yarım olup kollarının uçları küçük toplar ile bezenmiştir. Açılır kapanır 
sistemli ikinci haçın üst ucunda haçın asılmasına yarayan bir halka yer alır 
ki bu, alt uçta da tekrarlanır (kutsal yadigârlar kutusu); haçın ana yüzünde 
kucağında çocuk İsa’yı tutan Meryem Ana betisi yer alır. 

US 2001 ve 2003’te camdan bazı bilezik parçaları bulunmuştur. Hiçbiri 
bütün olmayıp daha ziyade mavi camdandır: Bir tanesi kırmızı, sarı ve yeşil ile 
boyanarak dekore edilmiştir. Sarmal biçimde olup düz kesimlidirler; Bir tanesi 
saydam yeşil camdan olup burma biçimindedir. Birtakım karşılatırmanın 
neticesinde bu objeler M.S. 11. yy. ortasına tarihlendirilebilir.

 Evreler Tarihlendirme Materyaller

1 Su kemerlerinin inşa edilmesi Caracalla, M.S. III.yy. 
  başları 
2 Kapı ile sur duvarları M.S. IV-VI.yy sonları
 Kilise için taraçalandırma (Patrikios M.S. 450, Oryantal amforalar (M.S. V-VII)
 Kilise Paulos M.S. 536) Sigillata Hayes 109 (?) 
   (M.S. VII.yy)

3 Kilisenin fonksiyonel olduğu evre  Cam bardaklar (M.S. V-VIII)
   Vitray lambalar (M.S. IV-VIII)

4 Kilisenin yağmalanması M.S. X Armillae (M.S. XI.yy yarısı)

5 dolialı mesken düzeni   M.S. XII-XIII Graffi to seramik

6 Osmanlı Dönemi aşağı yukarı 1400 Sırlanmış seramik

Kötü koşullar altında günümüze ulaşmış 15 adet sikkeye ne yazık ki kesin 
bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte, bunlardan bazılarının genel 
olarak Bizans Dönemine ait olduğu söylenebilir.
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Resim: 3
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Niğde Müzesi denetiminde yapılan Köşk Höyük kazıları 15 Temmuz 
– 29 Ağustos 2005 tarihlerinde sürdürülmüştür. Kazılara, yazarlardan başka 
Ankara ve Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, arkeologlar, çeşitli 
üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinden doktora, yüksek lisans 
ve lisans öğrencileri katılmıştır1. 2005 yılı kazıları esas olarak Kültür ve Turizm 

2005 YILI
KÖŞK HÖYÜK KAZILARI RAPORU

Aliye ÖZTAN*
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Bakanlığı, DÖSİMM tarafından sağlanan destekle yürütülmüştür. Kazılar ayrıca 
TÜBİTAK 104 K 088 No.lu proje kapsamında da desteklenmektedir. 2005 yılı 
kazıları esas olarak ikisi yerleşimin güneyinde (güney ve güneybatıda), biri 
doğuda olmak üzere üç alanda yoğunlaştırılmıştır.

1. H-I/14 Plan Karesi (Güneybatı Kanadı) Kazıları 

Önceki yıl höyüğün batı kanadındaki I. kat mimarîsinin devamını incelemek 
için H/13 plan karesi içindeki kısmı araştırılan, ancak batı ve güney duvarı 
tespit edilemeyen VI. Ev’in bütünüyle açılması amacı ile H-I/14 plan karede 
kazılar yapılmıştır. Bu alan Geç Demir Devri/Erken Helenistik yapılarının 
derin temelleri ile büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Batı yönü ise höyüğü 
güneydoğu-kuzeybatı ekseninde kesen modern su kanalının kazısı sırasında 
yok edilmiştir. Özellikle bu sonuncu tahribat, aşağıda değinileceği gibi VI. 
Ev’in kuzeyinden gelip batıya dönen sokağı ve VI. Ev’in hemen batısındaki 
işlik alanında etkili olmuştur. Bu kısımdaki Geç Demir /Erken Helenistik Devre 
ait yapı kalıntıları ise düzenli bir plan vermekten uzak taş döküntülerinden 
ibarettir.

Erken Kalkolitik Çağ (I. Kat)

VI. Ev

VI. Ev, üç alt evreden (Ia-c katları) oluşmaktadır. Evin ikinci ve üçüncü 
yapılışı tamamen açığa çıkarılmış, en alttaki evre kısmen saptanabilmiştir. 

VI. Ev Ia katı: Önceki yıl J-I/14 plan karesinin derin enkazı nedeniyle 
gözlenemeyen VI. Ev’in alt yapı evrelerini 2005 yılı kazılarında incelemek 
mümkün olmuştur. En geç olan evre, Erken Helenistik binasının yaygın enkazı 
ve kalın bir yangın-kül tabakası ile tahribata uğramıştır. Önceki yıl H/ 14 plan 
karesinde kazılan küçük alanda açığa çıkan bir fırın ve bir ocağın VI. Ev’in kuzey 
kesimindeki bu geç evreye ait kalıntıları olduğu belirlenmiştir. I b evresinin 
taban seviyesinden 0.72 m. yüksekte bulunmaktadır. Evin I b döneminde 
kullanılan duvarına 0.1 m. uzaklıktaki fırın 0.3x 0.5 m. ölçülerindedir (Resim: 
1). Altı seramik parçaları ile döşenmiş tabanı düzgünce sıvalıdır. Fırının 0.5 
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m. güneyinde, duvar kenarında iri bir boynuz ele geçirilmiştir. Bu kata ait 
bir kenarı tek sıralı iri, diğer kenarı iki sıra taş ve arkası kerpiçle belirlenen 
ocak fırının hemen doğusunda yer almaktadır. İçi kalın gri-beyaz kül tabakası 
ile kaplı olan ocağın Ib tabanına yüksekliği 0.65 m.dir. Ocak 0.40 x 0.35 m. 
ölçülerindedir. 

Ia ocak ve fırını kaldırıldığında ocaktan 0.5 m. derinlikte VI Ev’in batı 
duvarı içine gelecek bir kısımda bir bebek mezarına rastlanmıştır. Kş. 05- M6 
numaralı bu toprak mezara bebek hocker tarzda gömülmüş yanına bir şey 
bırakılmamıştır (Resim: 2). 

VI. Evin Ia evresini kuzeyde fırın ve ocak sınırlamaktadır. İlk evredeki evin 
batı ve olasılıkla doğu duvarının kullanımına devam edilmiştir. Kalın yangın 
tabakası ve üst yapıların enkazı dolayısıyla güney sınırı tespit edilememiştir. 
Bu durum VI. Ev’in bu geç evrede daraltılarak kullanıldığını göstermektedir.

VI. Ev Ib evresi: Bir kısmı 2004 yılında kazılmış olan VI. Ev yerleşimin 
güneybatı köşesinde yer almaktadır. Kuzeyinden geçen sokağa bakan 
duvarı, doğu bitişiğindeki V. Ev’in duvarından 2 metre kadar içeriden inşa 
edilmiştir. Eve kuzeydeki 7.30 m. uzunluğundaki duvardan yer alan 0.80 m. 
lik bir açıklığa sahip kapıdan 0.30 m. yükseklikteki bir eşikle girilmektedir.  
Kuzey ve doğusundaki komşuları olan I. katı evlerinden yamuk planlı olması 
bakımından ayrılmaktadır2. V. Ev’e bitişik olan doğu duvarı yaklaşık 8 m.dir. 
Önceki yıl kuzeybatı köşesi açılmış olan yapının batı duvarı 11.4 m.lik bir 
uzunluktan sonra güney duvarı ile birleşmektedir. Bu duvar b evresinin tabanı 
seviyesinden itibaren 1.20- 1.00 m. arasında bir yükseklikte korunmuştur. 
Duvar genişliği kuzeyde 0.45 m. iken güneye doğru 0.85 m. ye ulaşmaktadır. 
Kuzey ve doğu duvarlarından farklı bir şekilde inşa edilen batı duvarı, ana 
kayaya yaslanarak yükseltilmiş, kimi yerlerde orta ve küçük boy taşlarla 
desteklenmiştir. Kuzeydoğu-güneybatı yönündeki güney duvarı 10.5 m. 
uzunluktadır. Ib tabanından 0.65 m. yükseklikte bir kısmı korunmuştur. 0.5 
m. kalınlığındaki duvar, batı duvarında olduğu gibi, ana kaya yaslanmış 
ve yapımında bazı yerlerinde orta ve küçük boy taşlar kullanılmıştır. Doğu 
2 Öztan - Faydalı 2004, 13 vd.



532532

duvarına bağlanan köşesi Geç Devir duvarının altında kaldığı için tam olarak 
açığa çıkarılamamıştır. Yapının önceki yıl açığa çıkarılan doğu ve kuzey 
duvarı yanındaki bazı donanımları önceki yıl açığa çıkarılmıştı. Bu donanımlar 
arasında 0.80 m. yükseklikte korunmuş 2.30 x 1.80m. ölçülerinde bir fırın, 
kapı ile fırın arasındaki boşluğa kille yapılmış bir kap koyma yeri, doğu duvarı 
ortasında 0.80 m. çapında bir ocak ile odanın ortasında 0.65 m. çapında bir 
ısınma ocağı, kuzeybatı köşesinde çeyrek daire biçimli içi boynuzlarla dolu 
bir kil kutu bulunmakta idi3. 2004 yılında açılan kısımda olduğu gibi odanın 
diğer kısmında da tabandan 0.5- 0.6 m. yüksekten itibaren yerinde kırılmış 
çok sayıda kap, parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. Çoğunluğu koyu gri-siyah ve 
kırmızı perdahlı olan kaplarla birlikte hayvan kemikleri, boynuzları, işlenmiş 
kemik ile kemik artıkları, obsidyen artıkları ve vuraçlar bulunmuştur. İşlenmiş 
olanlar arasında biri geyik boynuzundan iki sap, kemik bız yer almaktadır. 

VI. Ev’in asıl odası,  kuzey duvarına paralel olarak güneyden sınırlayan 
bölme duvarı ile ayrılarak ana oda kareye yakın bir plana getirilmiştir. Ana 
odanın batı duvarına bitişik olan tabandan 0.48 cm. yükseklikteki sekinin 
kuzey kenarı 0.55, doğu kenarı 0.52, batı kenarı 0.80 m. uzunluktadır. Sekiye 
bitişik bölme duvarı yer yer ince kerpiçlerle yapılmış aralarında kalan kısımları 
çamurla birleştirilmiştir. Bu bölme duvarı batı köşede 0.35 m. lik bir girinti 
yaptıktan sonra sekiye paralel olarak doğuya doğru devam etmekte, sekinin 
doğu ucunda bir girinti yaptıktan sonra odanın büyük kısmını bölerek doğuya 
doğru uzanmakta ve güneydeki depo odasına geçiş oluşturacak biçimde 
son bulmaktadır (Resim: 3). Bunun hemen doğusunda doğu duvarına bitişik 
olan küçük taşlarla yapılarak çamurla sıvanmış dikdörtgen biçimli bir silo 
bulunmaktadır. Sekinin üstünde yerinde kırılmış en az üç tam kaba ait parçalar, 
obsidyen üretim artıkları, işlenmek üzere hazırlanmış boynuz parçaları içinde 
bir sap ve steatitten bir yassı balta ele geçirilmiştir. Sekinin doğu kıyısında 
şişkin karnı sekiye dayanmış iri bir küp ve doğusunda çevresi çamurla 
sıvanarak ortası çukurlaştırılmış 0.26 m. çapında bir kap yeri bulunmaktadır.  

Sekinin oda içindeki köşesine 0.40 m. uzaklıkta tavanı taşıyan dikmelerden 
biri bulunmaktadır. Çağı 0.20 m. olan bu dikmenin tabandan itibaren 0.40 m. 

3 Öztan vd. 2006: 379- 380.
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yükseklikte kille sıvanarak sağlamlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Yapı ile birlikte 
yandığı için iyi korunmuş bu dikme yerinde sağlamlaştırıldıktan sonra müzeye 
taşınmıştır. Bu örnek çatıyı taşıyan dikmelerin taban altına açılan çukurlara 
yerleştirilerek yapıldığını, burada olduğu gibi bazılarında taban üstündeki  
bölümlerinin kille sıvanarak sağlamlaştırıldığını göstermektedir. Bu dikme 
ile birlikte çatıyı taşıyan bir başkası doğu kenarına bitişik fırının oda içindeki 
köşesinde yer almaktadır. 

Silo ve ara duvarla ayrılmış güneydeki depo karakterli iç mekân yamuk 
planlıdır. Doğu köşesi geç duvarın altında kaldığı için açığa çıkarılamamıştır. 
Güneybatı köşesinde taşlarla sınırlandırılmış çeyrek daire biçimli bir bölme 
bulunmaktadır. Bu bölmenin kuzey kıyısına biri ona dayalı, diğeri sekinin 
dibine gelecek şekilde iki iri küp yerleştirilmiştir (Resim: 3). Güney duvarına 
bitişik kısımda ise küçük bir ocak yer almaktadır.

Deponun güney duvarı ortasında gövdesinin tamamı taban altına 
gömülmüş bir kabın parçaları korunmuştur. İyi pişirilmemiş olan bu kabın 
içinde çok bozulmuş durumda bir bebeğe ait ( Kş. 05. M.10) kemik parçaları 
ele geçirilmiştir. 

Depo odasında taban seviyesinde yoğun olarak yanmış saman kalıntılarına 
rastlanmıştır. Bunlardan alınan örneklerin Arizona Üniversitesi laboratuvarında 
yaptırılan C14 analizinin sonucu kalibre edilmiş olarak M.Ö. 5211± 84’tür.

VI. Ev Ic katı:. 2005 yılı kazılarında VI. Evin depo kısmında Ib evresine ait 
küpler kaldırıldığında çevresinde görülen taşlar temizlendiğinde bunların bir 
yapıya ait duvarlar olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarlar yapının ilk evresine ait bir 
mekâna aittir. Deponun ortasına yakın kısımdaki bu duvarların I b evresi inşası 
sırasında büyük ölçüde tesviye edildiği anlaşılmaktadır. Bu evreden sadece 
doğuda kalan duvar parçası önünde iki dikme çukuru(?) belirlenebilmiştir. 

VI. Ev’in güney duvarı arkasındaki (güneyinde) alan açma sınırına 
kadar genişletilmiştir. Üstteki Geç Devir yapısının bir parçası ve yıkıntıları 
kaldırıldığında doğu kıyıda alanın tamamen düzeltilerek geç devir yapısının 
ana kaya üstüne oturtulduğu görülmüştür. Bu kısımda Erken Kalkolitik Çağa 
ait kap parçaları ile iki duvar parçası ve bu duvarların yapıldığı dönemden 
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bir mezara rastlanmıştır. Ana kayaya yan yana açılan çanak şeklindeki 
çukurlardan biri kille sıvanarak mezar hâline getirilmiş ve buraya (Kş.05. M.9) 
bir bebek gömülmüştür (Resim: 4) .   

VI. Ev batısı, ocaklar / işlik alanı: VI. Ev’in dışında, kuzeybatı köşede 2004 
yılında saptanan ocak yapının en geç evresinde kullanılmıştı. Yerleşimin 
kuzeybatısından gelen ve güneydoğuya doğru uzanan sokağın bitimindeki bu 
alan VI. Ev’in batı duvarı boyunca kazılmıştır. Bu kesimde evin batı cephesi 
boyunca yan yana dizilmiş fırın ve ocaklar bulunmaktadır (Resim: 5). Bazı 
ocakların birçok kez üst üste yapılmış ve onarılmış olması, bu ocakların uzun 
süre/ evreler boyunca kullanıldığını göstermektedir. Sokağın ucunda, evin 
kuzeybatı köşesine 1 m. uzaklıktaki büyük fırın 1.92 m. çapındadır. Kubbe 
şeklindeki fırının batı kıyısı tahribata uğramıştır. Fırının içinde ağız kısmına 
yakın kısımda gabro, breş, hematit ve çakıldan oluşan 24 parça vuraç benzeri 
kayaç toplu olarak bulunmuştur. 

Büyük Fırın’ın güneyinde, VI. Ev batı duvarının dış cephesi boyunca 
dizili ocaklar ya ana kayaya oyularak ya da ana kaya üstü sıvanarak 
oluşturulmuşlardır. Büyük Fırın’ın hemen güneyinde yer alan ocak yeri ana 
kaya kazılarak hazırlanmıştır. İçinde yerinde kırılmış büyük bir kaba ait 
parçalar bulunmuştur. Bunun güneyinde iki sıra hâlindeki en az sekiz ocak 
yeri değişik formlarda, büyüklükte ve derinliktedir. Ocaklardan en güneyde 
yer alanının önünde çakıl taşından bir pandantif bulunmuştur. Güneye 
doğru hafi f eğimle alçalan ocaklı alanın batı kenarında, birbirinden 1.60 m. 
uzaklıkta, 0.35 m. genişlikte çevresi düzgünce sıvanmış kareye yakın biçimli 
iki dikme yeri korunmuştur. Büyük fırının önündeki üçüncüsü ile birlikte bu 
dikmelerin VI. Ev’den ocaklar üstüne doğru uzatılan hafi f bir örtüyü taşıdıkları 
anlaşılmaktadır. Bunların batısında ana kaya dik bir eğimle Roma Çağında 
yapılmış olan havuza doğru alçalmaktadır. Bu nedenle de 2.5 m. genişliğinde 
sundurma şeklindeki bu işlik alanı yerleşimin batı sınırını oluşturmuştur. 

 

2. I-J/14 Plan karesi (Güney Kanadı) Kazıları

Hellenistik Çağ yapıları: Önceki yıllarda kazılan yüksek taş temellere sahip 
kerpiç duvarlı Helenistik binanın I- J/ 14 karesindeki kısmı açılmıştır. J/ 13 plan 
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karedeki kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın J/ 14 karesinde mekânı 
kapatacak şekilde doğu- batı yönüne döndüğü ve bu kısımda üst örgüsüne ait 
kerpiçlerden ancak üç sırası korunduğu anlaşılmıştır.  Bu iki duvarın çevirdiği 
alanın ortasında iki büyük yığın hâlindeki yuvarlak taş temel yapının üst kısmını 
taşıyan sütunlar için hazırlanmış olmalıdır (Resim: 6). Bu geniş mekânın 
tabanı sıkıştırılmış topraktır. Bu durum yapının alt mekânlarının farklı işlevlere 
ayrıldığını, asıl yaşam alanının üst katlarda olduğunu göstermektedir. 

Erken Kalkolitik Çağ (I. kat): Aynı plan karelerin kuzey yarısında bu tabanın 
bir bölümü kaldırıldığında hemen altından I. kata ait kalıntılara rastlanmıştır.  Bu 
geç yapı tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş alanda Erken Kalkolitik Çağa 
ait bir yapının duvarlarının bir kısmı ile ocak yerleri mevcuttur. Doğu yönündeki 
üç ocaktan ikisi kil sıvanarak, biri küçük taşlardan örülerek yapılmıştır. I. 
katın diğer yapıları gibi kalın bir yangın dolgusu içindeki bu donanımlardan 
kuzeydeki ocak ana kaya üstüne oturmaktadır.  Taş örülü ocağın hemen 
önündeki seki üstünde farklı ölçülerde üç kap yeri bulunmaktadır (Resim: 7). 
Batı tarafta ise yapının kapı eşiğine ait bir parça korunabilmiştir. Bu yapının 
enkazı içinde kemikten üç bız, boynuzdan bir sap, pişmiş topraktan iki minyatür 
kap, hematitten bir perdah taşı ve akikten yapılmış domuz başı şeklinde bir 
kolye tanesi ele geçirilmiştir. 

3. I-J/ 8-10 Plan karesi (Doğu Kanadı) Kazıları

Bu alanlarda I- III. katlar incelenmiştir. 

I. Kat Kazıları

J/9 plan karede önceki yıllarda açığa çıkarılan I- III. kat yapılarını 
temizlenerek bunların açma kenarına doğru olan kısımdaki uzantıları 
incelenmiştir. Bunlardan I. kata ait bir köşesi korunmuş duvarın kuzeyinde, bu 
odanın içinde olduğu anlaşılan duvara dayalı durumda beş silo yer almaktadır. 
Çapları 1.00- 1.20 m. arasında değişen siloların kenarları küçük kireçtaşı 
parçaları ile çevrilmiş, içleri beyaz kille düzgünce sıvalıdır. Duvara yakın 
olan kısımları iyi korunmuş olmasına karşın, eğimli yüzeye doğru olan kuzey 
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kenarları tahribata uğramıştır. Siloların hemen önüne taban üstüne konulmuş 
düzgün taşın çevresi kille çevrelenmiştir. Bu donanım silonun kullanımı ile ilgili 
olmalıdır. Silolardan en kuzeyde ve yüzeye en yakın olanı daha sonra mezar 
olarak kullanılmıştır. Silonun dibine konmuş bebek sol tarafına hocker olarak 
yatırılmış yanına hediye bırakılmamıştır ( Kş. 05 M.2). 

 J/8 plan karesinde yapılan kazılarda höyük yüzeyinin hemen altında, 
I. kata ait bir yapının eğimli bir alanda olması nedeniyle ancak bir köşesi 
korunabilmiştir (Resim: 8). Sarı bir kille örülmüş taş duvarın ait olduğu yapının 
tabanı da kısmen korunmuştur. Beyaz bir kille düzgün biçimde sıvanmıştır.  
Yapının geçirdiği ağır yangını yansıtan küllü toprak içinde siyah renkli, 
yuvarlak dipli ve yumurta gövdeli orta boy küplerin parçası ile bir ezgi taşı 
bulunmuştur. Bu alanın diğer buluntuları I. katın özelliklerine sahip pişmiş 
topraktan bir tanrıça fi gürini, kemikten bir bız ile bir bıçak sapı ve obsidyenden 
bir ok ucudur. 

II. Kat Kazıları

J/8 ve 9 plan karelerde III. kata ait odalar üstünde yer alan bir mimarîye 
bağlanmayan bazı donanımlar II. kata ait olmalıdır. Bunlardan III. katı 22 
ve 26. odaları arasında kalan duvarın tam üstüne gelen kısımda bir fırın 
bulunmaktadır. Tabanı çanak kırıkları ile döşenmiş sıvasının üstüne ince kum 
dökülmüştür. Bu özelliği ile yanındaki I/ 9 plan karesinde Prof. Dr. Silistreli 
tarafından kazılan fırına benzemektedir. Bu fırının hemen kuzeyindeki 
alanda ( J/8) sınırları tam olarak belirlenememiş, geçirdiği yangından dolayı 
kahverengine dönüşmüş  bir taban parçası aynı kattan korunanlardır. Tabanın 
doğusunda öncekinden daha büyük, aynı özelliklere sahip bir fırın ile batısında 
I. kata ait bir çöp çukuru bulunmaktadır. Bu çukurunda bir kemik bız, taban 
üstünde az sayıda seramik, kemik ve obsidyen parçaları ele geçirilmiştir. 

III. Kat Kazıları

Yerleşimin doğu kesiminde 2004 ve 2005 yıllarında geniş alanlarda 
incelenen III. kat yapıları zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Kimi odalar ara 
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duvarlarla ayrılıp küçültülmüş, bazen de bir oda evden ayrılıp yanına ilâvelerle 
yeni konutlar elde edilerek kapı yerleri değiştirilmiştir. Öte yandan aynı oda 
içindeki her birinin üstünde çok sayıda yerinde kırılmış kap bulunan birden 
fazla tabanın bulunması bu değişikliklerin bir kısmının genel bir yıkımdan 
kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir. Yapıların uzun süre kullanıldıklarını 
da kanıtlayan bu değişiklikleri inceleyebilmek ve farklı dönemlerdeki planlarını 
çıkarabilmek oldukça güçtür. Bu nedenle önceki yıl olduğu gibi açılan her 
mekâna birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmış, aynı evin odaları ve 
zaman içinde geçirdiği değişiklikler buna göre verilmiştir. 

I. Ev 

Önceki yıl açılan 1-4, 8 ve 13 numaralı odalardan oluşan4  bu evin 4 ve 8. 
odalarında 2005 yılında da kazılar yapılmıştır. Bu odalar arasında mevcut olan 
küçük kapı 2005 yılında açılmıştır (Resim: 8). Yüksekliği 0.55 m. ve genişliği 
0.65 m. olan kapının kerpiçten bir sekisi vardır. Kapının üstü, kerpiçlerin 
birbirine azar azar yaklaştırılması ile yapılmış bir kemerle son bulur. 4. odanın 
batı girişinin iç köşesi yakınındaki kutular kaldırıldığında altlarının taş döşeli 
olduğu görülmüştür. Bu odadaki temizlikte önceki yıl bulunan kaplara ait bazı 
parçalar, obsidyen âlet ve artıkları, boynuzdan bir âlet ele geçirilmiştir. 

Bu eve ait doğudaki en az üç evre boyunca kullanılmış 8. odasının en az 
üç evre boyunca kullanıldığı belirlenmişti. Bu odaların alttaki IV. kat yapılarının 
hemen üstüne inşa edilmiş olması 8. odanın doğu kenarındaki tabanın 
çöküntüsüne neden olmuştur. Bir evde kullanılabilecek miktarın çok üstünde 
taş âlete sahip bu odada yapılan temizlik sırasında biri ön kazıyıcı üç büyük 
obsidyen âlet, iki ezgi taşı ele geçirilmiştir. Diğer seramiklere ait olabilecek az 
sayıda parça bulunmuştur. Bunlar arasında kabartma fi gür bezekli olanlar da 
mevcuttur.  

Aynı eve ait, 8. odanın bir kısmı katılarak yapılmış 13 odanın üst taban 
seviyesi önceki yıl kazılmıştı. 1.61x 1.68 m. ölçülerindeki bu odanın üstteki 
tabanı kaldırılarak alttaki evreler incelenmiştir. Kaldırılan tabanın altındaki 

4 Öztan vd. 2006: 382- 384.
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yıkıntı taş enkaz içinde bir obsidyenden ok ucu ve pişmemiş kilden bir ana 
tanrıça fi gürinine ait parça bulunmuştur. İkinci evreye ait olan taban üstünde 
çizi ve nokta bezemeli kâse parçaları ile kemikten bız ve iğneler, obsidyen 
çekirdekleri ele geçirilmiştir. Bu döşemenin altındaki ( 1.40 m. derinlikte) evrede 
çok az sayıda buluntunun olması bu odanın bilinçli bir şekilde terk edilip taş 
ile doldurulduğunu, dolayısıyla kullanımına çağdaşı diğer III. kat odalarından 
önce son verildiğini göstermektedir.  

II. Ev

5 ve 15. odalardan oluşan bu evin komşusu olan I. evin 4. odası kapatıldıktan 
sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan 15. oda, 2004 yılında iki ayrı mekân 
gibi görülüp 15 ve 16 olarak adlandırılmıştı. 2005 yılında bunların aynı oda 
olduğu belirlenmiştir. Bu durumda evin iki odalı olduğu anlaşılmaktadır. 16 
numara ise aşağıda V. Evde sözü edilecek bir başka odaya verilmiştir. 1.70x 
3.60 m. ölçülerindedir. 5. odadan geçildiğinde solda kuzey duvarı boyunca 
bir seki, sağda güney duvarının tamamını kaplayan bir ocak bulunmaktadır. 
Ocakla seki arasındaki taban üstünde bir soku, hemen yanında bir öğütme 
taşı ve ezgi taşı korunmuştur. Bunların arasında, taban üstünde çeşitli kaplar 
kırılmış hâlde yerinde bulunmuştur. Bu kaplar koyu kırmızı, kahverengi 
meyvelikler, basık boyunlu bir çömlek, biri iki dik kulplu diğerleri kulpsuz geniş 
çanaklar ile küçük bir kâsedir (Resim: 9). Devrin özelliği olarak bazılarının 
üzerlerinde basit kabartma bezemeler vardır. 

III. Ev

Açmanın kuzeydoğu kıyısında yer alan, kuzey ve doğuya doğru genişleyen 
bu eve ait ikisi küçük dört oda (10- 12, 14. odalar) saptanmıştı.  Yüzeye yakınlığı 
nedeniyle doğu kesimi fazlaca tahribata uğramıştır. 1.30 m. genişlikteki 14. 
odanın uzunluğu doğu uzantısı henüz açılmadığı için şimdilik 1.60 m. dir. Bu 
oda da diğerleri gibi düzgün sıvalıdır. Kuzeydoğudaki 2.0x 1.3 m. ölçülerindeki 
10. oda bulunmaktadır. Bu odanın buluntuları çok sayıda kap parçası yanında 
obsidyen artıklar, kemik âlet parçaları ve az sayıda taş âlettir. Tabanın güney 
köşesinde bir kısmı 11 ve 12. odaların altına doğru devam eden 0.90 m. 
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çapında bir çöp çukuru bulunmaktadır. Bu oda, daha geniş olarak kullanılırken 
bir evrede 16. odadan geçilen kapısının kapatılarak ikiye ayrıldığı, bir süre 
sonra tekrar değiştirilerek kullanıldığı anlaşılmaktadır.

IV. Ev

6, 7, 9 ve 24 No.lu odalar ile 24. odanın kuzeyindeki henüz açılmamış odalar 
bu eve aittir. Geçen yıl açılmaya başlanan ancak yoğun taş ve kül çıkan 9. 
oda tamamen temizlenmiştir.  Yamuk biçimli oda 4.00 x 3.60 m. ölçülerindedir 
(Resim: 10). Evin ana odası olan 7. ye 6. oda ile birlikte sonradan eklenmiştir. 
Odanın erken evresinin 0.40 cm. üstündeki geç evresine ait taban izleri doğu 
kısmında sağlam olarak korunmuştur. Burada iyi sıvanmış tabanı ile bir kutu 
tespit edilmiş, çevresinde biri sağlam durumda küçük bir tabak olmak üzere 
yerinde kırılmış kaplara ait parçalar bulunmuştur. Çoğunluğu uzun boyunlu 
vazo biçimli kaplara ait parçaların bir kısmı kabartma ve boya bezeklidir 
(Resim: 11). Bunların arasında kabartma güneş ve hilâl motifl i olanlar da yer 
almaktadır. Kemik ve boynuz âletler arasında bız, spatüller vardır.

9. odanın erken evresinde, batı köşesinde bir seki, batı duvarına dayalı 
bir fırın ile kilden üç kutu bulunmuştur (Resim: 10). Doğudaki kil kutu ile fırın 
arasında ortada bir soku ile bir çukur mevcuttur. Bu kutu ile ocak arasında, 
yassı taşların dik konulmasıyla yapılmış, ince bir ayırma duvarına açılan kapı 
ile küçük bir özel mekâna girilmektedir. Bu mekânın 26. odaya açılan kapısı 
daha sonra kerpiçle örülerek iptal edilmiştir. 

7. oda ile bağlantılı kuzeybatıdaki 24. odanın bir kısmı ile batısındaki dar 
sokak Prof. Dr. U. Silistreli tarafından kazılmıştır. 

  

V. Ev

16, 22 ve 23. odalardan oluşan ev I. ve III. evlerin kuzeyinde yer almaktadır. 
Yamuk planlı 22. odadan ( Resim: 12) bir duvarla ayrılmış doğudaki küçük 
oda( 23.) 1.20x 0.60 m. ölçülerindedir. Kuzeyindeki 16. odadan geçilen 22. 
nin kapısı yanında kilden yapılmış büyük bir kutu bulunmaktadır. Erken 
evreye ait tabanın tamamı yerinde kırılmış kaplarla örtülmüştür. Bunlardan 
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kazı sezonunda sadece bir küp, ikişer vazo ve çanak tümlenebilmiştir. Odanın 
diğer buluntuları beşi taş, ikisi kemikten yapılmış âletlerdir. 

Evin asıl odası olan 16. odanın kuzeydoğu duvarı Ortaçağ mezarları 
tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Kare planlı olan oda 4.40x4.00 m. 
ölçülerindedir. Kuzeybatı köşesinde bir seki, doğu köşesinde kilden büyük bir 
kutu vardır. Bu kutunun önünde önceki evrede var olduğu anlaşılan duvar 
sonradan kaldırılarak taban seviyesine kadar düzeltilmiştir. Düzeltilen bu kısmın 
üstü ve kil kutunun önüne düşmüş sıvalarda aşı boyası izlerine rastlanmıştır. 
Sekiye bitişik olan fırın kare biçimlidir. Bu geniş odanın güney köşesinde 
ikinci bir kutu ile doğu duvarı ortasında küçük bir seki daha bulunmaktadır. Bu 
odanın yumuşak dolgusu içinde ve tabanında da bol miktarda kap kırık olarak 
ele geçirilmiştir. Odanın diğer buluntuları taş bir idol, obsidyen ok ucu, kemik 
ve boynuzdan yapılmış aletler ile çeşitli taş âletlerdir.

16. odadan batı köşesine yakın bir kapıdan 26. odaya geçilmektedir. 
Başka bir eve ait olması gereken ve bir dönemde IV.-V. evlerle bağlantısı 
olduğu görülen bu oda dikdörtgen planlıdır. Erken evrede 9 ve 16. odalarla 
ilişkili bir hol şeklindedir. Bu evlere komşu olan güney ve güneydoğu duvarları 
da kerpiçten yapılmıştır. Daha sonraki bir evrede bu holün kuzey ve doğusu 
kapatılarak ayrı bir odaya dönüştürülmüştür. Bu değişiklik sırasında yapılan 
duvarlar orta boy taşlarla inşa edilmiştir. Bu odada da yerinde kırılmış kapların 
parçaları ile obsidyen atıklar, kemikten bir bız ele geçirilmiştir.  

IV.- V. evler arasında kalan ve IV. Ev’e girişi kapatılan kısım 26. odanın 
batısındaki kısım ondan ayrı bir mekân gibi görünmektedir. Bir dönemde 
çevresindeki evler arasında kalan 1.20x 1.30 m. ölçülerindeki bu aralığın 
bir bölümü 26. odanın yeni duvarı ile sınırlanmıştır. Bu aralığı teşkil eden 
duvarların iç yüzleri sıvalı üstü neredeyse beton gibi sıkıştırılmış toprakla 
birçok kez sıvalıdır. Komşu mekânlara göre daha yüksek olan bu kısım aynı 
tabakanın geç evresinde evin içine dâhil edilerek biraz da yükseltilmiş ve bir 
seki hâline dönüştürülmüş olmalıdır. 

26. odanın güneybatısındaki bu aralığın bir dönemde mezar olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu kısma 1 m. derinlikte 0.57x 0.39 m. lik oval bir 
mezar çukuru açılmış, birey kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda, sağ tarafına 
hocker olarak yatırılmıştır. İskelete ve gömme sırasında yanına bırakılmış 
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mezar hediyelerine dokunulmamış olmasına karşın, kafatası bulunmamaktadır 
(Resim: 13). Prof. Dr. Metin Özbek’ in belirlemelerine göre iskelet 15- 16 
yaşlarında ölmüş bir erkek çocuğa aittir. Bireyin iskelet üstünden saptanabilen 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Bireyin bir süre açıkta tutulduktan 
sonra, yumuşak dokularının büyük ölçüde çürümesinin ardından kafatasının 
özenle alındığı anlaşılmaktadır. Bu işlem sırasında tüm boyun omurlarının 
anatomik eklemleşmesi rahatsız edilmemiştir. Kafatası alınırken sadece üst 
çenedeki diş alveolünden düşmüş, gövde ile birlikte kalmıştır5. Bu bireyin 
Köşk Höyük’te bulunmuş olan kil sıvalı kafataslarından biri ile bağlantısı olup 
olmadığı incelenmektedir. 

Birey gömüldüğü sırada, kalçası yanına bir çanak, kolları önüne biri kabartma 
hayvan başı bezekli iki küçük vazo mezar hediyesi olarak bırakılmıştır (Resim: 
14). 

Sokak

III. kata ait bu evlerin güneyinde kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan 
bir sokak bulunmaktadır. Bazı kısımlarda daralıp 0.5 m.ye düşerken bazı 
yerlerde 2.0 m. kadar genişleyen sokağın bugüne kadar açılan kısmı 30 m. ye 
ulaşmıştır. 5 ve 6. odaların güneyinde genişlik daha da artmaktadır. Buraların 
aynı zamanda çöplük olarak kullanıldığı dolgu içindeki kül, kemik, kırık kap 
parçaları ve obsidyen atıklarından anlaşılmaktadır. 

Ortaçağ Mezarları

2005 yılında yapılan kazılar sırasında açığa çıkan 11 mezardan altı tanesi 
Ortaçağa aittir. Bunlardan biri yerleşimin kuzeybatı köşesinde ( F/ 9 plan 
karede) açma kenarında kalan taş sanduka biçimli bir mezardır. Bir yetişkine 
ait mezarda sağ bacak ve sol bacağı dizden itibaren yoktur. Geçen yıl açılan 
diğer beş mezar doğudaki kazı alanında, J/8 plankarede bulunmaktadır. 
Yerleşimin doğu ve kuzey yönünde yoğunlaşmış Ortaçağ mezarlarından 

5 Her zamanki titiz çalışmaları ile bu bilgileri kısa sürede veren Prof. Dr. M. Özbek’e 
teşekkürlerimizi sunarız. Bu konuda detaylı yayın kendisi tarafından yapılacaktır.  
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özellikle doğudakiler, eğimli bir alanda oldukları için erozyon nedeniyle yüzeye 
çok yaklaşmış ve daha fazla tahrbata uğramıştır. Daha derinde olanları ise 
çoğunlukla Neolitik tabakalara kadar ulaşmış ve çoğu yerde onları tahrip 
etmiştir. Bu mezarlardan ikisi ( M. 3-4) toprak olup çocuklara aittir. Bir başka 
toprak mezara ( M.5) gömülmüş yetişkin bireyin başı ve ayakları yoktur. 
Yanına ikinci bir bireyin parçaları konmuştur. Aynı alandaki bir diğer mezar (M. 
7) bir çocuk için hazırlanmış taş sanduka biçimlidir.  Yine taş sanduka biçimli 
bir mezara gömülmüş yetişkinin başı ve sağ bacağı kayıptır. Bu bireyin sol 
bileğinde birisi kırık, iki cam bilezik bulunmaktadır. 

Arkeozoolojik İncelemeler

Köşk Höyük kazılarında açığa çıkarılan hayvan kemiklerinin incelenmesine 
2005 yılında da devam edilmiştir. Arkeozoolog Dr. Benjamin S. Arbuckle 
tarafından yapılan çalışmalarla tüm buluntular tabaka ve buluntu yerlerine 
göre değerlendirilmektedir. Köşk Höyük’te I- V. tabakalarda bulunan çeşitli 
hayvanlar evcil ve yabanî türlerdedir. En yaygın olan hayvan koyun/ keçidir. 
Bunları çokluk sırasına göre yabanî at, sığır, yabanî eşek, tavşan, geyik, 
köpek, domuz, tilki ayı ve küçük etçiller takip etmektedir. İlk belirlemelere 
göre sayısal olarak en fazla koyun/ keçi bulunmasına karşın etinden en fazla 
yararlanılan hayvanlar inek/ sığır ve attır. Öte yandan Neolitik Dönem boyunca 
beslenme amacı ile genç yaştaki koyunlar kullanılırken keçilerin daha yaşlı 
olarak tüketildiği görülmektedir. Bu da keçiden elde edilen yan ürünlerin daha 
fazla kullanıldığını göstermektedir. 
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Resim 1: Erken Kalkolitik 
Çağa ait I. katın VI. 
Evi’nin geç evresi

Resim 2: Erken Kalkolitik 
Çağa ait I. katın 
VI. Evi’nin geç 
evresine ait bebek 
mezarı

Resim 3: Erken Kalkolitik 
Çağa ait I. katın 
VI. Evi’nin b evresi
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Resim 4: VI. Ev’in güneyinde ana kaya oyuğuna yapılmış bebek 
mezarı

Resim 5: VI. Evi’nin 
batısındaki işlik 
alanı
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Resim 6: Hellenistik Çağ yapısı

Resim 7: Hellenistik Çağ yapısı altındaki I. kat ocakları
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Resim 8: I-J 8-9 plan karelerindeki I-III.kat yapıları, III. katın I-V. evleri

Resim 9: III. kata ait II. Ev’deki bazı kaplar
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Resim 10: III. kata ait IV. Ev’in 9. odası

Resim 11: III. kata ait IV. Ev’in 9. odasından bazı kap ve parçalar
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Resim 12: III. kata ait V. Ev’in 22. odası

Resim 13: J/8-9 plan karelerindeki III. kata ait mezar (M.11)

Resim 14: M. 11’in hediyeleri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ 
nün izinleri ile yapılan Acemhöyük kazıları 29 Ağustos- 29 Ekim 2005 
tarihlerinde sürdürülmüştür. Kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM 
Müdürlüğü, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu maddî katkı 
sağlamıştır1. 

2005 yılı Acemhöyük kazıları, höyüğün güneyindeki Sarıkaya ve kuzeyindeki 
Hatipler anıtsal sarayları arasında kalan büyük düzlükte yapılmıştır. Bu 
kesimde Asur Ticaret Kolonileri Çağının III. katına ait yanmış “Hizmet Binası” 
nın güney ve doğudaki uzantılarını belirlemek amacı ile üçü Sarıkaya sarayı 
yönünde ( PA- SA/ 39), birisi doğuda ( TA/ 34) olmak üzere toplam 4 plan 
karede çalışılmıştır.  Bu alanlarda I ve II. katlar tamamen incelenmiş bazı 
kesimlerde III. kata ulaşılabilmiştir. 

  

I. Kat Kazıları

TA/34 karesinde çalışılmasının nedeni, SA/ 34 plan karesinde önceki yıl ele 
geçirilen II. kata ait madenci atölyesinin doğusunu ve varsa 1982 yılında açığa 
çıkarılanla bağlantısını öğrenmekti. Bu açmada Asur Ticaret Kolonileri Çağının 
I. katına ait bir yapının taş temelli kerpiç duvarlı odası açığa çıkarılmıştır. 
Yüzeye yakınlığı nedeniyle fazlaca tahribata uğramasına karşın, bu katta, bir 
çanak, pişmiş topraktan iki hayvan fi gürini, iki ağırşak, bir ağırlık, kurşundan 
üç halka ve parçalar hâlinde tek renkli ve boya bezekli çok sayıda seramik ele 
geçirilmiştir. Bu alanda II. kata ait bir mimarîye henüz rastlanmamış olmakla 

2005 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI
Aliye ÖZTAN*

*  Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/TÜRKİYE.

1 2005 yılı kazılarına doktora öğrencisi Arkeolog Atila Türker, Arkeolog Erkan Kart, Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Engin Özer, Ali Kuleli, Zülküf Karakuş, Hasan Aşkar, Zekeriya Kaya, Necmi 
Özer, Konservatör Serkan Karakaya ve Necla Saydam katıldılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı 
Hatay Müzesi araştırmacılarından Demet Kara temsil etti.  Kazıda görev yapan meslektaşlarıma,  
öğrencilerime özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı, kazıların yürütülmesi için gerekli 
maddî katkıyı sağlayan kuruluşların yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.
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birlikte 1 m. den fazla olduğu anlaşılan II. kat enkazı içinde pişmiş topraktan 
dört ağırşak, üç tekerlek, bir makara, bir hayvan fi gürini, iki çanak ile bronz 
iğne parçaları, çok sayıda pota parçası, kurşun halkalar bulunmuştur.  2004 
yılında açığa çıkarılan madenci atölyesinin doğu ve 1982 yılında kazılan diğer 
atölyenin güney yönündeki uzantısına ait olması gereken bu enkazda 2006 
yılında kazılara devam edilerek bağlantılar öğrenilmeye çalışılacaktır.

PA- RA- SA/ 39 plan karelerinde ise I. kat yapılarının Yeşilova Köyü’nün 
mezarları ve temel taşlarının sökülmesi nedeniyle çok tahribata uğradığı 
görülmüştür. PA/ 39 karesinde açığa çıkarılan üç mezar dışında aynı karede 
yakın zamanda höyüğe gömülmüş bir köpek iskeleti yanındaki modern 
buluntular ( bir lastik top ve şişe parçaları) ile tanımlanabilmiştir. I. katı tamamen 
tahrip eden mezarlar bazı yerlerde II. kata kadar inmiştir. Bu açmanın fazlaca 
karıştırılmış olmasına karşın, RA- SA/ 39 karelerinde bazı taş temel parçaları 
korunabilmiştir. Bu temel parçalarının bir plan vermemesine karşılık biri 
yerleşimin kuzeybatısından diğeri kuzeydoğusundan gelen iki sokağının RA/ 
39 karesinde birleşerek geniş bir meydan oluşturduğu anlaşılmaktadır (Resim 
1). Evler de bu sokaklara koşut olarak yapılmıştır. Kuzeyden güneye doğru 
eğimli olan sokak küçük taşlar, seramik parçaları ve kemiklerle sıkıştırılmış 
topraktır. Dolgu kalınlığı 0.45 m. kadar ulaşan sokaklar bazı kesimlerde 1.40 
m. bazı alanlarda 1.80 m. genişliğe ulaşmaktadır. Bu da bir arabanın dahi 
rahatça gidebileceği bir genişliktir. Yol kenarları çoğu yerde orta ve iri boy 
taşlarla desteklenmiştir. Sokak dolgusu içinde önceki yıllarda bulunanlara 
benzer künklere ait parçalar ele geçmiştir. Bu bulgular sokakların, önceki 
yıllarda aynı alanın 40 m. kuzeyinde saptanan rögar ve künklerin bulunduğu 
sokaklarla da bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

I. kat enkazında ve sokak dolgusu içinde dokuz ağırşak, iki ağırlık, biri 
küçük iki yassı taş balta, bir kemik sap, bir hayvan fi gürini, bir tabak, bir 
üfl eç ve bir kalıp parçası, çok sayıda kurşun halka ve tunç eşya parçaları ele 
geçmiştir. I. Katın çöp çukurlarından birinde hayvan kemikleri ile birlikte tama 
yakın bir çanak, II. Katın bir odası içine girmiş diğerinde yonca ağızlı bir testi 
bulunmuştur. 
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II. Kat Kazıları

Bu plan karelerde (PA- SA/ 39) II. kat sokaklarının da aynı yönlerde ve 
yerlerde olduğu anlaşılmıştır. Bazı kısımlarda I. kat sokakların dolgusunun 
0.30 m. altında, bazı yerlerde ise 0.80 m. altında uzanan II. kat sokakları 
da RA/ 39 karesinde birleşmekte, bu kısımda güneye doğru genişleyen bir 
meydan oluşturmaktadır. II. kat zamanındaki sokaklardan genişliği 6.00m. 
varan doğudaki daha düz bir durumdadır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 
alçalacak şekilde devam eden batıdaki ise 2.00 m. genişliktedir. Bu zamanda 
da sıkıştırılmış toprak sokaklar çanak ve kemik parçaları ile doldurularak 
kısmen de olsa çamurdan arındırılmaya çalışılmıştır. Yapılara bitişik kısımları 
taş döşelidir. RA/ 39 karesinde, iki sokağın birleştiği kuzey köşesi kavis 
yapmaktadır (Resim: 2). Sokak dolgusu bu kısımda özellikle batı yönünde 
daha derindir. Bu derinlik, iki yönden gelen suların bu kısımda birikmesi 
sonucunda oluşmuş çukurluğun tekrar tekrar çanak kırıkları ve kemiklerle 
doldurulması ile meydana gelmiştir. 

II. kata ait yapılar, biri bu sokakların arasında kalan diğerleri doğu ve batı 
kıyılarında yer alan üç yapı adasında gelişmiştir (Resim: 2). Bunlardan SA/ 
39 plan karedeki doğu adasındaki tek yapı kısmen incelenebilmiştir. Sokağa 
koşut olan kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan duvarı, Acemhöyük’ün II. 
kat yapılarının çoğunda olduğu gibi bazı yerlerde taşlarla desteklenmiş temele 
sahiptir. Açığa çıkan kısmı ile yapının sokak kıyısındaki bu duvara biri dik, 
diğeri dar açı yaparak bağlanan iki ara duvarla üç mekâna ayrılmaktadır. Üç 
mekânın da içleri ve kısmen duvarları I. kata ait çöp çukurları tarafından tahrip 
edilmiştir. Bunlardan güneydeki 1. mekânın ortasında yer alanı en büyüğüdür. 
Başlangıçla bir silo olarak kazılan 2.80 m. çapındaki çukurun dibi ve yan 
duvarının yaklaşık 40 cm. kadar olan kısmı saman kaplanmıştır. Daha sonra 
işlevinin değiştirildiği çöplük olarak kullanılarak çanak kırıkları ve kemik gibi 
diğer atıklarla doldurulduğu anlaşılmaktadır.  

Sokakların birleştiği noktada meydanın köşesinde, kuzeydeki adada 
bulunan konut geçen yıl RA/ 38 plan karedeki bir kısmı açılan yapıdır. II. 
katın bu evi geçen yıl büyük tek odalı olarak görülmüş girişinin kuzeydeki 
duvarı tahribata uğramış 2. mekânda olduğu düşünülmüştü. 2005 yılında 
evin RA/ 39 karesinde kalan kısmı açılarak tam planı elde edilmiştir. Evin 
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temelleri iri boy taşlarla yapılmış araları orta boyutlu olanlarla desteklenmiştir. 
Kerpiç duvarları ne yazık ki korunmamıştır. Arka arkaya iki odadan oluşmuş 
ev dikdörtgen planlıdır. Daha küçük olan kuzeydeki odanın batı ve kuzey 
duvarları korunmamıştır. Girişi güneybatıdaki sokağın kıyısında yer alan 
avludandır (Resim: 3). Evin arsası güneyde meydan, batıda sokağın ucu 
tarafından sınırlanmaktadır. Bu kısımda evle meydan ve sokak arasında kalan 
çeyrek daire biçimli geniş alanın avlu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ev ve 
avlu duvarları 50- 60 cm. arasında değişen genişliklerdedir. Avluda yapılmış 
olan düzenlemeler ile evin tek mekânındaki eksikler giderilmeye çalışılmıştır. 
Gerek evin gerekse avlunun sokağa bakan duvarları iri taş temelleri ile dikkati 
çekmektedir.  Avlunun doğu kıyısında bir seki bulunmaktadır. Ev kapısının 
hemen güneyinden başlayan bahçe duvarına doğru uzanan bir taş sırası 
ile sınırlandırılmış bu üçgen sekinin çamur sıvası yer yer korunmuştur. 
Biri bu sekinin üstünde, diğeri kapının kuzey kıyısına dayanmış iki küpün 
gövdelerinin alt kısmı korunmuştur.  Avlunun batı kıyısında ise daha küçük 
taşlarla yapılmış bir temele sahip duvarla avludan ayrılmış küçük mekân 
bulunmaktadır. Ortasındaki tabanı korunmuş olan tandır bu alanın bir “tandır 
evi” işlevi gördüğünü göstermektedir. 

Sokak ve meydanın batısında kalan adadaki II. kat yapıları (PA/ 39 plan 
karede) daha iyi korunmuş durumdadır (Resim: 2). Doğu ve güneydoğu 
yönünü yukarıda sözü edilen sokağın çevrelediği bu alandaki üç yapıya ait 8 
mekân tamamen veya kısmen açığa çıkarılmıştır. Bunlardan 1. ev meydanın 
güneydoğu kenarında yer alan ve 7-8. mekânlar olarak adlandırılan odalardan 
oluşmaktadır. Bu evin diğer kısmı PA/ 40 plan karesine doğru uzanmaktadır. 
7. odanın meydana bitişik olan doğu duvarı üst katın sokak dolgusu tarafından 
tahrip edildiğinden sadece temel taşları açığa çıkarılabilmiştir. Daha büyük 
olan 7. odanın tabanı üstünde yan yana iki iri çanak yer almaktadır (Resim: 
4). Çanakların yanında odanın ortasında ağzı kuzeye bakan bir ocak 
bulunmaktadır. Bu evin 3. ev avlusu ile ortak olan duvarı kerpiçten bir dikme 
ile desteklenmiştir. Batı köşesinde ise 60 cm. genişlikte bir seki yer almaktadır. 
Bu odanın batısında 2. evin bir odasına bitişik durumdaki küçük oda ( 8. oda) 
kareye yakın planlıdır. Bu odanın girişi güneydeki açıklıktadır. 7. odanın 
güneyinde kesite yakın konumdaki taş temel bu evi sokaktan ayıran bölmeye 
ait olmalıdır.
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1. evin batısında yer alan ve 3. evin avlusunu batıdan çeviren dört odalı 
yapı 2. ev olarak adlandırılmıştır. Kabaca dikdörtgen planlı dört odadan ikisi 
doğuda ( 2. ve 3. mekânlar) bunlara koşut olan diğer ikisi (1. oda ve çok 
az bir kısmı açığa çıktığından numaralandırılmayan dördüncüsü) batıda yer 
alır. Kuzey köşesi açılmış olan 1. odanın batı duvarı ortasında, duvara bitişik 
kerpiçlerle yapılmış 30 cm. genişlikte bir sekisi vardır. Buna bitişik olan 2. oda 
mutfak karakterlidir. Odanın 1. eve bitişik doğu duvarı kerpiç bir payanda ile 
desteklenmiştir. Bu payandaya dayanan, tabandan 20 cm. yükseltilmiş yuvarlak 
bir platforma at nalı biçimli bir ocak oturtulmuştur (Resim: 5). Kaniş Karumu’nda 
rastlananlar tipindeki bu ocağın ağzı batıya dönüktür. Yumruk büyüklüğünde 
taşların dizilmesi ile yapılan platform çamurla düzgünce sıvanmıştır. Ağzın iki 
yanı ve arkada orta kısmı yükseltilmiş, üstleri düzeltilmiştir. Ocağın bir başka 
özelliği de,  yükseltilmiş uçlarının hemen altında, iç kısımda 6-8 cm. çapında 
birer düğme bulunmasıdır. Yuvarlatılmış çanak kırıklarından hazırlanan 
parçaların buralara tutturulup üstünün çamurla sıvanması ile yapılmışlardır. 
Bu düğmeler hem kapların ocak içine kaymasını önlemekte hem de daha 
küçük boyutlu kapların kullanımına olanak sağlamaktadır. Kazı sonunda 
konservatörümüz tarafından yerinden kaldırılan ve sağlamlaştırılan ocak 
Aksaray Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ocağın dayandığı doğu duvarındaki tek 
kerpiçlik bir payandadan sonra küçük bir seki/ işlik yer almaktadır. Batı duvarına 
bitişik durumda bir küçük ateş yeri, odanın kuzeyindeki yakacak konulmak 
üzere hazırlanmış çukurluk odanın diğer donanımlarıdır. Kuzeybatıdaki 3. 
oda dikdörtgen planlıdır. 2. odaya bitişik olan güneydeki dar duvarı ortasında 
bir payanda, doğu duvarı önünde kare biçimli bir seki bulunmaktadır. Odanın 
kuzeybatı duvarı OA/ 39 plan karesi içinde olduğundan belirlenememiştir. 

3. ev sokağın batısında, açmanın kuzeybatısında yer almaktadır. Kuzeydeki 
kare planlı bir odanın (5.oda) kuzey duvarı ile hemen güneyindeki 4. odanın 
PA/ 38 plan karede kalan kuzey köşesi 1999 yılında açığa çıkarılmıştır. Bu 
duvarın kuzeybatısında yer alan, yine o yıl kazılan üç küçük odanın bu binaya 
ait olduğu anlaşılmıştır.  2005 yılında açılan iki odaya (4. ve 5. odalar) ait 
kerpiç duvarların da yer yer taşlarla desteklenen temellere sahip olduğu 
görülmektedir. Bu yöntem Acemhöyük’ te II. kata ait birçok yapıda karşılaşılan 
bir durumdur. Kare planlı 5. odanın güney köşesinde iri boy bir çömlek 
ele geçirilmiştir. Yamuk planlı 4. odadan 1. ve 2. evlere bitişik olan avluya 
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geçilmektedir.  Dikdörtgen avlunun ortasında 1.80 X 1.80 X 0. 40 m. ölçülerinde 
kare biçimli bir seki mevcuttur. Tahribata uğramasına karşın sekinin ortasında 
bir ocağın bulunduğu yanık izlerinden anlaşılmaktadır. Avlunun sokağa açılan 
doğu yönünde bir sınırı yoktur. 

II. kat yapılarında ve sokakların dolgusu içinde iki çanak, birer çömlek, 
bardak, tekne ve yonca ağızlı testi ile altı ağırşak, kemikten bız, sap ve başları 
dilimli iğneler (Resim: 6) , taştan bir topuz başı, tüften yapılmış ağ ağırlıkları 
bulunmuştur. Çevrede maden işleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü biri tunç çok 
sayıdaki kurşun halka, bir kısmı dilimli veya mercimek biçimli başa sahip iğne 
parçaları ile çok sayıda tunç âlet ve silâh parçası, pota parçaları  (Resim: 7) 
ve üfl eçlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca önceki yıl SA/ 35 plan karede II. ve III. 
katlarda bulunmuş bazı parçalar tümlenerek envantere dâhil edilmiştir. Bunlar 
5 çanak, iki çaydanlık, üç vazo ve üç kulpundan ağza bağlananın altında 
çizilerek yapılmış bir işaret bulunan iri gaga ağızlı testidir ( Resim: 8). 

2005 yılında, Acemhöyük’te 3. derecede sit alanındaki bir özel mülkiyette, 
yapılaşma istemi söz konusu olduğundan kazılar yapılmıştır. Bu alan, höyüğün 
güneydoğu uzantısında kalan Aşağı Şehir’de, bir başka deyişle “Karum” 
alanında bulunmaktadır. Bu parselde Aksaray Müze Müdürü tarafından 
sondaj yapılmış ve 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir buluntuya 
rastlanmadığı yönünde rapor verilmiştir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun konuya ilişkin kararı gereğince yürütülen kazılarda, 
yüzeyden yaklaşık 1.40 m. derinliğe kadar olan kısımda, daha önce bu 
alanda mevcut olan köy evinin enkazı kaldırılmıştır. Bu dolguda bir mimarîye 
bağlı olmayan Osmanlı, Demir Çağı ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı çanak 
çömleklerine ait parçalar ele geçirilmiştir. - 1.40 m. den sonra yoğunlaşan Asur 
Ticaret Kolonileri Çağına ait seramik parçaları ile birlikte, açmanın kuzey doğu 
köşesinde bu dönemin I. tabakasına ait bir yapı kalıntısı saptandı. Parselin 
Parabaşlı Camisi’ne bitişik olan kısmındaki – 1.75 m. den itibaren başlayan 
ve – 2.36’ya kadar devam eden seviyedeki duvarlar taş temelli kerpiç bir 
yapıya aittir. Alttakiler iri üsttekiler daha küçük taşlardan yapılmış temelin 
üstündeki kerpiçlerden iki sıra korunmuştur (Resim: 9). Yapının büyük kısmı 
caminin altında kaldığı için incelenemedi. Bu açmanın güney kenarına yakın 
kısımda aynı tabakaya ait ve aynı doğrultuda bir başka yapının taş temelleri 
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mevcuttur. Bu iki yapı arasında en dar yerinde 1.50 m. genişliğe sahip bir 
sokak bulunmaktadır. Batıya doğru genişleyen bu sokak doğu yönüne doğru 
hafi fçe alçalmaktadır. 1 metreye yaklaşan sokak dolgusu, Anadolu’ daki Asur 
Ticaret Kolonileri Çağına ait hemen her yerleşimde ve höyükte olduğu gibi, 
toprakla sıkıştırılmış kemik ve kap parçalarından oluşmaktadır. Koloni Çağına 
ait hemen her biçimdeki kaplara ait parçalar sokak döşemesinde kullanılmıştır. 
Bunlar arasında, üstlerinde kabartma olarak yapılmış kuşaklar ile üst üste 
boynuz bezemeleri olan iri küp parçaları da bulunmaktadır. 

Sokak döşemesi kaldırıldığında, onun yapımı sırasında II. kat yapılarının 
büyük ölçüde tahrip edildiği anlaşılmıştır. Bu kata ait korunan kalıntılar 
kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan bir yapıya ait taş temeller ve bunun 
içine girmiş durumda bir önceki katın çöp çukurlarıdır (Resim: 10). Birbirini 
tahrip ettikleri anlaşılan çöp çukurlarının çapları 1.70- 1.00 m. arasında 
değişmektedir. Bunların kuzeyinde 1.60 m. çapında bir silo ve 0.50 m. lik 
bir dikme deliği bulunmaktadır. Bunlardan silonun tabanında derine inilerek 
– 4.85 m. ye ulaşılmıştır. Kesitlerin de kontrol edildiği bu çalışmada 4.40 m. 
den itibaren herhangi bir kültür dolgusuna rastlanmamıştır. Üstünde koçbaşı 
şeklinde bezeme bulunan yayvan ağızlı iri bir kaba ait parça ( Resim: 11), bir 
tabak, bir üfl eç, iki kurşun halka ve tunç eşya parçaları bu alanın buluntuları 
arasındadır. 

2005 yılı kazıları sonucunda ele geçirilen ve tümleme işlemleri tamamlanan 
70 adet envanterli, 64 adet etütlük eser Aksaray Müzesi’ne teslim edilmiştir.

   

  



556556

Resim 1: I. kat sokakları

Resim 3:  RA/ 39 plan karedeki 
II. kat yapısı

Resim 2:  PA- SA/ 39 plan 
karelerdeki 
sokaklar ve II. kat 
yapıları



557557

Resim 4:  PA- RA / 39 plan karedeki evin mutfağı

Resim 5:   PA/ 39 plan karedeki 2. evin ocaklı odası
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Resim 6:  II. katın kemik iğneleri

Resim 7:  II. katta bulunmuş olan pota parçalarından bir grup
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Resim 8:  II. katta bulunmuş olan testi

Resim 9:  Aşağı Şehir’deki sondajda açığa çıkarılan Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait kalıntılar
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Resim 10:  Aşağı Şehir’deki sondajda açığa çıkarılan 
Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait kalıntılar

Resim 11:  Sondajda bulunan tekne biçimli bir kabın 
hayvan başı şeklindeki emziği
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We have carried out between August and October 2005  the eleventh 
campaign of excavations and research at Elaiussa Sebaste. The archaeological 
investigation  was, as usual, integrated by restoration activities and paleo-
anthropological studies and geo-physical prospection for the reconstruction of 
the  paleo- environment were pursued.

The works are actively followed by  Mr.  İzzet Esen of Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdürlüğü.   

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

surrounding area where the investigation has been almost concluded.
2. Inside the temple building.
3. In two new  sectors outside the circular building ,in the south-western 

and south-eastern  areas of the promontory overlooking the southern ancient 
harbour.

AREA OF THE AGORA AND BYZANTINE CHURCH
Investigations were concentrated particularly on the central nave of the 

Christian Basilica, outside the western perimetral wall of the complex (Fig. 
1).  

In the central nave of the basilica the removal of part of the fl oor preparation 
of Byzantine age brought completely to light the foundation of a tholos  (which 
was only partially visible since the past campaigns)  and stratigraphically 
pertaining to the phase of the Roman agora. 

ELAIUSSA SEBASTE - REPORT OF 2005
EXCAVATION SEASON

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

* Prof. Dr. Eugenia EQUINI SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche 
e Antropologiche dell’Antichità – Università di Roma “La Sapienza”- Piazzale Aldo Moro 5- 
00185 Rome / ITALY.
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On the basis of its lay-out plan the complex of Elaiussa may be compared, 
despite its small size,  with  some Anatolian markets of Roman age, like Perge 
or Sagalassos1,  derived  from the model of the agora.

The western side of the tholos is partially occupied by a Byzantine grave, 
built inside the foundation, while directly underneath the foundation itself are 
visible other segments of the mosaic with marine motive in the fi eld  discovered 
during the 2004 campaign (Fig.2-3). 

The mosaic, that obviously pertains to the phase prior to the agora,  must 
be decorated  by an octagonal fountain in the middle, of which only two 
curvilinear segments built in bricks and covered by marble slabs are actually  
preserved.  This mosaic fl oor, whose original extension is now possible to 
defi ne, must very probably  belonged to the perystile a   “private” building,  
perhaps bly  a rich domus  to be ascribed  cronologically to a period between 
the 1st century B.C.  and  the fi rst decades of the II century A.D., the same date 
of the   structures  wuth mosaic fl oors identifi ed under the cavea of the theatre 
and already published2, which can also be ascribed to a private residence.

This fi rst  phase  of all the area, which was apparently occupied by sub-
urban residences, was therefore partly demolished and leveled over when, 
following a new extensive urbanization plan implemented around the middle 
of the IInd century A.D., the theatre and the Imperial-age building of the agora 
were constructed.      

Indeed this complex  shows very clearly Elaiussa Sebaste’s three different 
chronological phases of life: fi rst phase, the suburban building with the mosaic; 
second phase, the Roman imperial agora  surrounded by colonnades and 
with the tholos in the middle; third phase the Byzantine church with two apses, 
opus sectile fl oors and shaft graves.

Behind the western perimetral wall of the agora,  the removal of deep strata 
of collapsed stones, earth etc. revea revealed the existence of some adjoining 

1 C. De Ruyt, “Exigences fonctionnelles et variété des interprétations dans l’architecture des 
macella  du monde romain “ in  Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano  
(Capri 13-15 Ottobre 1997),  Bari 2000, 177-186.

2  M. Spanu, in E.Equini Schneider (ed.), Elaiussa I I- Un porto fra Oriente e Occidente, I, Roma 
2003,  105-112. 
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chambers  built in correspondence to the three doors opened in the western 
wall and leaning against the latter.  These rooms are to be chronologically 
related to the same various phases of life and utilization of the monumental 
complex:  during the agora phase they  must have very probably been used 
for administrative purposes, like many other examples in Asia Minor, but re-
employed  and modifi ed during the Byzantine period in connection with the 
basilica’s construction.. These transformations are particularly evident in 
the southern room, the best preserved one, which present an opus sectile 
pavement like  those of the basilica’s naves and baptistery  (Fig. 4).

AREA OF THE BYZANTINE PALATIAL COMPLEX    
In the area  of the Byzantine palatial complex investigations were 

concentrated  inside the apsed  hall, brought to light in the past two years, 
and particularly in the western and south- western areas next to the circular 
portico (Fig. 5). 

The excavation carried out inside the apsed hall was fi nalised to investigate 
the levels previous to the construction of the Byzantine building, which can be 
dated, according to the fi ndings, towards the second half of the Vth century A.D. 
The sounding did not bring to light any  monumental structures but it helped 
to clarify the main phases of the area’s life. To the fi rst phase, corresponding 
to the late Hellenistic or proto-Roman period, can be ascribed a basin dug 
into the rock and lined with opus signinum which was probably used as a 
cistern. To the second phase of use, corresponding to the middle of the IInd 
century A.D., should be dated a general restructuring of the area related to the 
construction of the columned portico overlooking the port: among the material 
found in this level  were numerous fragments of painted plaster, some with 
graffi ti ( Fig. 6). Before the contruction of the Byzantine complex, this area 
might have been used for domestic and harbour facilities, as testifi ed by other 
soundings made during the past campaigns3. Finally to the third phase should 
be ascribed the construction of the apsed hall, which can be dated according 
to the fi ndings, towards the second half of the Vth century A.D.

3 E.Equini Schneider, “Excavation and Research at Elaiussa Sebaste: the 2003 campaign” in 
26. Kazı Sonuçları Toplantısı,  2, Konya 2004, 183-184.
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In the western and south- western side of the circular portico, in an area of 
approximately 470 m2, a series of large, rectangular vaulted rooms have been 
brought to light (Fig. 7, 8). These structures must have been raised on two 
levels, of the which the lower one must have been mainly used for depots and 
service functions,  and  were directly connected by an  approaching ramp, with 
the circular portico.  Only the next investigations will clarify the complete plan 
and the precise function of this sector of the palatial complex: some rooms 
originally must have been richly decorated, as it is proved by the fi nding of  
small marble columns and capitals  in particular in room A3 ( Fig. 9), which 
seems to have an apse on the eastern side even though only the western 
sector has been  excavated until now.  

Near by the south-eastern corner of the room A7 the mouth of  a big water 
reservoir,  excavated in the rocky plateau and coated with  a thin layer of opus 
signinum has been discovered (Fig. 10). The cistern is presently fi lled in with 
stones for approx. 50% of its height, and will be completely cleared  during 
the next campaign, but it seems to pertain to the last phase of life of the area, 
to be dated to the half or second half of the VII Century A.D., as confi rmed by 
the ceramic fi ndings.  

SOUTH-EASTERN SIDE OF THE PROMONTORY
In view of developing and incrementing the up-to present collected data, 

relating to the economy, to the institutional and social organization, to the 
relationship between public and private areas,  to the  development and densities 
of  the population growth/decrease phenomena fl uctuations in relation to the 
city’s different phases of life, the main objective of  future research will be  to 
carry  out  a large-scale investigation on the promontory which delimited the 
two ancient port basins of the city, whose morphology  has been determined 
by gravity prospecting carried out during the last campaigns.   

In fact the fi eld surveys carried out, the completion of a general topographical 
plotting of the still visible ruins and geological prospections revealed that the 
present-day promontory is disseminated up to its extreme borders with a 
maze of wall foundations and ruins to be very probably ascribed to the ancient 
domestic quarter and to the commercial harbour facilities. 



565565

Our  programs in this area have also the purpose to re-qualify the 
archaeological zone since the deterioration of this sector of the ancient city is 
presently subject to risks that could  compromise not only the visibility of the 
ruins but their state of  conservation.

For these reasons, during the 2005 campaign, excavations have been 
carried out in one sector of the south-eastern side of the promontory ( Fig. 11).  
The area is located on natural terraces with different levels and was, before 
starting our work, fi lled in by enormous piles of stones and spontaneous 
vegetation. Here some structures pertaining to domestic and manufacturing 
activities were brought to light a series of rooms on two levels; on the western 
side a big water channel directly excavated in the rock-plateau and originally 
covered by the limestone slabs of a street running in north-south direction;  
terra-cotta tubes for clear water supply, and overall  two well preserved kilns 
for pottery; the big one (5 x 8 meters) had a series of 8 little arches on each 
side, in brick separated by inclined shelves ( Fig. 12)    

The most part of the fi ndings, particularly pottery and glass, found until now 
in the area is datable to the last phase of use of  these  structures, i.e. the VII 
century A.D.; however the presence of fragments of late Hellenistic pottery 
in the material used to even out the rock-bed’s surface which constituted the 
rooms’ fl oor, as well as the presence of different building techniques (polygonal 
and small regular or irregular stones) in the western perimetral wall of a room  
testifi es without doubt  that the occupation of this area of the promontory goes 
back to the IInd century B.C. or latest to the beginning of the following century, 
with subsequent modifi cations and changes.  

This date is further confi rmed by the presence of a very well preserved 
coin  found in the  in the polygonal wall’s interstices: in fact the coin belongs 
to queen Iotape, wife of Antiocos IV of Commagene who, as it is well known,  
reigned on this part of Cilicia from 38 until 72 A.D. ( Fig. 13)4.   

TEMPLE
Concerning the temple, the fi lling-in of the underground chamber which 

extends under  the north-east side of  the  cella has been completely removed; 

4 This coin die  is very rare ; see Sylloge Nummorum Graecorum-Switzerland I- Levante – 
Cilicia, 1986, 806, for a sample from Korykos.
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the data confi rm our previous hypothesis: the crypt has been fi lled-up in very 
recent times, its original function must be related to the cult’s use, very probably 
to depot for worship ornaments, only accessible by an arched passage which 
was partially closed in the V century A.D. From the door four steps led down to 
the room’s fl oor, originally paved with square bricks and subsequently covered 
with a layer of mortar, when a church was installed in the southern parte of the 
temple and  the underground chamber was  used  as a water reservoir.

In the Byzantine church’s apse some segments of the fl oor mosaic have 
been brought to light; at the time of M. Gough’s investigation  the polychrome 
fi gured mosaic was more preserved; on the contrary presently only one tenth 
of the original surface remains (Fig. 14, 15). 

The mosaic was surrounded by an elaborate border consisting of a running 
design of loops connecting alternate circles and rhomboid fi gures. Of the 
collection of animals (leopard, bull, bear, ram, dog) and birds  which was 
arranged originally in two zones, only parts of an eagle and of a duck  survive. 
The theme is a parádeisos, probably derived from the myth of Orpheus 
charming the beasts and which became a  popular subject for early Christian 
iconographers6.

During the campaign we provided  for a preliminary  consolidation of  the 
remaining tesserae.

Inside the church’s nave some shaft-graves were found dug into the 
abondoned and collapsed remains of the Byzantine building’s roof. The only 
unviolated grave contained a skeleton of a male individual ,12 to 18 years old 
at the time of his death, which rested directly on the fl oor slabs . This limited 
use of the area as a cemetery can be possibly dated towards the VIIth century 
when the building was in an advanced state of abandon.  

Finally to make the temple more easily accessible, a road linking the 
terrace of the building to the state highway was cleared with the positioning of 
a didactic panel in both Turkish and English.

5 M. Gough,”  A temple and church at Ayaş (Cilicia)”, in  Anatolian Studies, 3-4, 1953-1954, 63-
64.

6 The same subject is  depicted on a mosaic at the Adana Museum: L. Budde, Antike Mosaiken 
in Kilikien, II,  Recklinghausen: Bongers 1772,  20,  fi g.6-13.
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RESTORATION AND CONSERVATION  ACTIVITIES   
Besides the fi ndings restoration and the activity in the baptistery ‘s 

opus sectile fl oor and on the agora and temple mosaics carried out under 
the supervision of H.Akıllı of Edirne University,  the interventions for static 
consolidation and conservation  concerned this year in particular  the theatre 
where a progressive deterioration of the seats was in course

For the theatre our program for the next year is to implement the complete 
safeguarding of the monument and to create visitor’s itinerary with footpaths 
and stair-ways with explanatory panels to facilitate and encourage the touristic 
enjoyment of the complex. 

The restoration of the ceramic and glass materials, of coins as well as of 
the objects in bronze and iron was pursued.

SEISMIC PROSPECTING  
During the 2005 campaign  geological investigations were carried out in 

the ancient port areas, with seismological prospecting as well as in the temple 
and Agora areas with micro-seismic refraction tests.

The fi rst type of investigation, seismological prospecting, was aimed to 
determine the thickness of the various types of silt that  fi lled-in the port areas 
and to reconstruct the paleo-bathymetry of the navigable zones inside the 
ports themselves.

 The preliminary results showed the presence of three different geological 
layers; the fi rst is constituted by colluvium deposits, silt and dune systems; the 
second by marine sand–silt sediments; the third by carbonate rocks.  

Furthermore, at the two test sites of the Temple and of the Agora, micro-
seismic refraction tests were carried out to determine the zones with low and 
high seismic wave velocities under the archaeological structures in view of 
assessing the seismic response of the sites and of the structures themselves 
during the various past subsequent seismic events.
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Fig. 1:   Aerial view of the agora 
area with the tholos and 
the rooms behind the 
western perimetral wall

Fig.3 :  Segment of the  Roman 
mosaic with marine motifs 
under the pavement of the 
tholos

Fig. 2:   Tholos and Byzantine 
grave in the agora 
complex
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Fig. 4:  Opus sectile fl oor in the 
southern room behind the 
western perimetral wall of 
the agora

Fig. 6:  Fragments of painted 
plaster with graffi ti from 
the sondage inside the 
absed hall    

Fig. 5:  Area of  Byzantine palatial 
complex after 2005 
excavations
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Fig. 7:   The south-western area of the circular portico after 2005 investigations

Fig.8 :   Preliminary plan of the palatial complex’s  south- western area
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Fig. 9:    Architectural   decoration 
elements found in the 
room A3

Fig. 10:   Detail of 
room A7 with 
the water 
reservoir
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Fig. 11:  South-eastern side of the promontory after 2005 excavations

Fig. 12:  South-eastern side of the promontory: kiln for pottery
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Fig. 14:  The apse of the church built in the souther side of the temple

Fig. 13:   Coin of queen Iotape of Commagene



574574

Fig. 15:  Fragment of the mosaic fl oor of the church apse after a preliminary consolidation
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In 2001 we began a survey of ancient Mycale, the present Dilek Dağları 
in southern Ionia in the province of Aydın, starting in the western half of the 
mountain range1; in 2004 and with the kind permission of the General Directorate 
of Antiquities and Museums we continued this work in the eastern section 
which is situated between the town of Söke and the village of Güzelçamlı.

During the campaign of 2004 remains of an Archaic temple were 
discovered on the south-western slope of Mount Çatallar at 800 meters above 
sea level2. These remains were situated within an unfi nished fortifi cation ring 
of considerable size, covering about seven hectares. The fortifi cation shows 
many characteristics of a Carian fortifi cation, which are well known on the 
Bodrum peninsula and in the region of Herakleia at Latmos3. Another typical 
Carian fortifi cation is situated on top of the Kale Tepe, west of the modern 
village of Güzelçamlı4.  

THE DISCOVERY AND EXCAVATION OF THE ARCHAIC
PANIONION IN THE MYCALE (DİLEK DAĞLARI)

Hans LOHMANN*

* Prof. Dr. Hans LOHMANN, Institut für Archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universität 
Bochum. E-Mail: Hans.Lohmann@rub.de. — I wish to express here my thanks to to Dr. N. 
Kunisch (Oxford) for improving the English version of the text. Sincere thanks also go to Yalçın 
Soysal (Ankara) and Prof. em. Helga Schwenk (Güzelçamlı) for their precious help. The maps 
were provided by Dr. G. Kalaitzoglou (Essen), who has also contributed largely to this paper. 
Funds were provided by the Fritz Thyssen Stiftung Köln.

1 H. Lohmann, Survey in Theben an der Mykale, 1. Kampagne 2001, in: 20. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı, 27 - 31 Mayıs 2002 Ankara (Ankara 2003) 2. Cilt, 247-260; id., Survey in der Mykale, 
2. Kampagne 2002, in: 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 26 - 31 Mayıs 2003 Ankara (Ankara 
2004) 1. Cilt, 251-264.

2 H. Lohmann, Melia, das Panionion und der Kult des Poseidon Helikonios, in: E. Schwertheim 
— E. Winter (ed.), Neue Forschungen zu Ionien. Asia Minor Studien 54 (2005) 57-91 pl. 3-8; 
id., Survey of Mycale, 3rd Campaign: The Discovery of the Archaic Panionion, in: 23. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 30 Mayıs - 4 Haziran 2005 Ankara (Ankara 2006) 1. Cilt, 241-252 fi g. 1-
10.

3 A. Peschlow-Bindokat, Anadolu 22, 1981/83 [1989] 79-83; id., Der Latmos (1996) 22 s. fi g. 19. 
21; id., Die Arbeiten des Jahres 1994 im Territorium von Herakleia am Latmos, XIII. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995 (Ankara 1996) 2. Cilt, 212 fi g. 2.

4 G. Kleiner — P. Hommel — W. Müller-Wiener, Panionion und Melie (1967) 78ss. map 1. 2.
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An intensive survey of the area within the fortifi cation produced hundreds of 
fragments of early Archaic pottery of the 7th century B.C. as well as numerous 
traces of poorly preserved. We took this as an indication that the area around 
the ruins of the temple was densely occupied during the 2nd half of the 7th 
century.

The site on Mount Çatallar has been completely unknown to archaeologists 
until now but unfortunately illicit digging, even with the help of a bulldozer, had 
already done extensive damage to the site by the time of our arrival. In 2005, 
in the fi rst phase of a rescue excavation, carried out under the auspices of the 
Museum of Aydın with funds provided by he Fritz Thyssen Foundation, we 
managed to uncover more than 50% of the temple ruin. I wish to express my 
sincere thanks to Dr. Emin Yener, Director of the Museums of Aydın for all the 
magnifi cent help he gave us during this time and to Mehtap Ateş who acted as 
representative of the Ministry of Culture and Tourism.

The orientation of the temple is due east (Fig. 1). Its length was 29.4 m. 
which is exactly equivalent to 100 Attic feet, a measurement (1 foot 0 29,4 
cm.) also sometimes used in the Archaic architecture of the Cyclades. The 
temple, therefore, is a true hekatompedos. It has three sections: the pronaos 
with six columns in two rows of three, an almost square naos or cella with two 
columns in the transverse axis of the room and a westroom measuring 10.5 m. 
in lenghth with three columns in the longitudinal axis. In this way the temple, 
therefore, had 11 interior columns, but neither a prostyle front nor a peristasis. 
All parts of the marble architectural elements are heavily touched by fi re. 

The temple walls are of mudbricks over stone foundations of approximately 
1.5 m. height. In relation to the height of the entire building of 6 meters they 
seem rather weak, their width measuring no more than 0.59 m. The walls of the 
pronaos ended with huge marble slabs, which lack the typical characteristics 
of the fully developed anta, such as a capital above the anta and an anta 
foot. 

The few fragments of the columns which are preserved are all unfi nished 
(Fig. 2). The lower edges of the drums are smoothed not fl uted. This indicates 
that no fl uting was intended. The lower diameter of the drums oscillates 
between 0.52 m. as maximum and 0.48 m. as minimum. It seems therefore 
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that the columns became slightly taller with increasing height. The height of 
the entire columns may have reached up to 6 meters. No dowels fi xed the 
column drums to each other or to the marble slabs of the stylobate which all 
differ in size and shape.

No complete capital could be reconstructed so far – not even in drawing. 
But from the few fragments preserved we realised, that the capitals were of the 
so called torus type, well known from two Archaic capitals from Didyma5. The 
shape of the bases of the columns – if there were any - remains completely 
unclear. 

For the time being no remains of architraves have been identifi ed among 
the debris. They premumably consisted of wood, like the architraves of the 3rd 
Heraion at Samos, the so-called Rhoikos temple6.

The top layer of the mudbrick wall was formed by marble slabs, which 
protruded 0.3 m. from the wall (Fig. 3). Almost identical elements were found 
on the site of Yria at Naxos, where, however, the walls were made entirely of 
stone7. These simple slabs are forerunners of the later geison and were fi tted 
to each other by iron clamps, embedded in lead. Pairs of cylindrical holes 
served to fi x the spars.

The temple had a wooden roof-truss, forming a ridged roof covered with 
roof tiles of the Corinthian type C2 according to the typology established by 
Wikander8. The eaves were decorated with an interlace, the kalypteres at 
the edge of the roof with lionhead antefi xes (Fig. 4). The indentation of the 
antefi xes with the eaves are identical to Archaic roofs at Miletus9. However, 
grinded mussels of the type Cerastoderma Edule which live in the Menderes 

5 K. Tuchelt, Branchidai – Didyma, Antike Welt 22, special no. (1991) fi g. 58, 1-2.
6 A. Furtwängler, Wer entwarf den grössten Tempel Griechenlands? Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts Athen 99, 1984, 97-103.
7 G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (52001) 375-380 fi g. 283; A. Ohnesorg, 

Naxian and Parian Architecture. General features and new discoveries, in: M. Yeroulanou – M. 
Stamatopoulou (ed.), Architecture and Archaeology in the Cyclades: Essays in honour of J. J. 
Coulton (2005) 135-152 (with bibl. in note 1).

8 Ö. Wikander, Ancient roof-tiles. Use and function, Opuscula Athenensia 17, 1988, 210s. fi g. 4 
(»C2«).

9 A. von Gerkan, Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung. Milet I/8 (1925) 23s. fi g. 16.
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delta are added to the clay of the rooftiles; this points strongly to a making 
of the roof in the Archaic town of Priene, which nowadays lies unaccessible 
under meters of alluvium in the Menderes plain. An inscription which might be 
restored as »Prieneon« lends further support to this assumption (Fig. 5).

Unfortunately some looted artifacts from the Archaic Panionion have 
already found their way into the antiquities market. Three terracotta antefi xes 
from the Panionion were donated in 1992 to the Metropolitan Museum of Art 
in New York by the widow of a swiss dealer. The curator of the Metropolitan, 
Dr. Carlos Picón, is of the opinion that these pieces are of a mass produced 
eastern Greek type, and in support of this abstruse assertion points to 
antefi xes from Kalabaktepe and from Didyma10. However, as everybody will 
be immediately aware, these pieces are similar to but not identical with the 
antefi xes in the Metropolitan Museum. It is indeed the case that the antefi xes 
found at the Panionion are identical with those in the Metropolitan Museum 
and are made from the same moulds. A particular antefi x design was always 
produced exclusively for a specifi c temple. In accordance with the UNESCO-
Convention of 14.11.197011, which has also been signed by the US government, 
the antefi xae in the Metropolitan Museum have evidently to be regarded as 
illegally exported cultural property of the Türkiye Cumhuriyeti.

Let us now turn to the Westroom. The type of building with an excentrical 
door and a row of columns in the longitudinal axis of the room is well known as 
lesche. The combination of a temple with a lesche within the same building is 
rare but not unique. The closest parallel is the late geometric temple of Apollo 
at Halieis in the Peloponnese12. 

The Westroom of the building was entered from the north through a huge 
marble doorframe (Fig. 6). The threshold shows no signs of doorhinges. It, 

10 Athena Review 4 no. 2, 2005, 10s. fi g. 13-14. - Milet, Kalabaktepe: A. von Gerkan, Kalabaktepe, 
Athenatempel und Umgebung. Milet I/8 (1925) 23ss. fi g. 17 Beil. IIA; Å. Åkerström, Die 
Architektonischen Terrakotten Kleinasiens (1966) 103 pl. 53,1. – Didyma: H. Knackfuss, 
Didyma I: Die Baubeschreibung (1941) pl. 223.

11 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer 
of Ownership of Cultural Property (URL: http://www.unesco.org).

12 A. Mazarakis Ainian, From rulers’ dwellings to temples. Architecture, religion and society in 
early iron age Greece (1100 - 700 B.C.), (1997) 162-164 fi g. 243-245.
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too, seems to be unfi nished. Within the Westroom the excavation produced 
clear evidence of the destruction of the building through fi re. The entire roof is 
now lying on the earthen fl oor, covered by the mudbricks of the temple walls, 
now partly burnt red by the fi re. 

At an unknown interval after the fi re a severe earthquake shook the temple 
which, by that time, was a mere heap of rubble. None of he columns were 
found lying on the temple fl oor which fact, combined with their damaged state, 
seems to indicate that they were exposed to the fi re while still standing.

Many utensils for a symposium like a sieve for the wine, drinking cups and 
ivory applications of precious beds testify to the intended use of the Westroom 
as a lesche.

The walls of the Westroom were decorated with weapons. We found no 
less than 7 spearheads, a sauroter and part of a bronze cuirass with little 
holes to fi x it on a leather coat. It strongly resembles the cuirass worn by the 
Archaic statue of a warrior from Samos13.

If the temple is, as I am convinced, the Archaic Panionion mentioned by 
Herodotus 1,148, we have here the assembly hall of the Ionian league. 

The most recent item found on the fl oor of the Westroom is a kylix, a 
drinking cup made by the well-known Tleson painter dating to the middle of 
the 6th century BC. (Fig. 7)14. It dates the destruction of the temple. 

Shortly before its destruction the temple was fi nished, with the entire roof, 
and the Westroom had evidently already been in use as a dining room and 
assembly hall. But the fi nal fi nish of the columns as well as a fl oor made 
of stone slabs was still missing. The building of the temple was started in 
approximately 570/560 B.C., the temple, therefore, existed no longer than 
about 20 years or a generation at most.

If, as I hold, the temple on Çatallar Tepe is indeed the Archaic Panionion, 
we should be able to fi nd traces of an older cult because the cult of Poseidon 
Helikonios, later the main god of the Ionian League and the Panionion, has 

13 J. Boardman, Griechische Plastik. Die archaische Zeit (1981) fi g. 176 (with to late a date at 
520 BC.).

14 For the Tleson painter see J. D. Beazley, Attic black-fi gure vase-painters (1956) 178ss. 688; 
H. Mommsen s. v. Nearchos no. 1, Der Neue Pauly 8 (2000) 777.
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already been mentioned by Homer (Iliad 20,403-404), but without any regard 
to the Ionian league and to the Panionion, which did not exist at that time. After 
the Greeks had attacked the Carian population of Melia and had defeated 
them in the Meliakos Polemos they continued the cult of Poseidon Helikonios 
in the Panionion, the central sanctuary of the twelve Ionian cities united in the 
Ionian League. 

It was, therefore, not completely unexpected that underneath the cella of 
the Archaic temple we found the well preserved remains of an older naiskos of 
the 7th century B.C., which — obviously for reasons of piety — had not been 
completely removed, but were preserved while the younger temple was being 
built in 570/560 B.C. (Fig. 8). Blocks of yellow tuffo which evidently belong to 
the older naiskos have been re-used to some extent in the construction of the 
hekatompedos.

A fi lling below the fl oor of the cella consisted of red clay mixed with small 
stone chips produced when cutting the stones for the walls of the younger 
temple; it also contained many objects belonging to the older phase of the 
sanctuary. Some beautiful silver earrings are of a type which is also testifi ed 
to in a late 7th century grave in the southeast necropolis on Samos, already 
excavated at the end of the 19th century, and on the island of Chios15.

The statuette of a lion, carved from limestone, is also part of the votive 
offerings belonging to the naiskos (Fig. 9). It was already damaged when it 
was buried beneath the threshold of the cella (red arrow on the left). A very 
similar lion was found at Salamis on Cyprus16, but was not necessarily also 
made there. It should, however, be pointed out that neither the offerings 
found in the naiskos nor in the younger hekatompedos show any relation to 
the strange sacrifi cial ritual mentioned in Homer’s Ilias in which a bull was 

15 Samos: J. Boehlau, Aus ionischen und italischen Nekropolen (Leipzig 1898) 46 pl. XV no. 13 
(grave no. 45); P. Gercke – J Fabricius – J. Boehlau, Samos - die Kasseler Grabung 1894 in 
der Nekropole der archaischen Stadt von Johannes Boehlau und Edward Habich (1996) 62 
no. 45,8-12. – Chios: J. Boardman, Excavations in Chios 1952-1955: Greek Emporio (1967) 
221s. no. 350 fi g. 144 (from period IV of the harbour sanctuary, ca. 630–600 BC.).

16 S. Fourrier, Naucratis, Chypre et la Grèce de l’Est: le commmerce des sculptures ‘chypro-
ioniennes’, in: U. Höckmann – D. Kreikenbom (eds.), Naukratis. Die Beziehungen zu 
Ostgriechenland, Ägypten und Zypern in archaischer Zeit. Akten der Table ronde in Mainz, 
25.–27. November 1999 (2001) 43 pl. 3 no. 2 (inv. no. Sal. 1788).
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dragged with brutal force to the altar by young men. However, votives found 
in archaic sanctuaries rarely show any connection with the deities venerated 
in that particular sanctuary.

A terracotta group of two warriors also belongs to the older phase. They 
were found at the foundations of a base in the centre of the 7th century 
naiskos (Fig. 10). They might well represent a mythological group, for instance 
Geryoneus, an interpretation suggested by a bronze plate from Samos dating 
to the second half of the 7th century B.C.17 

The importance of the discovery of the Archaic Panionion on Çatallar 
tepe for our understanding of history in general and especially for the history 
of early Ionia and the Ionian League can hardly be overestimated. Since it 
was the central sanctuary of the Ionian League the Archaic temple should 
command the greatest scientifi c attention. In spite of the somewhat vague 
ancient traditions about the Meliakos Polemos it now seems clear that this 
war and the foundation of the Ionian League did not take place before the 
end of the 7th century B.C. It is also evident at this time that both Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorf and the Austrian historian Klaus Tausend were right, 
when the fi rst wrote that Melia and the Panionion could have occupied the 
same topographical location, and the latter convincingly suggested that the 
Meliakos Polemos ought to be seen as a confl ict between Greek colonists and 
the indigenious Carian population18. 

In spite of the looting by illegal excavation the temple itself is wonderfully 
preserved. Only the altar has completely been bulldozered away. Already 
our fi rst campaign gave us a clear understanding of the ground plan of 
the building and also produced a precise insight into the construction and 
appearance of the temple and its architectural elements. To my knowledge 
there is no other temple of this period in the whole of Anatolia in a comparable 

17 H. Pfl ug, Kyprische Helme, in: Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestände 
des Antikenmuseums Berlin (1988) 37 fi g. 12.

18 U. von WIlamowitz-Moellendorff, Panionion, Sitzungsberichte der Königl.-Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1906) 46 note 1 (= Kl. Schriften 5,1, 137 note 
1): »Ein weiterer Schluss ist, dass das Panionion in oder bei Melia gelegen haben wird«. 
– K. Tausend, Amphiktyonie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im 
archaischen Griechenland (1992) 72.
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state of preservation. With respect to the fact that the sanctuary at Emecik 
had erranously been claimed for the Triopion19, the central sanctuary of the 
Doric Pentapolis, the site at Çatallar tepe is the fi rst Archaic sanctuary of an 
amphictyonia which has ever been excavated.

In the strata untouched before excavation a number of precious objects 
have been found giving us a precise date for the construction both of the 
naiskos and of the later hekatompedos, and for the destruction of the latter. 
This is of equally great relevance with regard to the history of early Ionian 
architecture. The exact dating of the temple gives us an important point 
of reference, a milestone within the development of Greek monumental 
architecture. This is especially so since the temple in a highly unusual 
manner combines monumental and premonumental elements: its walls, of 
sundried mudbrick erected over a solid base with two frontal faces made of 
stone, relate the edifi ce to older, premonumental buildings while its size and 
representative appearance as well as the use of large marble elements link 
it with the monumental architecture of Ionia. Only the columns and the torus-
capitals are fully developed architectural elements while the antae are simple 
large stone slabs without any capitals or bases. The marble slabs on top of 
the walls are the precursors of the geison of later temples; the architraves and 
the roof-trusses were made of wood, a fact which amply explains the serious 
damage done by the fi re to the marble elements of the temple. 

We very much hope to fi nish the rescue excavation of the Archaic Panionion 
during the forthcoming second campaign in the summer 2006. 

19 D. Berges - N. Tuna, Ein Heiligtum bei Alt-Knidos, Archäologischer Anzeiger 1990, 19-35; D. 
Berges, Knidos und das Bundesheiligtum der dorischen Hexapolis, Nürnberger Blätter zur 
Archäologie 12, 1995-96, 103-120; D. Berges - N. Tuna, Kult-, Wettkampf- und politische 
Versammlungsstätte. Das Triopion, Bundesheiligtum der dorischen Pentapolis, Antike 
Welt 32, 2001, 155-166; id. – R. Attula, Das Apollonheiligtum von Emecik. Bericht über die 
Ausgrabungen 1998 und 1999, Istanbuler Mitteilungen 50, 2000, 171-214. – H. Bankel, 
Knidos. Das Triopion, in: E.-L. Schwandner – K. Rheidt (eds.), Macht der Architektur – 
Architektur der Macht. Bauforschungskolloquium in Berlin vom 30. Oktober bis 2. November 
2002, Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung 8, 2004, 100-113 esp. 109ss.
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ÖZET
2004 yılında Mykale’de (Dilek Dağları) gerçekleşen yüzey araştırması 

sırasında, Çatallar Tepe’nin güneybatısında 800 m. yükseklikte Arkaik Döneme 
ait tapınak kalıntıları bulunmuştur.Bu kalıntılar, Karyalılar’a ait geniş ama 
tamamlanmamış bir tahkimat ortasında, Melia adındaki Karya yerleşim yerinde 
bulunuyordu. Tapınak, Herodotos’un (1,148) bahsettiği arkaik Panionion ile 
özdeşleşmektedir.

Harabe bilim dünyasında bulunduğu 2004 yılına kadar tamamıyla 
tanınmamıştı. Tapınak kaçak kazılar sonucu maalesef büyük zarara uğramış. 
2005 yılında Aydın Müze Müdürü Sayın Dr. Emin Yener’in yönetimi altında ve 
Fritz Thyssen Vakfı yardımıyla gerçekleşen bir kurtarma kazısında tapınağın 
kuzey bölümü kazılmıştır.

Doğu-batı yönlü tapınak tam 100 atik ayak ölçüsüne uyan 29,4 m. 
uzunluğundadır.Tapınak böylece bir hekatompedostur. Yapı üç bölümden 
oluşmaktadır: derin ve altı sütunlu bir pronaos, hemen hemen kare biçiminde 
enine eksen iki sütunlu bir naos ve boyuna eksen üç sütunlu bir batı odası. 
Fakat tapınağın cephelerinde ne bir peristase, ne de bir prostil mevcuttur. 
Kerpiçten olan tapınak duvarları hemen hemen 1,5 m. yüksekliğindeki taş 
temel üzerinde kurulmuş. Pronaos duvarlarının önünde bulunan ana ante 
başlığı ve ayağı olmayan mermer kaplamalar, antenin daha tam olarak 
gelişmediğini göstermektedir.

Sütunlar mermer stylobatlar üzerine kurulmuş. Sütunların alt çapı 0,52 m., 
yükseklikleri 6 m. cıvarındadır. Sütun silindirleri ne kendi aralarında, ne de 
stylobatlarla kenetlenmişler. Sütun parçalarının hepsi tamamlanmamış. Mevcut 
olan yontmalar, sütunların kanalsız olduğunu göstermektedir. Sütun başlıkları 
torus başlığı dediğimiz ve volütleri sadece çizilerek ama kabartmasız yapılan 
başlıklardan oluşmaktadır. Tapınağın iki muazzam kapısının biri pronaostan 
naosa, diğeri batı odasının kuzeyinden girişi sağlamaktadır. Tapınağın bütün 
mimarî kalıntıları yanmış.

Kerpiç duvarların üstünü geisonun bir ön aşamasındaki birbirlerine 
demirlerle kenetlenmiş seri taşlar örtüyordu. Çatı iskeleti odundan olan 
tapınağın çatısı iki yanı eğik Korinth çatı düzenindendi. Çatı kenarını aslan 
başı antefi xli kalypterler süslüyordu.
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Yapısı ve bulunan silâh ya da sempozyum eşyaları, batı odasının bir 
buluşma yeri olduğunu göstermektedir. İon Birliği’nin bu odada buluştuğu 
bellidir.

Tapınak M.Ö. 6. yüzyılıın ortasında olan bir yangın sonucu yıkılmış. Daha 
sonra olan bir deprem sonucu tapınağın duvarları çarpılmıştır.

Tapınak cellasının tam ortasında bulunan M.Ö. 7. yüzyıla ait erken Arkaik 
Dönemi naiskosu, hekatompedos yapıldığında saygıdan yok edilmemiş.

Yapı İon Birliği’nin başlıca tapınağı olarak tarihsel bakımdan çok yüksek 
bir konumdadır. Kaçak kazılara rağmen tapınağın korunan bölümü çok iyi 
bir durumdadır. Yapılan kazı tapınağın ve mimarisînin şekli hakkında büyük 
bilgi kazanmamızı sağlamıştır.Bildiğim kadarıyla bütün Türkiye’de bu erken 
döneme ait ve bu konumda olan benzeri bir tapınak yok.Tapınağın yapılış ve 
yıkılış tarihleri bulunan seramik parçalarıyla çok iyi tarihlenebildiği için, bina 
Yunan muazzam mimarî yapıtlarının gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Çünkü tapınak muazzam ve öncesi mimarisîni kendi tarzında birleştirmektedir. 
Taş temel üstüne kurulan kerpiç duvarlar tapınağı eski ve muazzam mimarî 
öncesi, büyüklüğü, gösterişi ve mermer mimarîsi ise, tapınağı İonlar’ın sonraki 
büyük mimarîleriyle birleştirmektedir.

Şu anda en büyük problem bu kültürel çok önemli binanın gelecekte 
korunmasıdır.Tapınağın tenha bir yerde oluşu bugüne kadar kaçak kazıları 
engelleyememiş, aksine artırmıştır.İlerdeki yağmalamaları engellemek için 
görünen tek olanak tapınağı tamamen açıp daha sonra restore etmektir.
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Fig. 1: Reconstructed plan of the Archaic Panionion
Resim 1: Arkaik Panionion’un rekonstrüksiyon planı

Fig. 2: Archaic Panionion. 
Fragments of 
columns. The 
smoothness at the 
lower edge (red 
arrow) indicates 
that no fl uting was 
intended

Resim 2: Arkaik Panionion: 
sütun parçaları. 
Sütun altındaki 
yontma sütunun 
kanalsız olduğunu 
göstermektedir
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Fig. 3: Archaic Panionion. Marble slab (geison), upper surface with holes for cramps and 
dowels

Resim 3: Arkaik Panionion: Mermer levha (geison). Üstünde kenet ve tıkaç delikleri mevcut

Fig. 4: Archaic Panionion. Lionhead antefi x, ca. 550 B.C.
Resim 4: Arkaik Panionion: Aslan başlı antefi x, M. Ö. 550 civarı
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Fig. 5: Archaic Panionion. Fragment of stroter showing inscription 
ΠР]ΙΗΝΕ[ΩΝ, i.e. from Priene

Resim 5: Arkaik Panionion: ΠР]ΙΗΝΕ[ΩΝ (Priene’den) yazıtlı stroter 
parçası

Fig. 6: Archaic Panionion. Westroom: Threshold, white marble
Resim 6: Arkaik Panionion: Batı odası: beyaz mermerden eşik
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Fig. 7: Archaic Panionion. Kylix by the Tleson Painter found on the fl oor of the 
Westroom of about 550 BC. It dates the destruction level of the Archaic 
Panionion

Resim 7: Arkaik Panionion: Batı odasının zemininde bulunan Tleson ressamının 
kylixi, M.Ö. 550 civarı. Kylix Panionion’un harabe olduğu dönemi 
tarihlemektedir

Fig. 8: Archaic Panionion. North-eastern corner of the 7th. cent. naiskos seen 
from the East. In the background foundation of interior column of the 6th. 
cent. Cella

Resim 8: Arkaik Panionion: Erken Arkaik Döneme ait olan naiskosun kuzeydoğu 
köşesinin doğudan görünümü. Arka planda cella içi kuzey sütunu temeli



589589

Fig. 9: Archaic Panionion. Lion made from limestone (7th. cent. BC.)
Resim 9: Arkaik Panionion: Kireç taşından aslan fi gürü, M.Ö. 7. y.y. cypro-İon stili
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Fig. 10: Archaic Panionion. Terra-cotta group of two warriors (Geryoneus?), found at the cult 
base of the 7th. cent. BC. naiskos.

Resim 10: Arkaik Panionion: Erken Arkaik Dönem naiskosunun kült heykeli temeli yanında 
bulunan ve iki askerden oluşan terra-cotta grubu (Geryoneus?), M.Ö. 7. y.y.
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Lagina Hekate Kutsal Alanı ve Börükçü Mevkii’ndeki 2005 yılı kazı ve 
restorasyon çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole bağlı 
olarak yıl boyu devam etmiştir. Temmuz ve Ağustos aylarında Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’nda, gelecekte yapılması düşünülen restorasyona yönelik olarak 
çizim ve restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. Börükçü kazılarında yaz dönemi 
boyunca Temmuz ve Ağustos aylarında uzmanlar, öğrenciler ve işçilerden, 
kış dönemi boyunca ise uzmanlar ve işçilerden oluşan ekipler tarafından 
çalışmalar yürütülmüştür. 2005 yılı kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkezi Genel Müdürlüğü ve 
TKİ Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü tarafından maddî 
olarak desteklenmiştir. Ekipte Selçuk ve Pamukkale Üniversiteleri başta olmak 
üzere, 7 ayrı üniversiteden uzman ve öğrenci yer almıştır1.

LAGİNA VE BÖRÜKÇÜ 2005 YILI ÇALIŞMALARI
Ahmet A. TIRPAN*

Bilâl SÖĞÜT

*  Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Konya/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Bilâl SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Denizli/TÜRKİYE.

1 Prof. Dr. Emin Erdem, Doç. Dr. Mehmet Meder, Yrd. Doç. Dr. Asuman Baldıran, Yrd. Doç. Dr. 
Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Er, Uzman Murat Aydaş, Arş. Gör. Coşkun Daşbacak, 
Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Makbule Ekici, Arş. Gör. Zafer Korkmaz, Arş. Gör. Zehra 
Satar, Arş. Gör. Zeliha Gider, Arş. Gör. Aytekin Büyüközer, Arş. Gör. Banu Dönmez, doktora 
öğrencisi Emre Okan; yüksek lisans öğrencileri Halime Aslan, Hacer Turan, Nihal Kürüm, 
Şenay Öcal, Vildan Konaç, Seda Akarsu, Laika Hamza, Güneş Girgin; Konservatörler Pınar 
Yiğit ve Özlem Yurtgüven; Restoratör Nuray İlik; Arkeologlar Haluk Yalçınkaya Ahmet Öztürk, 
Adil Eker, Metin Aydın, Eren Karakuş, Azime Ergen; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Resim, 
Seramik ve Restorasyon Bölümü öğrencileri Ümit Yıdırım, Önder Marangoz, Hatice Öztürk, 
Ali İmran Akan, Arzu Aydın, Derya Üzer, Elif Gülşen, Didem Tekinay, Uygar Ezel, Mehmet 
Çöndür, Mehmet Cemil Kaşka, Oğuzhan Saylam, Coşkun Bilgi, Pakize Küsmez, Murat 
Sonkür, Mustafa Düzenli, Mustafa S. Kolağasıoğlu, Güzin Özkan, Görkem İlarslan, Gülay 
Çağlayan, Oktay Dumankaya, Sevgi Gürdal, Selda Özdemir, Merih Doğan, İsa Aydoğdu, 
Savaş Altun, Selen Metin, Nurten Aksoy, Ayşe Öztorun, Yaşar Ağar, Mahide Açıkbaş, Nilüfer 
Öcal, Emel Gerçek, Gülcan Karabulut, Abdullah Taş, Okan Bediz, Tuğba Arslan, Burcu Öner, 
Hande Ceylan, Hande Önder, Merve Demirbaş, Sibel Kırca, Selçuk Kaya, Neşe Öztürk, Burcu 
Kartal, Nesime Özdemir, Okan Oruç, Ahmet Karık, Evşen İnanç, Sercan Kula, Mevlüde Bikir, 
M. Tuncay Özdemir, Savaş Durnagölü, Metin Sığın, Ali İmran Akan, Özkan Serçeci, Murat 
Çakıroğlu, Birdal Çine, Sedat Köse, Pakize Küsmez, Cumhur Yakut, Hüseyin Bildirici, Pelin 
Göktepe, Mehmet N. Çiçek, Selda Özdemir, Mehmet Kütük, Tamer Güler, Emek D. Yıldız, 
Kadir Kavuk, Nazan Kaygusuz, Fadime Filizoğlu, Hasan Y. Şen, Gülem Göğebakan, Özkan 
Aslan, Serdar Dinçer, Selçuk Çaprak, Yakup Hiçdurmaz, Didem S. Koçak, Huriye Bişgin’den 
oluşmuştur. Tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.
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 Bakanlık temsilcileri olarak; Eskişehir Müzesi’nden Mehmet Katkat, Ankara 
Etnografya Müzesi’nden Nejat Atar, Isparta Müzesi’nden Behçet Süzen, Muğla 
Müzesi’nden Hakkı Alhan, Konya Karatay Müzesi’nden Mahmut Altuncan 
ekibimize katılmışlardır.

1 LAGİNA HEKATE KUTSAL ALANI STOASI’NDA YAPILAN 
ÇİZİM VE RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI

Zeliha GİDER2 

Lagina Hekate Kutsal Alanı ve çevresinde uzun süreli kazı çalışmaları 
yapılamadığı için, daha önceki yıllarda kazısı yapılan alanlarda, restitüsyon 
çalışmalarına başlanmıştı. Bu yıl da imkânlar ölçüsünde kutsal alanda kısa 
süreli kazılar yapılıp çizimlere devam edildi.

2005 yılında öncelikle kutsal alanın sınırlarını belirleyebilmek için peribolos 
duvarının izlenebildiği yerlerden noktalar alınmış ve bunlar elektronik ortama 
aktarılmıştır. Böylece ilk kez 1892 yılında Edhem Bey tarafından çıkarılan 
vaziyet planı güncellenmiş, yapıların konumu ve birbirleri ile ilişkisi net olarak 
görülebilmiştir. 

Bunun yanı sıra, kutsal alanın çevresinde bulunan ve yazıtlarda da adı 
geçen stoada3, kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. İlk olarak kutsal alanın dört 
bir yanını çevreleyen stoaların boyutları ve plan tipi belirlenerek vaziyet 
planına yerleştirilmiştir. Yapının cephe düzenlemesini belirleyebilmek amacı 
ile 2004 yılı kazı sezonunda başlayan mimarî elemanların kataloglanması 
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu proje kapsamında öncelikle bugüne kadarki 
çalışmalar sırasında bulunan ve envanter numarası verilen mimarî elemanlar 
ele alınmış, bunların çizimleri yapılarak elektronik ortama aktarılmıştır. Ancak 
envanter numarası olan malzemelerin, stoanın mimarî düzenlemesi ile ilgili 
soruların cevabında ve restitüsyon çalışmasında yetersiz kaldığı görülmüş, 
bu nedenle de Batı ve Kuzey Stoa’da yüzeyde görülen mimarî elemanlar fazla 

2 Arş. Gör. Zeliha Gider, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
DenizliTÜRKİYE.

3 C. Diehl- G. Cousin, “Inscriptions de Lagina”, BCH 11, 1887, 145–163, no: 63; M.Ç. Şahin, Die 
Inschriften von Stratonikeia, IK 22.1, Bonn, 1982, 67, no: 668.
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olduğu için bir kısmı, Doğu ve Güney Stoa’ya ait olanlar az olduğu için tamamı 
kataloga dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra, Turgut Kasabası’nın merkezinde yol 
kenarlarında ya da evlerin bahçelerinde bulunan Dorik malzemeler de kataloga 
alınmış, böylece kutsal alan ve çevresinden toplam 152 mimarî elemanın 
katalog bilgileri elektronik ortama aktarılmıştır4. Bunlardan 129’unun stoaya ait 
oldukları belirlenmiştir. Ön cephenin restitüsyon önerisinin hazırlanmasında 
mevcut malzemelerden yararlanılmış ve eksik olan mimarî elemanların 
tamamlanmasında ise Vitruvius’un modüler sistemine başvurulmuştur.

Tüm bu çalışmalar sonucunda Lagina Hekate Kutsal Alanı’nı çevreleyen 
stoalardan Batı Stoa’nın I şekilli, tek nefl i, tek katlı; birlikte planlanan Kuzey, 
Doğu ve Güney Stoa’nın, U şekilli, tek nefl i, tek katlı plan tipinde inşa edildiği 
anlaşılmıştır. Batı Stoa’nın ön cephesinde, kutsal alanda düzenlenen törenler 
için oluşturulmuş 11 basamaklı, diğer cephelerde ise üç basamaklı bir alt yapı 
söz konusudur. Stoa’nın tüm cephelerinde Dor düzeni tercih edilmiştir5. Dorik 
mimarî elemanların tamamında Helenistik Dönemde Pergamonlu mimarlar 
tarafından yaygınlaştırılan İonik etki görülmektedir6. 

2  BÖRÜKÇÜ KAZISI
Börükçü Mevkii’ndeki yüzey araştırmaları, arazi taramaları ve kazılar, 

kutsal yolun hem doğu, hem de batısındaki alanlarda devam etmiştir. Ön 
çalışmalarla mimarî ve buluntu tespit edilen tüm alanların kazıları yapılmıştır. 
Toplam 22 ayrı alanda tespit edilen ve sondaj numarası verilerek kazılan 
alanların haricinde, 127 mezarda çalışma yapılmıştır.

2.1 Batı Yamacı Çalışmaları
Bu yönde Klasik Döneme tarihlenen iki mezarın haricinde (Resim: 2-3), 

bazı mimarî kalıntılar ortaya çıkarıldı. Üst alanlarda muhtemelen su yapısı 
olan ve duvar kalıntılarının haricinde herhangi bir buluntu ele geçirilmemiş 

4 Z. Gider, Lagina’daki Dor Mimarisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2005.
5 Stoanın cephe düzenlemesi ve mimarî elemanlarının  özellikleri ile ilgili detaylı bir yayın, 

hazırlık aşamasındadır. 
6 Bu etkinin yayılımı ve mimarî uygulamaları ile ilgili olarak geniş bilgi için bkz.Z. Gider, 

Lagina’daki Dor Mimarisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2005, 94–102.
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olmakla birlikte, duvar örgü tekniklerine göre Helenistik Dönem ve öncesine 
ait olabileceğini düşündüğümüz iki yapı kalıntısına (05BS01 ve 05BS02) 
rastlanmıştır. Bunların her ikisinin de eğimli olan doğu ve güney duvarlarının 
kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu duvarlar zemindeki beyaz toprak içinden 
yükselmekteydi. Özellikle iç kısmın düzenli yapılmış olması, yakın çevresinde 
başka bir yapı kalıntısına da rastlanmaması, bunların tekli yapılar olduğunu ve 
su deposu olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu şekli ile kalıntıların her ikisi 
de suların toplandığı kaynak yapıları olmalıdır.   

İki yapı arasında en güzel işçiliğin görüldüğü yer, 1 numaralı (05BS01) 
su yapısıdır. Daha fazla duvar kalıntılarının tespit edildiği bu su yapısında, 
duvarların yönleri takip edildiğinde, batı yönü doğal zemine yaslamış olmalıydı. 
Duvar örgülerinin dış yüzlerinin işçiliklerinin kaba olması, duvar dış yüzeylerinin 
toprak ile dolu olduğunu göstermektir. İç yüzleri daha itinalı ve düzgün bir 
şekilde inşa edilmiş ve güneydeki duvarın kuzey yönü, zeminden yukarı doğru 
basamaklandırılmıştı (Resim: 4). Bu basamaklar normal insan ölçülerine göre 
biraz fazla olmakla birlikte, depodaki suyun alçalıp yükselmesine bağlı olarak 
yapının zeminine inip çıkmak için kullanılmış olmalıdır. 

Kutsal yolun hemen üst terasında yapılan sondaj kazısında (05BS03) 
kuzey-güney yönünde, 5 odalı olarak inşa edilmiş bir yapı ortaya çıkarıldı 
(Resim: 5). Duvar kalıntılarında çok az taş malzeme bulunduğu için yapının taş 
döşek üzeri kerpiç duvar örgülü olduğu ve ancak günümüze sadece alttaki taş 
örgüsünün kaldığı düşünülmektedir. Yapı içinde bulunan yuvak taşı, yapının 
düz dam örtülü olduğunu göstermektedir. Yapının kuzey bölümünde yer alan A, 
B ve C odaları, gösterdikleri işçilikler ve buluntular doğrultusunda, esas yaşam 
alanları olmalıdır. Çünkü bu mekânlarda ele geçirilen buluntulardan, ahşap 
mimarî ile ilgili olanların haricindeki demir ve seramik malzemelerin tamamı, 
günlük kullanıma yönelik eşyalardır. Büyük bir ihtimalle güneyde kalan ve kış 
ayları için daha sıcak bir ortamın oluşturulduğu D ve E mekânları ise hayvan 
barınakları olarak kullanılmıştı. Bu şekli ile plan olarak, küçük bir çiftlik yerleşim 
alanı izlenimi veren yapının, mimarî, seramik ve demir eserlere göre Osmanlı 
Dönemine ait bir ev olduğu anlaşılmaktadır. Bu alandaki ev kalıntılarının son 
zamanlara kadar devam ettiği daha önceki yüzey incelemelerinde de tespit 
edilmişti. 



595595

Bu yıl açığa çıkarılan yapının bir alt terasında, kutsal yolun hemen batı 
kenarında, yakınında bir su kuyusunun da bulunduğu bir başka yapının 
(04BS10) kazısı 2004 yılında yapılmıştı. Böylece batı yamacında, kutsal yol 
kenarında tespit edilen iki çiftlik yerleşimi oldu. Bunlar uzun süre ulaşım yolu 
olarak kullanım gören kutsal yolun yakınına inşa edilmiş, birbirlerinden ayrı, 
fakat birbirleriyle yakın ilişkileri olan tekli yapılardır. 

2.2 Doğu Yamacı Çalışmaları
Kutsal yolun doğusunda, doğuya doğru yükselen terasta farklı döneme ait 

yapılar tespit edilip, kazıları yapılmıştır. Bu bölüm Börükçü’de toplu yapıların 
bulunduğu ve 2003 yılından bugüne kazıların yapıldığı alanın güney yarısını 
oluşturmaktadır. Burada alt seviyelerde, hafi f bir doğal yükseltinin güneyinde, 
yatay düzlemde aynı seviyede hatların oluştuğu kuzey-güney yönlü teraslar 
vardır. Bu teraslarda, bazılarının planları tam çıkarılabilen yapılar belirlenmiştir. 
Topografi k şekle bağlı olarak biraz değişmekle birlikte, bu alanın kuzeyinde 
de teraslar devam etmektedir. Çalışmanın yapıldığı güney kesimdeki kazılar 
sonucunda; Arkaik, Klâsik, Helenistik ve Roma Dönemlerinde kullanılmış olan, 
mezarlar ile işlik ve atölye ya da bir diğer ifadeyle Antik Dönemin sanayi alanı 
belirlenmiştir. 

Eğimli yamaç, kutsal yoldan itibaren teraslara yerleştirilen yapılar ve 
bunların arasında ulaşımı sağlayan yollar ile kendini ön plana çıkarmaktadır. 
Yapılar, yollar arasındaki teraslara kuzey-güney yönlü olarak yerleştirilmiştir. 
Yamaç teraslarla düzlenmiş olmakla birlikte, terasların kendisi de ayrıca 
doğuya doğru yükselmektedir.

2.2.1 Yollar
Doğu yamacında, alttan yukarı doğru, teraslar arasındaki bağlantıyı sağlayan 

iki yol tespit edilmiştir. Yollardan birisi doğu-batı yönünde yapılara bağlı olarak 
yumuşak kıvrımlar yaparak doğuya doğru dik olarak yükselmektedir. Diğeri 
ise daha kuzeyde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde yatay olarak yukarı doğru 
çıkmaktadır7. 

7 Batı yamacında bulunan benzer yol kalıntısı için bkz. A. A. Tırpan-B. Söğüt, “ Lagina ve 
Börükçü 2003 Yılı Çalışmaları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-1, 2005, 372-373.
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1. Yol
Bu, doğu-batı yönünde, genişliği fazla olmayan ve dik rampaların olduğu 

kısımları basamaklandırılmış bir yoldur. Basamaklı ve genişliğinin az olması, 
yolun sadece yayalara hizmet veren geçişler olduğunu göstermektedir. Eğimli 
yamaçta dik rampaların basamaklarla çıkıldığı yol, 1,90 m. genişliğindedir 
(Resim: 6). Bugün çoğu kısımlarda sökülmüş olmakla birlikte,  topografyanın 
dik olduğu 05BS06 numaralı sondaj alanının güneyinde, açık bir şekilde 
görüldüğü gibi, zeminleri taş döşelidir. Özellikle yolun güney kenarındaki 
duvarların altında kalan ve bazı yerlerde orta kısımlarda da görülen büyük 
boy döşeme blokları, yol döşemesini çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Basamak genişlikleri ve yükseklikleri, bulundukları topografi k duruma göre 
değiştiği için farklıdır. Basamaklar 0,08-0,23 m. yüksekliğinde ve 0,35-0,80 m. 
genişliğindedir. 

Yolun her iki kenarında orta ve büyük boy taşlardan örülen duvarlar devam 
etmektedir. Bu duvarların gerisinde ayrı ayrı bölümler olarak duvarlarla 
sınırlandırılmış mezar alanları bulunmaktadır (Resim: 7). Bu alanlardaki 
mezarların bazıları tek başına ve bir bebek mezarı büyüklüğünde, bazıları ise 
yetişkin bireylerin ölçülerine uygun ikiden fazla mezarlıdır. 

Bu yol yapıldıktan sonra, muhtemelen Helenistik Dönemde daraltılmış ve yol 
genişliği 1,30 metreye düşmüştür. Önceden orta ve büyük boy taşlardan inşa 
edilen yol kenarı duvarları küçük boy taşlardan toprak harçlı olarak yapılmıştır. 
Bu yeni yolun kenar duvarların korunan yüksekliği 0,96 m. civarındadır. 
Daraltılmış yolun güney kenarında, duvar altında, zemin seviyesinde 0,10-
0,16 m. genişliğinde ve 0,12-0,16 m. yüksekliğinde döşeme vardır. 

2. Yol
2. yol, 1. yolun kuzeyinde, kuzeybatı yönden gelip güneydoğu yöne doğru, 

hafi f bir eğimle yukarı çıkmaktadır. 1. yoldan daha büyük olan bu yolun 
genişliği 3 m. civarında ve orijinalde doğal zemin üzerinde taş döşemeli olarak 
yapılmıştır. Kuzeybatı yönde alt seviyelerin kazısı yapılmadığı için, bu bölümde 
tam şeklinin nasıl olduğu bilemiyoruz. Ancak daha önce en alt terasta kutsal 
yolun hemen doğusunda güneybatı yöne doğru devam eden bir yol tespit 
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edilmişti. Bu yol 2. yolun alt seviyelerdeki bölümüne ait olmalıdır.  Gelecek 
yıllarda yapılacak ara bölüm kazılınca bu kesinlik kazanacaktır. Kazılan 
bölüme göre, 2 numaralı yolun 1 numaralı yola doğru devam ettiği kesindir. 
Bunların birleşme noktası tam bulunamamış olmakla birlikte, 2 numaralı yol 
üst seviyelerde IV. terasta 1 numaralı yol ile birleşiyor olmalıdır. 

2.2.2 Teraslar
Kutsal Yol Kenarı
En altta kutsal yolun doğu kenarında, doğu-batı yönlü ve girişi kutsal 

yola bakan bir çeşme yapısı tespit edilip kazısı yapıldı.  Bu çeşme inşa 
edildiğinden kutsal yolun kenarında, yol ile aynı seviyede ve önünde yola 
kadar geniş bir mekâna sahipti. Zemininde bulunan seramiklere göre 
Arkaik Dönemde kullanılmış olduğu kesindir. Daha sonra ön bölümündeki 
basamaklar yapılmaya başlanmış ve kaynak suyu bir künk sistemi ile yol 
kenarına kadar götürülmüştü. Belirli bir zaman sonra seviye dolmaya devam 
edince ya da künkler kullanılmaz olunca, künkler iptal edilmiş ve ön bölümü 
kapalı, içine merdivenle inilen, kaynağın batı yönü, çevresi duvarlarla çevrili 
mekânların olduğu bir yere dönüştürülmüştü. Ancak en son hâlinde seviyesi 
yoldan oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştı. Böylece çeşme yapısı Arkaik 
Dönemden başlayıp Roma İmparatorluk Dönemine kadar uzun bir süre 
kullanılmış olmalıdır. Çeşme yapısı, uzun bir tarihî süreç içerisinde, kutsal 
yolun ne kadar uzun bir süre kullanılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 

I. Teras
I. teras kutsal yoldan sonraki ilk yükseltiyi oluşturmaktadır. Burada doğal 

kaya yükseltisinin güneyindeki kesitin kuzey kenarına, kuzey-güney yönünde, 
ana girişi batıda bulunan zeytinyağı işliği inşa edilmiştir. Bu işlik büyük bir 
ihtimalle Klâsik Dönemde burada vardı. Helenistik ve Roma İmparatorluk 
Dönemlerinde yenilenerek ve genişletilerek kullanılmaya devam edildi8. Bu 

8 04BS02 zeytinyağı işliği için bkz. A. A. Tırpan-B. Söğüt, “2004 Börükçü Nekropol Kazıları”, 27. 
Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 2006, 261, Res.6-8.
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işliğin güney bölümünde, muhtemelen işliğin bir avlusu olarak kullanılmış olan 
geniş bir alan vardır (Resim: 8). Bu alanda yapılan kazıda Klâsik Döneme 
tarihlenen bir mezar ve toprağa gömülü bir pithos alt kısmı bulundu9.  

Bu alandan sonra ise, doğu-batı yönünde yukarıda bahsedilen 1 numaralı 
yol geçmektedir. Yolun güney kenarındaki,  05BS04 numaralı sondaj alanı 
çalışmalarında, içinde fırın bulunan yapı kalıntısının kazısı yapıldı. Bu yapıda 
ve yapının hemen batısındaki alanda yapılan kazılarda, 05BM03 numaralı 
mezar ile teras düzenlemelerinde devşirme olarak kullanılmış olan zeytinyağı 
pres ağırlığı ele geçirilmiştir. Antik Dönemde duvara yerleştirildiği şekli ile 
duran bu ağırlık, üstten aşağıya doğru genişleyen, üst bölümü için büyük bir 
halkası bulunan, mermer bir eserdir10. Bu Börükçü kazılarında tespit edilen 
en büyük ağırlıktır. Ayrıca buradaki 05BM03 numaralı mezarın kapak taşı 
zeytinyağı pres altlığıdır. İçindeki buluntulara göre mezarın M.Ö. 500 yıllarına 
ait olduğu anlaşıldığından, kapak taşı olarak kullanılan pres altlığı en azından 
M.Ö. 6. yüzyıla ait olmalıdır. Yukarıda bahsedilen pres ağırlığı da aynı yapı ya 
da aynı döneme ait bir başka yapıya ait olmalıdır. 

II. Teras 
II. teras, alt terastan ortalama 2 m. yükseklikte başlamaktadır. Bir alt 

terasta olduğu gibi, doğal bir kaya yükseltisinin hemen güney kenarından 
başladığı için, buradaki yapılar da, I. terasın kuzey kenarındaki zeytinyağı 
işliği ile aynı hizadan başlamaktadır. En kuzeyde doğal terasın dibinde 3 oda 
vardır. Bu odaların açıldığı, muhtemelen ön bölüm olmak üzere, yapı en az 
4 mekânlı olmalıdır. Bu alanın güneyinde, bir kil havuzunun sağlam olarak 
çıkarıldığı yapı kalıntıları devam etmektedir (Resim: 8). Yapılan çalışmalarda 
burada seramik diskleri de ele geçirilmiştir. Büyük bir çoğunluğunun sadece 

9 Bu kist içerisine açılan bir çukura, doğu-batı yönünde yatırılıp sadece üzeri plâka taşlarla 
kapatılmış, içinde bulunan 5 adet Rodos sikkesine göre (Benzer sikke için bkz. O. Tekin, 
Sadberk Hanım Müzesi Antik Sikkeler Kataloğu, İstanbul, 2003, 51, no:269) M.Ö. 4. yy.a 
tarihlenen 04BM26 numaralı mezardır. İşliğin hemen yanına tek başına yapılan bu gömü, 
büyük bir ihtimalle, yapıldığı dönemde yakınında bulunan işliğin sahibi ya da bir yakınına ait 
olabilir. Düzenli bir mezar inşa edilmemiş olmakla birlikte, sikke ve seramik buluntularına göre 
gömü, orta gelirli birisine ait olmalıdır. İçinde herhangi bir buluntu ele geçirilmeyen pithos ise, 
bir depolama kabı olabilir. 

10 Bloğun genişliği 0,75 m. yüksekliği 0,85 m. derinliği 0,29 m., halka çapı ise 0,20 metredir. 
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temellerinin tespit edildiği kalıntılar güneydeki yola kadar devam etmektedir.  
Ele geçirilen buluntular ve seramik parçalarına göre burada bir seramik 
atölyesinin olduğu, bu alanın Arkaik ve Klasik Dönemlerde kullanıldığı ve 
daha sonraki dönemlerde yapının taşları diğer yapılara taşındığı için çoğu 
kısımlarda temel kalıntısının bile kalmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu terasın güneydoğusunda büyük bir zeytinyağı işliği kalıntısı daha vardır11. 
Bu işlik 1. yolun hemen güney kenarından başlamaktadır. Yolun kenarında,  
güney cephesinde pres mili nişinin bulunduğu büyük bir blok bulunmakta ve 
yapı buradan güneye doğru genişlemektedir. Alt seviyelerde ve güneye doğru 
devam eden alanlarda Klâsik Döneme ait yapı kalıntılarına rastlanmıştır. 
Yapı malzemelerinin büyük bir çoğunluğu sonraki dönemlerde alınıp tekrar 
kullanıldığı için, yapıların tam planının oluşturulması mümkün olmamaktadır. 
Ancak işliğin büyük bir yapı olarak Helenistik Dönemde kullanılmış olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Bu terasın devamında içinde bulunan sikke ve diğer buluntulara göre Roma 
İmparatoru Hadrianus Dönemine tarihlendirilen bir mezar (05BM73) tespit 
edilmiştir. Bu alanda Roma Dönemine tarihlenen mezar sayısının oldukça 
az olduğu dikkate alındığında, bu mezarın önemi bir kez daha artmaktadır. 
Buluntularına göre de bu mezar burada belirli bir seviyenin üzerinde ekonomik 
gelire sahip bir kişiye ait olmalıdır.   

III. Teras
Teraslar arasında yüksek bölümlerden birisi, II ile III. teras arasında 

bulunmaktadır. Yükseklik farkının fazlalığına bağlı olarak bu teras belirgin bir 
şekilde diğer alt terastan ayrılmaktadır. III. teras ile II. teras arasındaki yükseklik 
farkı ise yaklaşık 2,5 m. civarındadır. Buradaki yapılar kuzey ve güneyinden 
geçen yolların arasını kaplamıştır. Kuzeybatı yönünden gelen 2 numaralı yol 
II. terasın üst bölümünden ve bu terasın başladığı kenarından geçmektedir. 
Bu terasta Klâsik ve Helenistik Dönemde yapılar alt teraslardaki kadar yüksek 
olmayan doğal kayanın güneyinden, alt bölümden başlamaktaydı. Roma 
Döneminde kuzeyden geçen yol kullanılmaz oldu ve yapılar kuzeye doğru 

11 Tırpan-Söğüt 2005, 373.
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genişletildi. Böylece yapı, bir set oluşturan doğal kayanın üzerine, yolun içine 
doğru genişleyen büyük bir komplekse dönüştü. 

Bu terasta iki yolun arasında kalan bu yapı kompleksinde, kuzey güney 
yönünde uzunlamasına yerleştirilmiş odalardan oluşan, yan yana iki bölüm 
bulunmaktadır (Resim: 9). Bu iki bölümün odaları arasında doğu-batı yönlü, 
birbirlerine geçişleri sağlayan kapılar bulunmaktadır. Burada Arkaik ve Klasik 
Döneme ait yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Özellikle zeytin işliğinin bulunduğu 
kuzeydoğu kenara yakın yerde zeminde yapılan kazılarda tespit edilen doğu-
batı yönü duvar seviyesinde Klâsik Döneme ait aralarında Attika ithal seramik 
parçalarının da olduğu malzeme ele geçirilmişti. 

Kuzey-güney yönlü yapılar topografyaya bağlı olarak doğal kaya üzerine 
yerleştirildiği için yapıların başlama seviyeleri aynı hizada değildir. Batıdaki 
bölüm biraz daha kuzeyden başlamaktadır. Her iki bölümün en kuzeyinde 
doğu, kuzey ve batı yönleri duvar, güney yönü bir set ile sınırlandırılmış, 
zeminleri taş döşeli mekânlar vardır. Aynı şekilde taş döşeli olan doğudaki 
odanın kuzeyinde, iki bölümünde de ortak bir kullanım alanı olan, Helenistik 
Dönem yolunun ortasına zeytin ezme taşının yerleştirildiği oda bulunmaktaydı. 
Buradan ezilen zeytin, bu mekânın güneyinde taş döşeli yerde çuvallara 
doldurulduktan sonra, daha güneydeki vidalı pres yerlerinde sıkılmaktadır. 
Özellikle doğudaki sıkma yerinin yerleştirildiği iki blok hafi f oynamış olarak 
yerinde durmaktadır. Bu sıkma yerinin batısında zemini tuğla döşeli bir havuz 
ve havuzun ortasında muhtemelen zeytinyağı fıçılarının yerleştirildiği çukurluk 
vardır. Batıdaki sıkma yerinde böyle bir düzenek yapılmamış olmakla birlikte, 
sıkma bloğu bulunmuştur. Kalıntılara göre planı aynı olan, burada da benzer 
bir düzeneğin varlığı kesindir. Her iki işlik güneye doğru aynı şekilde 1. yola 
kadar ulaşmaktadır. Bu alanda bulunan yapı grubu birlikte çalışan büyük bir 
atölye görünümündedir. 

Bu işlik alanının güneyindeki yoldan sonra, aynı istikamette yapılar devam 
etmektedir. Yolun güneyinde, doğal kaya üzerine inşa edilmiş olan yapılardan 
biri, doğu-batı yönünde, batıda bir ön giriş ve esas odadan oluşmaktadır. Bu 
terasta yavaş yavaş mezarlar artmaya başlamaktadır. Mezarların bazıları 
yol kenarlarında etrafı duvarlarla sınırlandırılmış alan içindedir. Bazıları ise 
tek başlarına duvar örülerek ya da doğal kaya arasına yerleştirilmiş şekilde 
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(05BM29) bulunmuştur (Resim: 10). Bunlarda bize her zaman mezar 
yapılmadığını, bazı doğal kaya oyuklarının ya da çukurluklarının da mezar 
olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Bu terasın güney devamında da zeytinyağı işliklerine ait kalıntılara 
rastlanması, işliklerin bu alanın devamına doğru yayılmış olduğunu ortaya 
koymaktadır12.  

IV. Teras
Bu teras, bir alt terastan oldukça yüksek, yaklaşık 2,70 m. yüksekliğinde 

bir kot farkı ile ayrılan, üstteki mezar terası kadar olmamakla birlikte, yol ve 
etrafında yoğun olarak mezarların görülmeye başlandığı alandır. Bu teras 
içinde doğuya doğru eğim daha fazlalaşır. Mezarlar genellikle yol çevresinde 
yoğunlaşmıştır ve yoldan uzaklaşıldıkça azalmaktadır.  Mezarların haricinde, 
III. terasta daralarak doğuya doğru devam eden yol ile ilgili yeni düzenlemeler 
bu alanda da yapılmıştır. 

Batıdan gelen 1 numaralı yolun özellikle daha sonra daraltılmış hâlinin bu 
terasa kadar geldiği ve buradan yukarı tapınak terasına doğru devam ettiği 
kesindir. Kuzeybatıdan gelen geniş ve sadece rampalardan oluşan, Helenistik 
yolun da aynı şekilde bu terasa ulaştığı ve hatta terasın ortasına kadar geldiği 
kesindir. Ancak terasın doğu kenarına doğru yolun birleşme yeri tahribata 
uğradığı için, birleşme ile ilgili kalıntı tespit edilememiştir. Yolların devam eden 
güzergahlarına göre, bu terasın doğu kenarına yakın bir yerde 1. ve 2. yol 
birleşip buradan kuzeydoğu yöne doğru viraj yaparak en üst terastaki kutsal 
alanın olduğu yere devam ediyor olmalıdır (Resim: 13). Yolun devamı ile ilgili 
kalıntı, bir üst terasta, buradaki dönüş açısına uygun olarak bulunmuştur. 

Bu terastaki Klâsik Dönem mezarları değişik yönlerinden kesilerek ve 
duvarları sökülerek yol düzenlemesi yapılmıştır. Yol kenarı duvarlarında 
mezarın duvar taşları yoğun kullanıldığı için, mezarların duvarlarının büyük 
bir çoğunluğu tahribata uğramıştır. Bazı mezarlar yeni yol düzenlemelerinde 
tahribata uğramasına rağmen, mezarların buluntularına hiç dokunulmadığı 
görülmüştür. 

12 Tırpan-Söğüt 2005, 373.
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Terastaki mezarlar tekli ve çoklu gruplar hâlinde yerleştirilmiştir. Bazılarının 
çevreleri basit de olsa bir duvar ile sınırlandırılmış olmasına rağmen, büyük bir 
çoğunluğunun çevresinde alan belirleyici herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. 
2004 yılında bu alanda açılan mezarların bazılarının ikili ve üçlü gruplar hâlinde 
küçük doğal teraslara yapıldığı tespit edilmişti13. 

Bu terasın güneyinde, daha önceki yıllarda tekli seyrek mezarların dışında,  
daha çok zeytinyağı işliklerine ait kalıntılar görülmüştü14. IV. ve V. terası çapraz 
kesen yoğun mezar hattı buradan kuzeye doğru devam etmektedir. Böylece 
kalıntılara göre atölye ve işlik gruplarının ayrı bölümlerde konuşlandırılmış 
olduğu anlaşılmakta ve kalıntılar bu alanın çoğunlukla zeytinyağı işliklerinin 
bulunduğu yer olduğunu ortaya koymaktadır.

V. Teras
IV. terastan yaklaşık 2,60 m. yükseklikte olan V. teras, kendi içerisinde, 

farklı döneme ait duvarlarla ayrı ayrı teraslandırılmış olan tam bir mezarlık 
alanıdır. Bu yoğun mezarlık alanı güneybatı yönden çapraz olarak ince bir 
hat hâlinde gelmekte ve bu alana ulaştığında yoğun bir mezarlık alanına 
dönüşmektedir (Resim:11). Bu mezarlık alanının güneyine doğudan geniş 
bir koridor şeklinde gelen ve her iki kenarında duvarları olan bölüm vardır. 
Burası mezarlık alanına güneyden gelip ve mezarlık alanına doğudan giren 
bir yol olabilir. Bir alt terasta sadece Klâsik Döneme ait mezarlar görülmesine 
rağmen, bu alanda Arkaik, Klâsik ve Helenistik Dönemlere tarihlenen mezarlar 
bulunmuştur. Mezarlardan bu alanın çok uzun bir zaman süreci içerisinde 
nekropol olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle bazı duvarların 
tam mezarın üzerinde yükseldiği (Resim: 12) ve bazı duvarların dolgusunda 
mezarların bulunduğu, hatta bir bölümünün de teras yapıldıktan sonra inşa 
edildiği kesindir. Mezarlar örgü tekne, oygu tekne, örgü-oygu tekne, plâka 
tekne, kaya oyuklarına,  çömlek tipinde yapılmıştır. Hatta bazı örgü tekne 
mezarların bölünüp küçültülerek tekrar kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. 

13  A. A. Tırpan-B. Söğüt, “2004 Börükçü Nekropol Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 
2006, 258.

14 A. A. Tırpan-B. Söğüt, “ Lagina ve Börükçü 2003 Yılı Çalışmaları”, 26. Kazı Sonuçları 
Toplantısı-1, 2005, 373.
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IV. ve V. teras kuzeye doğru devam ettiğinde aralarındaki kot farkı 
kaybolmakta ve daha kuzeyde ikisi tek bir teras olarak devam etmektedir. Bu 
terasların kuzeyinde, yoldan sonraki bölümde iki dokuma atölyesi (BDA 1 ve 
BDA 2) tespit edilip kazısı yapılmıştır15. Dokuma atölyelerinin olduğu bu alanın 
kazısı tam bitirilmemiş olmakla birlikte, yolun kuzeyinde kalan bölümde mezar 
sayıları oldukça azdır. Bu alanda sadece BDA 2 numaralı dokuma atölyesinin 
bir alt seviyesi olan klâsik safhada, küçük bebek mezarı büyüklüğünde, plâka 
tekne tipinde bir mezar tespit edilmiştir.  

 
VI. Teras
Yapı kalıntılarının görüldüğü en üst teras burasıdır. Bu alanda kutsal 

alan ve çevresinde yapı kalıntıları ve çok sayıda mezar bulunmaktadır16. Bu 
alandaki çalışmalar hâlen devam etmektedir. Arazi taramaları en altta kutsal 
yol kenarından doğu yönde yukarı doğru yapıldığı için en son bu alanın kazısı 
yapılacaktır. Bu yılki kısa süreli çalışmada, kutsal alanın hemen batısında, 
kuzey-güney yönünde girişi kuzeye bakan, bir ön oda ve arkada esas odadan 
oluşan, megaron planlı bir yapı ortaya çıkarılmıştır.  

Kutsal alanın kuzey yönünde de kazılar yapılmış ve burada bol miktarda 
mezara rastlanmıştır. Üç yetişkin birey haricindeki mezarların tamamı çocuk 
mezarıdır17. Dönem olarak da tamamına yakını M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara aittir.  
Bu alanda kazısı yapılan mezarlardan sadece 2002 yılında bulunan dromoslu, 
iki sığ tekne klineli oda mezar M.Ö. 3. yüzyıla aittir. 

VII. Teras
VI. terasın batısında ve kist kayadan oluşan doğal zemine genellikle doğu-

batı yönünde ve girişleri batıya bakan, en az iki sırası tespit edilen hipoje tipi 
mezarlar yer almaktadır. Alt kesitten yan yana iki, üst kesitten birbirlerinden 
uzak iki hipoje tipi mezarın kazısı yapılmıştır. 

15 Tırpan-Söğüt 2005, 374-375; Tırpan-Söğüt 2006, 262, Res.10-11.
16 Tırpan-Söğüt 2006, 262-263, Res.12-14.
17   Tırpan-Söğüt 2005, 379.
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2.2.3 Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları 
Pınar YİĞİT*

Kazı evi laboratuvarına çok parçalı, kırıklar hâlinde getirilen seramikler 
yapılan ön incelemeden sonra yapısal durumlarına göre tasnif edilerek 
üzerinde oluşan kalıntılarından temizlenmektedir. Yapıştırma işlemi saydam 
ve geri dönüşümlü bir yapıştırıcı kullanılarak yapılmakta ve eksik kısımlar 
alçı ile onarılmaktadır. Bunun için objenin sağlam olan kısmından alınan 
plasterin kalıp eksik kısma dikkatlice yerleştirilip desteklendikten sonra 
hazırlanan sıvı alçı ile doldurulmaktadır. Alçı kuruduktan sonra şekillendirilip 
renklendirilmektedir. Bazı pişmiş toprak eserlerde onarılan kısımlar gayet açık 
bir şekilde görünmesi için, beyaz olarak bırakılmaktadır. 

Çok zayıf durumdaki objeler, çok asidik ve tuzlu bir ortamdan geldikleri 
için de yüzeylerinde fazla miktarda suda çözünemeyen tuzlar mevcuttu. 
Yüzeylerindeki bu tabakaların mekanik olarak temizliği tuz tabakası malzemenin 
kendisinden daha sert olması yüzünden, parça kaybı olabileceği gerekçesiyle 
yapılmamış, sadece gerekli yerlere lokal kimyasal uygulamalar yapılmıştır. 
Durumu çok zayıf olanlara kuru mekanik temizlik sonrasında asetonda 
hazırlanmış %1’lik Paraloid B72 iç taraftan konsolidan olarak uygulanmıştır. 
Buradaki amacımız renk koyulaşmasını daha aza indirebilmektir. Bu objeler 
oldukça hassas ve kırılgandır. Bu nedenle bu eserlerin periyodik olarak 
kontrolleri çok önemlidir. Çünkü bu eserler doğal ve fi zikî işlemlerden kolay 
etkilenmektedir. Belirli dönemlerdeki kontrollerde eserlerde bir değişikliğin 
olduğu fark edilince, tekrar aynı işlemler yapılmakta ve %2’lik bir Paraloid B72 
konsildan uygulanmaktadır. Ancak bu ikinci uygulama eserler üzerinde renk 
değişimine neden olmaktadır.  

Metal eserler durum incelemesi ve belgelemeden sonra, önce bisturi 
ve dişçi âletleriyle mekanik olarak temizlenmektedir. Mekanik temizlikleri 
tamamen bitirilen objeler etanol içinde hazırlanmış % 3’lük BTA çözeltisinde 
vakum altında stabilize edilmektedir. Daha sonra bu eserlerin çatlak ve kırıkları 
onarılıp asetonda hazırlanmış %3‘lük Paraloid B72 ile laklanmakta ve uygun 
şekilde paketlenmektedir. 

* Pınar YİĞİT, Lagina Kazı Ekibi, Turgut Kasabası Yatağan-Muğla/TÜRKİYE.
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Bronz objelerin hemen hemen tamamı sağlıksız durumda, kırılgan ve zayıf 
bir yapıda olup cürufl aşma eğilimi görülmektir. Bu eserlerde korozyon en 
sonunda objenin bütününü, hiç metal özü kalmayacak şekilde korozif maddelere 
dönüştürecek kadar ciddî bir boyutta olmaktadır. Çünkü korozyonlar metal obje 
üzerinde delikler açabilmekte ve objenin iç yapısına kadar ilerleyebilmektedir. 
Bu durum, eserler sağlıklı bir patinaya sahip olmadıkları için, oksidasyon 
tahribatlarını hızlandırır ve kolaylaştırır. Bunun için periyodik olarak gözlem 
yapmak ve konservasyon işlemini yinelemek gerekir. 

 Sikkelerin çoğu küprit korozyonuyla kapılıdır. Korozyon ön ve arka yüzdeki 
portre ve lejantı absorbe etmiş ve görülemez duruma getirmiştir. Hemen hepsi 
sağlıksız bir gömü ortamından geldikleri için patinasız ve hassastır. Bu objelere 
de mekanik temizlik uygulanmıştır. Yoğun ve sert bronz korozyonu olan sikkeler 
sodyum sesqui karbonat içinde kontrollü olarak bekletilip fırçalanmış, daha 
sonra mekanik çalışmalara devam edilmiştir. Sikkeler stabilizasyon için etanol 
içinde hazırlanmış % 3’lük BTA çözeltisinde bekletilmiş ve asetonda hazırlanmış 
%3’lük Paraloid B72 ile laklanmış ve uygun şekilde paketlenmiştir. 

Kazıdan gelen gümüş objeler de oldukça kötü ve sağlıksız durumdadır. 
Fakat ölü hediyesi olarak bulunmuş gümüş sikkeler alkali ortamdan gelmelerine 
rağmen çok az zarar görmüştür. Mekanik temizliğin yeterli olmadığı durumlarda, 
etil alkol ve pudra pastası hazırlanmış, sikkeler bu macunla temizlenmiştir. 
Sadece birkaç tanesine kimyasal temizlik uygulanmıştır.

3 SONUÇ
Bu yıl da çalışmalar ağırlıklı olarak Börükçü Mevkii’nde yürütülmüştür. Arazi 

taramalarına geçen yıl kalındığı yerden kuzeye doğru, doğu ve batı yamacında 
devam edilmiştir. Geometrik Dönemden Roma Dönemine kadar atölyeler, 
işlikler ve mezarlar açığa çıkarılmıştır. Yıl boyunca 22 ayrı sondaj alanında 
çalışılmış ve ayrıca toplam 127 mezar açılmıştır. Bu yıl açılan mezarların 
çoğunluğu, Arkaik ve Klâsik Döneme tarihlenmektedir. Ayrıca az da olsa, 
Hellenistik ve Roma Dönemine ait gömüler de tespit edilmiştir. Mezarlar örgü 
tekne, oygu tekne, örgü-oygu tekne, plâka tekne, doğrudan toprak içerisine, 
kaya oyuklarına,  pithos, urna, çömlek, hipoje tipinde ve dromoslu anıt mezar 
olarak yapılmışlardır. 
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Batı yamacında iki mezar ve tekli yapılar tespit edilmiştir. En üst terasta su 
yapılarına ait olduğu düşünülen kalıntılar bulunmuştur. Alt teraslarda ve kutsal 
yol kenarında ise devşirme malzemelerden inşa edilmiş Osmanlı Dönemi 
yapılarının kazısı yapılmıştır. 

Doğu yamacında, güney bölümde, kutsal yoldan itibaren en üste kadar VII 
ayrı terasın varlığı tespit edilmiştir. Kutsal yol kenarında bulunan Arkaik Dönem 
çeşmesi bu yolun oldukça eski olduğunu doğrulamaktadır. En alt terastan 
üst terasa doğru farklı yapı kalıntıları yerleştirilmiştir. Bunlar atölye, işlik ve 
mezarlar için kullanılmıştır. Yapılar doğal bir eğimin terasa dönüştürülmesi 
sonucunda, oluşan alanlara yerleştirilmiştir. Terasların bazılarında sadece 
mezarlara rastlanmıştır. Bu eğimli alanda hem basamaklı, hem de eğimli bir 
rampa şeklinde yollar bulunmuştur. Börükçü’de kazısı yapılan alanlar tam 
bir mezarlık, sanayi ve üretim alanı görünümündedir. Burada belirli meslek 
grupları, belirli alanlara toplanmışlardır. Bugüne kadar kazılan en yoğun kalıntı 
zeytinyağı işliklerine aittir.   

Kazı evinde yapılan çizim çalışmalarının dışında, pişmiş toprak, organik, 
cam ve metal buluntular restorasyon ve konservasyon ilkelerine uygun olarak 
temizlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Laboratuvar çalışmaları tamamlanan 
eserler, yıl sonunda Muğla Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

.
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Resim 1: Lagina Hekate Kutsal Alanı Batı Stoa cephe görünüşü

Resim 2: 05BM02 numaralı mezarın kapak açıldığı 
zamanki durumu

Resim 3: 05BM02 numaralı mezarın 
plan ve kesitleri
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Resim 4: 05BS01 numaralı sondajda bulunan su yapısı kalıntısı

Resim 5: 05BS03 numaralı sondaj 
kazısında bulunan yapı

Resim 6:  1. yol ve basamaklar
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Resim 7:  1. yol kenarındaki mezarlık alanları

Resim 8:  I. ve II. terasların güneydoğudan görünümü
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Resim 9:  III. terasın kuzeybatıdan görünümü

Resim 10: Kaya arasındaki boşluğa yerleştirilen 05BM29 numaralı mezar
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Resim 13: 1. ve 2. yolun V. 
terastaki devamı

Resim 11: V. terasta bulunan 
mezarlar ve duvarlar

Resim 12: V. terasta üzerine 
duvarın inşa edildiği 
mezarlardan örnekler
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Resim 14: Doğu yamacında çalışma yapılan 
alanda yerleşim planı

Resim 15: Doğu yamacında çalışma yapılan alanın batıdan görünümü
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Harmanören (Göndürle Höyük) Tunç Çağ Mezarlık Kazısı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 
Isparta Müzesi adına, bilimsel başkanlığımız altında, İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin desteği ve 
Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ile Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığı’nın katkılarıyla, 25 Temmuz - 12 Eylül 2006  tarihlerinde 
yapılmıştır1. Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait’in yaptığı kazıya, 
Paleoantropolog Dr. Songül Alpaslan Roodenberg, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Erkan Konyar, Mimar-
Restorator H. Işıl Kocabaş, Arkeolog Derya Çığır Dikbaş, yüksek lisans 
öğrencimizden  Özden Özdemir,  İsmail Baytak, Harun Oy, Salih Kaymak, 
Burhanettin Demirtop ile Tarih, Arkeoloji, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümleri’nden on bir lisans öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’nden  Doç. Dr. Özdemir Koçak, Arkeolog Mustafa Bilgin ve 
Isparta  Müzesi’ni  temsilen  Mustafa  Akaslan katılmışlardır2.

Bu yıl iki açmada çalışıldı (Plan: 1). 2001 yılı Açma S’nin batı duvarının 
kuzey köşesinde, geçen zaman içinde kış yağmurlarından dolayı koruma 

2005 YILI HARMANÖREN
(GÖNDÜRLE HÖYÜK) MEZARLIK KAZISI

Mehmet ÖZSAİT*

*  Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim 
Dalı, 34459 Vezneciler – İstanbul/TÜRKİYE.

1 378/03062005 sayılı projemizi destekleyerek bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’ne ve 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na; ayrıca, değerli katkılarından dolayı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  (AKMED) ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na 
ve Kimyager Nihal Ozan’a candan teşekkür ederim. Yine Kazı Evimiz ve kazı alanımızla 
ilgili ihtiyaçlarımızın karşılanmasında yardımcı olan ve çalışmalarımızda bize büyük destek 
sağlayan, bizzat kazımızı da ziyaret eden Isparta Valisi Sayın İsa Parlak’a yürekten teşekkür 
ederim. Çalışmalarımızın her aşamasında yanımızda olan Vali Yardımcısı Sayın Tayyar 
Şaşmaz’a, kazımızdaki her sorunumuza çözüm getiren Kültür ve Turizm Müdürü Sayın 
Abdullah Kılıç’a, Müze Müdür Vekili Sayın Mustafa Akaslan’a, Atabey İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Ömür Çağlar’a şahsım ve ekibim adına ne kadar teşekkür etsem azdır; Özsait,2006.

2 Her alanda büyük bir uyum ve özveriyle çalışan ekibime candan teşekkür ederim.
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taşları ortaya çıkan bir mezar açıldı. Açma S duvarında ele geçirilen bu 
mezara 2001 yılı mezar sıralamasını takip ederek S11 adını verdik. Açma 
S’nin doğusunda ve Açma V’nin kuzeyinde, 3x5 m. boyutlarında başlanan 
Açma Y’de dokuz mezar ele geçirildi. Açma Y, batı duvarında tespit edilen 
mezar Y6’yı açığa çıkarabilmek için batıda 2 m., kuzey duvarında tespit edilen 
mezar Y8 ve Y9’u açığa çıkarabilmek için kuzeyde 1.20 m., güney duvarında 
tespit edilen mezar Y5’i de açığa çıkarabilmek için güneyde 50 cm. genişletildi 
(Resim:1). Böylece açmamızın boyutları 5 x 6 m.ye ulaştı.

Gün ışığına çıkarılan mezarlarda doğanın tahribinin yanı sıra insan eliyle 
tahribat da gözlenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda düzenlenmiş olan tüm 
mezar küpleri çatlak-kırık ele geçirilmiştir. Açığa çıkarılan on mezar küpünden 
ikisinin ağız açıklıkları, HÖMO5Y5’in  bir küple, HÖMO5Y8’in bir çömlekle 
örtülmüş, diğer sekizinin ağızları düz bir taşla kapatılarak etrafl arı toplama 
taşlarla korunmaya alınmıştır.

Mezar S11: Ağız açıklığı düz bir tarla taşıyla örtülen HÖM05S11 mezar 
küpü, hafi f dışa çekik ağızlı, kısa boyunlu dört dikey tutamaklı, dibe doğru 
daralan gövdeli, düz dipli, orta boy bir küptür. Buluntu vermedi.

Kapak taşlarına -18 ve -39 ulaşılan Mezar Y1 ve Y3 tarım nedeniyle 
dağıtılmış, üst koruma ve destek taşları kaybolmuştur.

Mezar Y1 (Resim: 2): Geniş, yayvan gaga ağızlı, kısa dik boyunlu, yuvarlak 
gövdeli, düz dipli, dikey şerit kulplu büyük bir çömlek olan HÖM05Y1’in ağız 
açıklığı çok iri kalın düz bir taşla örtülmüş, kapak taşının arkası gene iri taşlarla 
desteklenmiştir. Küpün üstü de bu tip taşlarla korunmaya alınmış olmalı.

Mezar Y3 (Resim: 3): Düz ağızlı, karşılıklı simetrik hilâl tutamaklı, 
silindirik gövdeli düz dipli küçük küplerdendir. Ağız açıklığı ince düz bir taşla 
kapatılan HÖMO5Y3 mezar küpünün üstünün büyük küp kırıklarıyla örtüldüğü 
anlaşılmaktadır. Gövdesi üzerindeki baskı bezekli gövde parçası bu tip 
bezemeli büyük küplere bir örnektir.

Her iki mezar da buluntu vermedi.
Mezar Y2 (Resim: 4): Koruma taşlarına -23 cm. de, dibine -110 cm. de 

ulaşılan Mezar Y2 el değmemiş olarak bulunmuştur. Hafi f dışa çekik ağızlı, 
kısa boyunlu, düz dipli, omuzdan dibe doğru daralan geniş gövdeli büyük bir 
küp olan HÖM05Y2’nin ağız açıklığı büyük, düz bir taşla örtüldükten sonra, 
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kapak taşının üstü ve etrafı büyük taşlarla kaplanmıştır. Ayrıca küpün ağız ve 
çevresi ve üst yarısı küp parçalarıyla korunmaya alınmıştır. Bunun için parmak 
baskılı büyük bir küpün kırılarak kullanıldığı belirlenmiştir. Mezar küpünün 
güneyinde, omzu yanında aynı doğrultuda ve aynı koruma kitlesinin altına 
yerleştirilmiş tutamaklı ve dikey düzenlenen ardı ardına üç memecikli silindirik 
gövdeli küçük bir küp (HÖMO5Y2–1) ele geçirilmiştir (Resim: 5). Şimdiye dek 
bu biçimde ele geçirilen tek küp olması yanı sıra, bu büyüklükte bulunan tek 
armağandır. HÖM05Y5’de tek bireyi gösteren iskelet kalıntısı ele geçirilmiştir. 
Hocker durumda yatırılan ölü hafi f sağa dönük yerleştirilmiştir (Resim: 6).

Mezar Y 4: Yüzeye çok yakın, -20 cm. de görünen Mezar Y4 tarım nedeniyle 
dağıtılmıştır. Çok tahribata uğradığından örtü biçimi anlaşılamamıştır. Ele 
geçirilen parçalara göre gövdesinde zikzak yiv bezemesi olan, geniş gaga 
ağızlı, dikey şerit kulplu, yuvarlak gövdeli, düz dipli küçük boy bir küptür. Bu, 
Harmanören’de şimdiye dek ele geçirilen gri-siyah açkılı, gaga ağızlı küplere 
yeni bir form getirmiştir. Açma güney duvarı önünde münferit bulunan küçük 
bir çanak gövde ve ağız parçaları tahribat esnasında bu küpten fırlayan 
armağanlara ait olabilir.

Mezar Y5 (Resim:7): Yüzeye çok yakın olduğundan, günümüzde tarım 
nedeniyle çok tahribata uğramış, mezar küpünün destek taşlarıyla dağılmış, 
iskelet parçaları çok karışık durumda ele geçirilmiştir. Mezar Y5 düzenlenirken 
burada var olan başka bir mezarın tahrip edilerek ana mezar küpünün tekrar 
kullanıldığı anlaşılmıştır. İlk kullanılımında ağız açıklığı çan biçimli büyük bir 
küple örtülmüştür. İkinci veya üçüncü kullanımında kapak küpü (HÖM05Y5-A) 
dağıtılmış, yalnız alt kısmının 1/3’i kalmıştır.  Kapak küpünün kırılan parçaları, 
tekrar kullanılan ana mezar küpünün omuz örtüsünde başka küp kırıkları ve 
toplama taşlarla beraber kullanılmıştır. Kalan parçalardan hafi f dışa çekik 
dudaklı, geniş ağızlı, geniş gövdeli, düz dipli çan biçimli bir küp olduğu 
anlaşılmaktadır. Ana mezar küpü (HÖM05Y5)  hafi f dışa çekik dudaklı, dört 
dikey kulplu, dibe doğru daralan gövdeli, düz dipli büyük bir küptür. Küpün 
içine düşen,  çok iri taşlar, olasılıkla koruma ve destek taşları iskeleti tamamen 
dağıtmıştır. Destek taşları, küp parçaları ve iskeletten kalan kemikler karışık 
bir yığın hâlinde bulundular. Buluntu durumlarına göre: iki testicik (HÖM05Y5-
1) ve (HÖM05Y-4) ilk gömüye veya gömülere, bir çömlek (HÖM05Y5-2) ile bir 
fi ncan (HÖM05-3) ikinci gömüye ait olmalılar.
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Mezar Y6 (Resim: 8): Ağız açıklığı çok iri düz doğal bir taşla örtülmüş 
olan HÖMO5Y6 mezar küpü dışa çekik dudaklı, dışa çekik ağızlı, dört dikey 
tutamak kulplu, dibe doğru daralan gövdeli, düz dipli, büyük bir küptür. Kulplar 
arasında parmak baskı bezeme vardır. Küpün boynu, üstte iki, yanlardan üçer 
sıra, üst üste yerleştirilen toplama taşlarla korunmaya alınmıştır. Üst sırada 
yassı yuvarlakımsı taşlar seçilerek kullanılmıştır. Tek taş sırası batıya doğru 
hafi f yarı çember oluşturularak düzenlenmiştir3. Kapak taşının önündeki büyük 
toplama taşlardan birinin altında armağan olarak büyük bir testinin gaga ağızlı 
boyun parçasının yerleştirildiği görülmüştür. Bu tip sunumları daha önce de 
tespit etmiştik. Mezar V10 dış armağanları arasında büyük bir gaga ağızlı testi 
boyun parçası yerleştirilmişti. Gömüye rastlanmadı.

Mezar Y7 (Resim:1): Parçalarına -49 cm.de rastladığımız Mezar Y7, tarım 
nedeniyle dağıtılmış, koruma ve destek taşları kaybolmuştur. Düz ağızlı, 
karşılıklı simetrik çıkma tutamaklı, silindirik gövdeli, düz dipli küçük bir küp 
olan HÖM05Y5’in üst gövdesi tamamen kaybolmuştur. Küpün ağzı önünde 
bulunan düz taş, kapak taşı olabilir. Bu mezar da buluntu vermedi.

Mezar Y8 (Resim: 9): Dar ağızlı, birbirine simetrik dört dikey kulplu, dibe 
doğru daralan ağız açıklığı, düz ağızlı, iki yatay tutamaklı, yuvarlak gövdeli, 
düz dipli, büyük bir çömlekle (HÖM05Y8 – A) örtülmüştür.

Mezar Y9 (Resim: 9): Ağız açıklığı düz bir tarla taşıyla kapatılan HÖM05Y9, 
düz ağızlı, simetrik iki yatay tutamaklı, silindirik gövdeli orta boyda bir küptür.

Mezar 8 ve 9 yan yana düzenlenmiştir. MezarY8’in kapak küpü ile Mezar 
Y9’un kapak taşının destek taşları ve küplerin koruma taşları birliktelik 
göstermektedir. Ayrıca, iki mezar küpü arasına ayırgaç olarak yerleştirilmiş 
taşlar bize iki mezarın hem zamanlı gömüler olduğunu göstermektedir. İki 
mezar da buluntu vermedi.

Açma batısında HÖM05Y6 mezar küpü kaldırıldıktan sonra, bu kesimde 
ve HÖM05Y5 ile açma doğu duvarı arasında bir derinlik sondajı yapılarak 
jeolojik tabakalanmanın tespitine çalışılmış, mil tabakasının altında taşlık bir 
tabakanın olduğu tespit edilmiştir.

3 Özsait 2004: 442 vd.,Res.8. HÖM02U4  mezar küpünde de omuz üzerindeki taş dizesi doğuya 
doğru bir hilal   yapıyordu. Mezar U4 de bu taş dizeleri tek sıra olup özensiz seçilmiş sıradan 
taşlardı.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin, Üniversitemizin desteklediği 
kazılarla ilgili olarak yaptığı belgesel kapsamında 21–24 Ağustos günlerinde 
çalışmalar yapılmıştır (Resim: 10).

2005 yılı çalışmalarımızda ele geçirilen buluntular, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Harmanören küp envanterine yeni tipler vermiştir. Bu yıl da, mezar küpleri 
kodlanarak kaldırılmış (Resim:11),  restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir 
(Resim:12). Bu yıl ele geçirilen buluntular: HÖMO5Y1 mezar küpü, gaga ağızlı 
iki testicik, bir çömlek, bir fi ncan (Resim: 13) ile önceki yıllarda çok parçalı 
olarak kaldırılan mezar küplerinden tümlemeleri bitirilen ve konservasyonları 
tamamlanan (HÖM93B2a-çömlek-, HÖM00R7, HÖM03S10, HÖM03Ü10, 
HÖM04V6, HÖMO4V8, HÖMO4V10,  HÖM04V12) sekiz tanesi  tutanakla 
Isparta Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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Plan: 1: Harmanören açma Y planı.

Resim: 1:  Açma Y, batıdan doğuya görünüm
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Resim: 4: Mezar Y2

Resim: 2: Mezar Y1

Resim: 3: Mezar Y3
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Resim: 5: HÖM05Y2–1 dış armağan

Resim: 6: HÖM05Y2 iskeletinin çıkarılışı
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Resim: 7: Mezar Y5

Resim: 9: Mezar Y8 ve Y9

Resim: 8: Mezar Y6
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Resim: 10: Belgesel çalışmaları

Resim: 11: HÖM05Y2’nin kodlanarak kaldırılması
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Resim: 12: Restorasyon çalışmaları

Resim: 13: HÖMO5Y1 mezar çömleği ve küçük buluntular
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Resim: 14: Kazı ekibi
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2004-2005 Milet kazı ve araştırma çalışmaları önceki yıllarda olduğu 
gibi ilkbahar ve yaz sezonu olmak üzere iki aşamada yürütülmüş, ilkbahar 
çalışmalarının ağırlık noktasını jeofi zik araştırmaları ve küçük eser 
restorasyon-konservasyonu ile yayın çalışmaları oluşturmuştur. 2004 yılı 
ilkbahar çalışmalarımıza Bakanlık temsilcisi olarak Samsun Müzesi’nden 
Uğur Terzioğlu, yaz sezonu çalışmalarına ise Milet Müzesi’nden Hasibe Akat; 
2005 ilkbahar çalışmalarımıza Elazığ Müzesi’nden Serdar Okur, yaz sezonuna 
ise Milet Müzesi’nden Hasibe Akat katılmıştır. Çalışmalarımız süresince 
yardımlarını esirgemeyen Bakanlık Temsilcilerimize, Milet Müze Müdürü ve  
personeline ve çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkür ederim.

Çalışmalarımız sırasındaki yardımları için İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne, Akyeniköy ve Didim Belediye 
Başkanlıkları’na, Akköy ve Balat Muhtarlıklarına, kazı bekçilerimize, kazı ekibi 
ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederim. Milet Kazısı’na maddî kaynak 
sağlayan Alman Araştırma Kurumu’na (Deutsche Forschungsgemeinschaft); 
Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archäologisches Institut) Berlin Merkezi 
ve İstanbul Şubesi ile diğer kişi ve kurumlara minnettarlığımı belirtmek isterim. 
Ören yerindeki antik yolların jeofi zik çalışmaları sonucuna uygun olarak orijinal 
durumuna göre yeniden düzenlenmesi, çalışmalarımız için önceki yıllarda 
olduğu gibi yine maddî yardımlarını esirgemeyen Bochum-Ruhr Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca 2004 yaz sezonunda kazımızı 
ziyaret ederek çalışmalarımızı büyük bir ilgi ile izleyen, maddî ve manevî 
desteklerini açık bir şekilde ortaya koyan başta Bochum-Ruhr Üniversitesi 
Rektörü ve Saymanı olmak üzere Üniversite’nin Strüktür, Araştırma ve 
Eğitim Sorumlusu Rektör Yardımcıları ile eşlerine ilgileri için teşekkürü borç 
bilirim. Her yıl olduğu gibi bu sezonlarda da bilimsel bağlantı ve işbirliği içinde 

2004-2005 MİLET ÇALIŞMALARI
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bulunduğumuz Priene, Didim, Efes, Magnesia gibi komşu kazılarla kontakt 
devam etmiş, bunun yanı sıra Milet’in Güney Rusya’daki kolonilerinde 
yürütülen kazılarda ele geçirilen buluntuların yer aldığı St. Petersburg 
Hermitage Müze Müdürü, Mainz Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Müdürü ile Restorasyon Merkezi Müdürü ve Avusturya Bilimler Akademisi 
Arkeoloji Bölümü’nün yöneticileri ile çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı 
da Milet’i ziyaret etmiştir. 

A. İLKBAHAR SEZONLARI
Milet’te uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz jeofi zik çalışmalarımızın 

amacı, Milet’in henüz kazılmamış olan bölümlerini jeofi ziksel ölçümlerle şehir 
planı üzerinde göstermek ve Milet’in limanları, sur duvarları, nekropolleri ile 
Kutsal Yol’un lokalizasyonunu saptamaktır. Bu hedefl e yıllardır sürdürmekte 
olduğumuz jeofi zik araştırmaları önceki sezonlarda olduğu gibi 2004-2005 
yıllarında da Kiel Üniversitesi’nden Dr. Harald Stümpel ve ekibi tarafından 
yürütüldü. Milet’teki jeofi zik çalışmalarına başlandığı 1990 yılından bu yana 
2005 yılı sonu itibarıyla şehir suru içinde ve şehre ait bölümlerde toplam 115 
hektarlık alan ölçüldü. 2004 yılı çalışmaları sırasında şimdiye kadar ilk kez, 
jeofi zik ölçümlerinin sonuçları Humeitepe üzerinde üç boyutlu topografi k 
planla kombine edildi.

Bu sezondaki jeofi zik çalışmalarının önemli sonuçlarından biri 
Kalabaktepe’nin doğu bölümündeki Bazilika’dan alındı. Burada gerçekleştirilen 
jeomanyetik ölçümler ile, geçen yıl orta bölümü tespit edilen Bazilika’nın batı 
kenarı saptandı, böylelikle  henüz kazılmamış olan Bazilika’nın planı büyük 
ölçüde tamamlandı. Ayrıca aynı metodun kullanılmasıyla Bazilika’nın batı 
bölümünde gerçekleştirilen ölçümler sonucu, Milet’in şimdiye kadar bilinmeyen 
batı bölümündeki deniz suru olabilecek bir anomali tespit edildi ve bu bölümü 
daha iyi anlamak amacıyla daha sonra aynı yerde jeoelektrik ölçümler de 
gerçekleştirildi. Jeoelektrik çalışmalardan alınan verilerde burada derin ve 
geniş bir strüktür saptandı; ancak bu strüktürün gerçekten sur duvarı olup 
olmadığı, yapılacak sondajlar yardımıyla anlaşılacaktır.

1988 yılında zirvesinde uzun bir kesit şeklinde gerçekleştirilen kazılar 
sonucunda Kalabaktepe’nin, İ.Ö. 494 yılında Persler tarafından tahrip edilen 
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arkaik Milet kentinin yıkıntılarının taşınarak depolandığı yapay bir tepe olduğu 
sonucuna ulaşmıştık. Kalabaktepe’de kazılmış olan söz konusu alanın 
hemen yanında birkaç yıl önce gerçekleştirdiğimiz sismik ölçümlerle de, 
sistematik olarak yan yana konmuş yığınlar saptanmış, buna göre kazıdan 
elde edilen sonucun, Kalabaktepe’nin bütün üst bölümü için geçerli olduğu 
ortaya konmuştu. Sismik yöntemlerle gerçekleştirilen jeofi zik çalışmalarının 
sonucunu pekiştirmek amacıyla bu sezon aynı bölümde jeoradar, jeomanyetik 
ve jeoelektrik yöntemlerle de ölçümler yapıldı. 

Eski kazılar kapsamında A. von Gerkan tarafından Milet’in şehir planı 
üzerine varsayım olarak çizilmiş olan surun, gerçekten  burada olup 
olmadığını saptamak amacıyla Batı Hamamı ve Stadion’da jeofi zik çalışmaları 
gerçekleştirildi. Ölçümlerin sonucuna göre surun, A. von Gerkan’ın tahmin 
ettiği Stadion’un bulunduğu tepenin eteklerinden değil, tepenin üzerinde Batı 
Hamamı’na daha yakın bölümde yer aldığı saptandı. Ayrıca buradaki jeofi zik 
çalışmalarıyla, Stadion’un kazılmamış olan kuzeybatı cephesine ait temeller 
tespit edildi.

2005 yılı ilkbahar jeofi zik çalışmaları ise Humeitepe’nin kuzeydoğusunda; 
Kalabaktepe ile şehrin Geç Hellenistik Dönem suru arasındaki bölümde 
ve Kalabaktepe’nin güneyinde surun hemen önünde manyetik ölçümler 
şeklinde gerçekleştirildi. Ayrıca Aslanlı Liman’ın güney bitiminde, limanın 
Antik Dönemdeki derinliğini ve profi lini saptamak amacıyla çok sayıda sismik 
ölçüm ve bazı alanlarda jeoelektrik ölçümler yapıldı. Bu sezondaki jeofi zik 
çalışmalarının önemli sonuçlarından biri Humeitepe’nin doğu bölümünde 
şimdiye kadar bilinmeyen bir limanın saptanması oldu. Önceki yıllarda bu 
bölümde gerçekleştirilen jeofi zik ölçümler sırasında şehir suruna ait bir bölüme 
rastlanmıştı. Bu yılki geomanyetik ölçümler sonucu, antik dönemde bir koyu 
çevirdiği anlaşılan bu surun hemen önünde, koy içinde liman kompleksine ait 
olması gereken yapı kalıntıları saptandı. Bu yapı kalıntılarının doğusunda, Antik 
Dönemde deniz olan bölümde görülen strüktürlerin ise dok ya da dalgakıran 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca koyun derinliği hakkında bilgi alabilmek 
amacıyla bu bölümde sismik ölçümler de gerçekleştirildi.

2005 yılı jeofi zik çalışmalarının diğer önemli sonucu ise Kalabaktepe ile 
şehrin Geç Hellenistik Dönem suru arasındaki bölümde yürütülen jeomanyetik 
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çalışmalardan elde edildi. Buna göre şehrin güney bölümündeki Hippodamik 
Sistem’e ait ızgara planının Kalabaktepe’ye kadar uzamakta olduğu ortaya 
çıkarıldı. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kıyıya yakın bir yerde istikametini 
kuzey-batı yönünde değiştiren ve kıyıya yakın bölümde, yapı kalıntıları 
olabilecek strüktürlerle birlikte devam eden koyu renkteki iki anomalinin cadde 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yine burada kuzeyden güneye doğru giden 
caddelere ait izler de görülür. Bu bölümdeki insulalar, şehir surunun içinde 
bulunan insulalar ile aynı boyutlardadır; ancak söz konusu bu yerde, Şehrin 
merkezindeki insulalarda olduğu gibi yoğun bir şekilde yapı kalıntılarına ait 
izler görülmemektedir. Buna göre; bu bölüm ya az sayıda evin yapıldığı Klâsik 
Dönem Milet’ine ait sur dışında kalan şehrin dış mahalleleri olmalıdır ya da 
Kalabaktepe’yi de içine alarak büyük olasılıkla Humeitepe’nin kuzey ucuna 
kadar devam eden Arkaik Dönem Milet’inde şehrin bu bölümünde özellikle 
batıda deniz kenarına yerleşilmiş ve doğu bölüme fazla ev yapılmamıştır. Bu 
soru ileride yapılacak olan sondajlar yardımıyla yanıt bulacaktır.   

B. YAZ SEZONLARI
2004-2005 yılları yaz sezonu çalışmaları kazı; tiyatro restorasyon, koruma 

ve sağlamlaştırma çalışmaları; Güney Agora Kapısı ile ilgili çalışmalar; ören 
yeri bakım ve düzenlemesi; küçük eser restorasyonu ve konservasyonu; 
depo ve yayına yönelik çalışmalar ile disiplinlerarası araştırmalar şeklinde 
gerçekleştirildi.

I. KAZI ÇALIŞMALARI
a. Athena Tapınağı’nın Güneyindeki Kazı Çalışmaları 

    
   W. –D. NIEMEIER

Bu alanda Prof. Dr. W.-D. Niemeier sorumluluğunda 1994 yılında başlamış 
olan kazı çalışmaları 2004 yılında tamamlandı. 2005 yılından itibaren ise kazı 
buluntuları ile ilgili yayına yönelik bilimsel çalışmalar üzerine yoğunlaşıldı. 

* Prof. Dr. Wolf –DIETRICH NIEMEIER, DAI Abteilung Athen, Fidiou 1, GR- 10678 Athen.
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2004 yılında Athena Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilen çalışmalara 
öncelikle 2002 yılında kazılmış olan Q 00.41 ve Q 00.42 sondajlarında 
başlandı. 2002 yılında bu bölümde, deprem nedeniyle yıkılmış olan bir eve ait 
kalıntıların içinde, Milet V b’ye ait (yaklaşık İ.Ö. 1375-1315) fırınıyla birlikte bir 
çömlekçi atölyesi bulunmuştu. Bu yılki çalışmalar sırasında çömlekçi fırınının 
alt seviyesinde Milet V a’ya ait (yaklaşık İ.Ö. 1450-1375) orijinal evin tabanı 
ve daha da altta Milet IV b’ye ait (yaklaşık İ.Ö. 1625-1450) başka bir tabana 
rastlandı. Bu tabanın altındaki Milet IV a’ ya ait (yaklaşık İ.Ö. 1750-1625) bir 
tabakada, bir oda içinde kilden yapılmış bir strüktür (Altar?) ve bu strüktür 
üzerinde 1 konikal kap ile yanık madde içeren bir kâse bulundu. 

Athena Tapınağı’nın güney bölümünde gerçekleştirilen kazılar çerçevesin-
de, eski kazılarda açığa çıkarılmış olan doğu-batı yönündeki Roma Dönemine 
ait caddenin kuzey bölümünde, Athena Tapınağı’nın doğusunda 1955 yılında 
kazılmış olan yerde orta Bronz Çağı, erken Bronz Çağı ve Kalkolitik Dönemleri 
saptamak amacıyla bu sezon kazı yapılması planlanmıştı. Ön çalışma ola-
rak bu yerde Prof. Dr. H. Brückner tarafından gerçekleştirilen drill sondajlar 
sonucu, saptanması amaçlanan kültür tabakalarının bu bölümde bulunmadı-
ğı sonucuna ulaşılarak, drill sondajlara göre en alt bölümde içinde Kalkolitik 
Dönem’e ait seramik parçalarının bulunduğu toprak, onun üzerinde ise deniz 
kumu tabakasının varlığı saptandı. Buna göre söz konusu alanda kazı yapıl-
masından vazgeçildi. 

2004 yılı çalışmalarının devamında, Roma Dönemi caddesinin kuzey 
bölümünde, Erken Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın doğu ve batı bölümünde 
kazılar gerçekleştirildi. Batı bölümde 1963 yılında A. Mallwitz ve W. Schiering 
tarafından yapılan kazılar sonucunda bir megaron bulunmuş ve yalnızca üst 
bölümü açığa çıkarılmıştı. Burada 2004 yılında gerçekleştirilen kazılar sırasında 
daha derine inilerek iki tabana rastlandı. Alttaki taban üzerinde, içerdiği Miken 
SH III B- erken SH III C seramikleri ile İ.Ö. 1200’lere tarihlendirilen bir tahrip 
tabakası bulundu, üstteki tabanda ise SH III C’e tarihlendirilen (İ.Ö. 12. yüzyıl) 
bir vazo ele geçirildi.

Athena Tapınağı’nın güney bölümünde yer alan Miken sur duvarının he-
men güneyindeki taş yığını incelendiğinde, bu taşların sur duvarından düşmüş 
olduğu, yığın içinde ele geçirilen ve yukarıda sözü edilen tahrip tabakasının 
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içindeki seramiklerle çağdaş olan (SH III B- erken SH III C) seramik parça-
larının bulunduğu saptandı. Buna göre Miken sur duvarı da yukarıda tahrip 
tabakası içeren ev ile aynı zamanda tahrip edilmiştir.

Bu alanda kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği üçüncü yer erken Arkaik 
Dönem Athena Tapınağı’nın doğu bölümü oldu. Buradaki çalışmalar sırasında 
elde edilen stratigrafi  şöyledir: 

En üstte (1), geç Arkaik Athena Tapınağı’nın gnays bloklarının altında 
küçük kireç taşı parçaları içeren beyaz killi bir tabaka; bu tabakanın altında 
(2) İ.Ö. 6. yüzyılın 3. çeyreğine kadar uzanan seramik parçaları, arkaik kandil 
ve bir miğferin yanak kısmına ait bronz parçası gibi buluntular içeren deniz 
kumundan oluşan tesviye tabakası; daha altta (3) Erken Arkaik Tapınağın 
önündeki alanın taş döşemeleri; bu döşemenin altında (4) ise söz konusu 
taş döşemenin yatağı; 5. tabakada, İ.Ö. 7. yüzyılın ortasından ikinci yarısına 
kadar tarihlendirilen seramik ve yer yer küllü bölümün bulunduğu killi tesviye 
tabakası; alttaki tabakada (6), içinde Miken sur duvarından düşmüş olan taşlar 
ve yukarıda belirtilen tahrip edilmiş evdekiyle aynı döneme ait çok sayıda SH III 
B- erken SH III C seramiği içeren Milet VI’ya ait tahrip tabakası; en altta ise (7) 
Milet V b’ye ait duvarlar ve tahrip izleri (yaklaşık İ.Ö. 1375-1315; İ.Ö. 1315’te, 
II. Mursili’nin ordusu tarafından Milet/Millawanda’nın tahrip edilmesi).

Athena Tapınağı’nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen 2004 yılı kazı 
çalışmaları, Milet’in yaklaşık İ.Ö. 1315’teki  tahribatından  İ.Ö. 1100/1050’e 
kadar olan zaman arasında başka bir tahribat görmediği düşüncesinin 
değiştirilmesi gerektiğini gösterdi. Miken sur duvarı ve megaron buluntuları, 
Milet VI’nın İ.Ö. yaklaşık 1200’de Akdeniz’in doğusundaki diğer birçok yerleşim 
gibi (Mykene, Pylos, Tiryns, Theben, Troia, Hattusa, Ugarit, Kıbrıs vs. gibi) 
büyük tahribata maruz kaldığını gösterir. Daha sonra halk yerleşim yerine geri 
dönerek evlerini yeniden inşa etmiş; ancak sur duvarını onarmamıştır. Bu yeni 
tespit edilen faz, Milet VII olarak adlandırılacaktır.
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b. Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları          
VOLKMAR VON GRAEVE

2004 yılı Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki kazı çalışmaları, Q 
04.1 - Q 04.8 sondajlarında sürdürüldü. Çalışmalar, geçen yıl batı terasta 
açılan sondajların güney bölümüne bitişik olarak, onların devamı niteliğinde 
gerçekleştirildi. 2005 yılı kazıları ise, önceki yıl sondajlarının batı bölümüne 
bitişik olarak onların devamı niteliğinde açılan Q 05.1- Q 05.17 numaralı 
sondajlarda sürdürüldü ve daha sonra kuzeyde, güneyde ve doğu bölümde 
de sondajlar açıldı.  

Birbirlerine bitişik olan sondajların bütünlük göstermeleri nedeniyle 
birleştirilmeleri ve her bölümde aynı özellik taşımaları nedeniyle, burada 
sondajlara tek tek değinme yerine alınan genel sonuç üzerinde durulacaktır. 
2005 yılı sonuçları 2004 yılı kazılarında elde edilen verilerin devamı niteliğinde 
olup onları desteklemektedir. 2004-2005 yılı kazı çalışmalarımızda elde 
ettiğimiz sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Batı terasta sondajların bulunduğu bölüm, geç Arkaik Dönem Aphrodite 
Tapınağı’nın inşaatı için ana kayadan blok çıkarabilmek amacıyla kazılmış 
(Resim: 1), inşaat tamamlandıktan sonra söz konusu Tapınak için düz ve 
geniş bir alan hazırlamak üzere taş ocağı gibi kullanılan bu bölüm yeniden 
doldurulmuştur (Resim: 2). 2005 yılı kazı çalışmalarımız sırasında açtığımız 
sondajlarda, ana kayanın şekli ile buradan alınmış olan taşların izleri ve 
jeolojik katmanlar açık bir şekilde görülür. Q. 05. 7 sondajında ortaya çıkarılan, 
ana kayadan kesilerek ayırılmış; ancak yerinden alınmadığı için burada 
saptadığımız blok ile hemen bunun yanında duran ve ana kayadan ayırılmak 
üzere kesilmeye başlanmış; fakat kenarı yuvarlatıldığı hâlde ayırma çalışmaları 
tamalanmadan kalmış olan diğer bir blok, Zeytintepe Kutsal Alanı’nın taş ocağı 
olarak kullanılmış olduğu tezini ispatlayan en güzel örneklerdir.  

Yukarıda sözü edilen bu dolgu sırasında ana kaya üzerine, öncelikle ilk 
aşamadaki blok çıkarma çalışmaları sırasında oluşan kireçtaşı molozu atılmış, 
daha sonra büyük olasılıkla tepenin eteklerinde, deniz kıyısında yer alan ve 
antik kaynaklarda adı geçen Oikus isimli yerleşim yerinden alınarak buraya 
getirilen dolgu malzemesi ile doldurulmuş olmalıdır. Seramik ve taşların aşınmış 
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ve kenarlarının yuvarlanmış olması, ayrıca dolgu içinde kumun ve midyenin 
varlığı malzemenin deniz kenarından getirilmiş olduğunu göstermektedir. 
Henüz yeri tam olarak saptanamamış olan; ancak Theokritos’un Milet’e yakın 
olduğundan söz ettiği ve 1990 yılı kazılarında bulmuş olduğumuz, üzerinde 
Aphrodite ve Oikus isminin geçtiği yazıya göre Zeytintepe’nin çok yakınında 
yer aldığını düşündüğümüz Oikus, dolgu malzemesinin alınabileceği en yakın 
yer olmalıdır. 2005 yılı jeofi zik çalışmalarımız sonucu Değirmentepe’nin batı 
ucunda Oikus’a ait olduğunu düşündüğümüz anomalilere rastlanması, bu 
tezimizi destekler. Ana kayadaki söz konusu çukurun İkinci dolgu tabakasıyla 
da dolmaması nedeniyle en üst bölüme, Geç Arkaik Aphrodite Tapınağı’nın 
inşası sırasında ortaya çıkan mermer ve kireçtaşı moloz doldurulmuş olmalıdır. 
Bütün dolgu tabakalarında adeta moloz arasına gömülmüş gibi Kutsal Alan’a 
ait çok sayıda adak eşyası da ele geçirilmiştir. Buna göre Zeytintepe’deki bu 
alan geniş bir bothros olarak kullanılmıştır. 

Q 04.5 sondajında yanmış durumda çatı kiremidi, pişmiş toprak fi gürin 
ve kap parçaları ile ahşap ve bronz parçalar içeren yanık yığınına rastlandı. 
İçinde adak eşyalarının ve çatı kiremidi parçalarının bulunması nedeniyle 
söz konusu yığının, yandıktan sonra bu bölüme konmuş olan bir hazine 
binasına ait olduğu düşünülmektedir. Ayrıca diğer sondajlarda dolgu içine 
özenle yerleştirilmiş toplu buluntulara rastlandı. Q. 04.5 sondajında pişmiş 
toprak fi gürinlerden oluşan ve bronz bir ayna ile üzeri kapatılmış olan toplu 
buluntu; Q 04.3 sondajında da aynı şekilde, tüm kaplardan oluşan başka bir 
toplu buluntu açığa çıkarıldı. Bu toplu buluntuların yanı sıra, dolgu içinde tek 
olarak ya da grup hâlinde depolanmış adak eşyası ele geçirildi. Sondajlarda 
bulunan adak eşyaları yaklaşık İ. Ö. 6. yüzyılın başları ile 3. çeyreği arasına 
tarihlendirilmektedir. 

Zeytintepe batı terasta gerçekleştirilen kazılardan elde ettiğimiz verilerden 
geç dönem tapınağına yer hazırlamak için daha önceki döneme ait adak 
eşyalarının kutsallıklarını korumak amacıyla toprak altına gömüldüğü 
sonucuna ulaşmaktayız. 1994 yılında Zeytintepe’nin doğu yamacında 
gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları sırasında da buna benzer bir durum ile 
karşılaşılmış; doğu yamaçta batı terastaki gibi depolanmış şekilde, çoğunluğu 
İ. Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen adak eşyaları açığa çıkarılmıştı. Doğu yamaçtaki 
ve batı terastaki kazı sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, iki 
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olasılık ortaya çıkar: Zeytintepe’deki İ. Ö. 7. yüzyıla ait adak eşyaları İ. Ö. 
erken 6. yüzyıl  tapınağına yer açmak amacıyla Zeytintepe’nin doğu yamacına 
düzenli olarak depolanmış; daha sonraki dönemde İ. Ö. geç 6. yüzyıl Aphrodite 
Tapınağı’nın yapımı sırasında da, arada geçen süre içinde toplanan adak 
eşyaları Zeytintepe’nin batı terasına konmuş olmalı ya da İ. Ö geç 6. yüzyıl 
tapınağının inşası sırasında hâlen burada bulunan İ. Ö 7. yüzyıl ve erken 6. 
yüzyıl adak eşyaları yeni tapınağa yer açmak amacıyla aynı anda bu alandan 
alınarak bir bölümü batı terasa, bir bölümü de doğu yamaca gömülmüş 
olmalıdır. Batı terastaki önceki kazılar sırasında ele geçirilen ve stilistik açıdan 
İ. Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen  erken tapınağın alınlık heykellerine 
ait olduğu düşünülen mermer panter parçaları da, Aphrodite Kutsal Alanı’nda 
erken ve geç olmak üzere iki tapınağının varlığını destekler. Söz konusu 
panter parçaları ile ilgili yayın şu anda baskıdadır.

Zeytintepe’deki 2004 ve 2005 yılları kazı çalışmalarımız sırasında çok 
zengin miktarda, Milet sanatı için büyük önem taşıyan, aynı zamanda  İonia 
sanatına ışık tutacak nitelikte buluntular ele geçirildi. 

Seramik eserler arasında (Resim: 8-11), önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
arkeometrik incelemeler sonucu Milet üretimi olduğunu saptadığımız Fikellura 
stilinde (Resim: 8-10) bezeli seramikler büyük çoğunluğu oluşturur. Bu 
buluntular, Fikellura stilinin şimdiye kadar Milet’te fazla bilinmeyen erken 
evrelerine ışık tutar. 2004 yılı buluntuları, amphoraların yanı sıra düz ağız kenarlı 
kâselerin de yaygın olarak Fikellura stilinde zengin fi gürlü sahnelerle bezenmiş 
olduğunu ortaya koyar. Ele geçirilen çok sayıdaki aryballoi arasında, Resim 
8’ de görülen Milet üretimi aryballos, yüksek kalitesi ve üzerindeki minyatür 
fi gürlerden oluşan zengin sahnesi ile göze çarpar. Aryballosun gövdesinde 
kulp altında, bir sur duvarında bulunan biri kalkan tutan, diğeri trompet çalan 
iki erkek ile öndeki kulede konuşur durumda bir kadın fi gürü olmak üzere üçlü 
grup; bu sahnenin önünde, yaralı arkadaşını sırtında taşıyarak üçlü gruba 
doğru yönelen pigme; arkada, diğer gruplara sırtını dönmüş ve bir turna ile 
savaşır durumda, elinde lobut tutan başka bir pigme yer alır. Kulp üzerinde ise: 
klinede yarı yatar durumda bir erkek ile onun önünde oturan bir kadın fi gürü 
ve klinenin yanında ayakta duran hizmetkâr; aryballosun omzu üzerinde ise 
bir kuş ve karşısında yerde uzanır durumda bir erkek fi gürü bulunur. Bu vazo 
üzerinde görülen bir şehre ait sur duvarı ve kule betimlemesi, bu dönem için 
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alışılmışın dışında bir ikonografi k özelliktir. Ayrıca vazo üzerinde Homeros’tan 
bir sahnenin yer alması da, tematik açıdan esere ayrı bir önem kazandırır. 

Milet üretimi seramiğin yanı sıra oldukça kaliteli, çok sayıda Attika 
seramiğine ait örnekler de ele geçirilmiş olup bunlar arasında kapaklı pyksisler 
ve kyliksler yaygın formlardır. 

2005 yılı seramik buluntuları arasında da Fikellura stilinde bezeli seramikler 
büyük çoğunluğu oluşturur. Vazolar üzerinde büyük fi gürlerin bezenmesi ve 
bazı mitolojik konuların geçen sezon olduğu gibi tekrar karşımıza çıkıyor 
olması, ayrıca üretimdeki kalite özellikle dikkati çeker. Bu buluntularla Milet’in 
form ve fi gür repertuarı daha da zenginleşmiştir. Dionysos ve Aphrodite 
sık betimlenen tanrılardır. Ayrıca Dionysos’la ilişkili Satyr fi gürleri de kaplar 
üzerinde işlenmiş, Eros olduğunu düşündüğümüz fi gürler Aphrodite ile birlikte 
gösterilmiştir (Resim: 9). Bunların yanı sıra hayvan dövüşleri ve symposion 
sahneleri de ikonografi k repertuar arasındadır. En zengin fi gürlü dekorasyon 
düz ağız kenarlı kâseler üzerinde görülür; ancak dinoslar (Resim: 9), fi ncanlar 
(Resim: 10) ve amphoriskoslar da kaliteli bezemeye sahiptir. Milet üretimi 
seramiğin yanı sıra kapaklı pyxisler ve kâselerin yoğunlukta olduğu, çok 
sayıda Attika seramiğine ait kaliteli üretilmiş örnekler de ele geçirilmiştir.  
Bunlar arasında Amasis Ressamı’nın imzasının bulunduğu kâse (Resim: 11), 
arkeoloji için oldukça önemli bir örnektir. Her iki yıla ait Fikellura stilinde ya da 
Attika üretimi olan birçok vazo üzerinde Aphrodite’ye ait adak yazısı görülür.

Zeytintepe 2004 ve 2005 yılı kazılarında seramikle birlikte çok sayıda 
pişmiş toprak fi gürin de ele geçirilmiş, ayakta duran ve oturan kadın fi gürinleri 
kuş tutar şekilde ya da kuşsuz olarak betimlenmiştir. İlk kez 2004 yılı kazıları 
sırasında alışılmışın dışında büyüklükte ve tam olarak korunmuş fi gürinler 
bulunmuş (Resim: 12-13), oldukça kaliteli üretilmiş olan fi gürinlerin çoğunda 
boya korunmuştur. Bunlardan bazıları, kucağında yatar şekilde aslan 
taşımaktadır (Resim: 12). Bu şekildeki tasvirin Kybele için geçerli olduğu 
bilinir; ancak söz konusu fi gürinlerin Zeytintepe’de Aphrodite’ye adanmış 
olması ve özellikle bu yıl bulmuş olduğumuz bir kâse üzerinde de hayvanlara 
hâkim Aphrodite fi gürinin karşımıza çıkması, bu oturan kadın fi gürlerinin de 
Aphrodite olduğunu, eserlerin Aphrodite’ye adanması nedeniyle söz konusu 
hayvanlara hâkimiyet özelliğinin burada Aphrodite’ye adapte edildiğini gösterir. 
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Kadın fi gürinlerinin yanı sıra, mantolu kuros fi gürleri ile kuş formlu vazoların ve 
hayvan fi gürinlerinin varlığı tipolojiyi güçlendirir. 

Zeytintepe 2005 yılı kazılarında ele geçirilen pişmiş toprak fi gürinler  
(Resim: 14-15) genelde önceki yılın devamı niteliğindedir. Bu yılki çalışmalar 
sırasında ilk olarak, oturan kadın fi gürininin elinde tavşan(?) tutar şekilde 
betimlenmiş olanı bulundu (Resim: 14). Yarı yatar şekilde gösterilmiş erkek 
ve Satyr fi gürinleri 2005 yılı kazıları sırasında karşımıza ilk kez çıkan tiplerdir. 
Bunlardan Resim 15’teki şarap tulumu tutan Satyr önemli bir örnektir. Yeni 
tipler arasında plastik baş şeklindeki vazolar da yer alır. Özellikle Milet’te ilk 
kez görülen ve bir yüzünde kadın, diğer yüzünde Satyr başının yer aldığı 
vazo Milet fi gürin repertuarını zenginleştirir. Yine ilk kez bu yılki çalışmalar 
sırasında karşımıza çıkan minyatür hayvan fi gürleri dikkat çekicidir. Yatar 
şekilde betimlenmiş aslan ve koç fi gürleri ile kaplumbağa fi gürü minyatür 
olmalarına rağmen gerçeğe çok yakın olarak üretilmiş sevimli eserlerdir. 
Koçun bir boynuzu üzerinde mavi boya izleri görülür.

Zeytintepe’den 2004 yılında bulunan eserler arasında bronz objeler önemli 
yer tutar. Bunlar arasında değişik formlarda kaplar, griffonlar, üçayağa ait farklı 
bölümler, bronz fi gürler ve onlara ait parçalar, bezemeli ya da bezemesiz adak 
kalkanları, ayna ve thymiaterion(?) gibi âletler, roteller ve rotelli ağız kenarları 
ile okuçları gibi farklı gruplar bulunur. 

Resim 6’daki bezemeli adak kalkanı üzerinde bir boğa ve onun hemen 
yanında koşar durumda, üzerinde kısa khiton bulunan, iki eli boğanın 
boynuzuna uzanmış ve büyük olasılıkla boynuzları tutuyor durumda bir kadın 
fi gürü yer alır. Bu sahnede de, yukarıda sözü edildiği gibi mitolojik bir konunun 
anlatılması dikkat çekicidir. Resim 7’de ise yatar durumda, başı arkaya dönük 
bir boğa fi gürü görülür.  

Şimdiye kadar Milet kazılarından yalnızca 1903 ve 1955 yıllarında 
Athena Tapınağı’nda az sayıda griffon protomu ele geçmiş, bunun dışında 
Milet’te başka griffon bulunmamıştı. 2004 yılı çalışmalarımız sırasında ele 
geçirdiğimiz 5 griffon protomu, Zeytintepe’de bugüne kadar bulunan ilk örnek 
olmaları açısından önemlidir. Resim 3-4’ te görülen griffonlar, bronz üç ayak 
üzerine konan kazana ait olmalıdır. Resim 5’ te, bronz kazanın konduğu ve 
kenarlarında at protomlarının yer aldığı üç ayağın (Stabdreifuß) üst bölümü 
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görülür. 2004 yılında bulunmuş olan bu eserin ters U şeklinde üst kısım ile 
birleştiği yerde bir ceylana ait ayaklar ve boynuz parçaları görülmekteydi. 
2003 yılında Zeytintepe’deki batı terasta yapılan kazılar sırasında ele geçirilen 
ceylan fi gürünün bu bölüme ait olduğu düşünülerek, 2005 çalışmaları sırasında 
iki eser bir araya getirilip denendiğinde ceylanın buraya ait olduğu saptandı.

Zeytintepe’de 2005 yılı kazılarında da bronz bir grifon ele geçirildi. Ayrıca 
çok sayıda bronz omphaloslu kâse, kullanım amaçlı büyük bronz kalkan, 
bronz bilezikler, tutamaklı ya da tutamaksız bronz roteller, bronz rozet şeklinde 
objeler ve fi bulalar da önemli eserlerdendir. Bunların yanı sıra adak kalkanları, 
kare plâkalar, ok uçları, çiviler ve kaideler gibi daha çok sayıda bronz obje de 
ele geçirildi.  

Küpe parçaları, dağ kristali, kurşun, kemik objeler ile fayans scarabe ve 
mühür, fayans boğa ve timsah gibi hayvan fi gürleri, fayans boncuk ve tridacna 
gibi küçük objeler de 2004-2005 yıllarında Zeytintepe’de ele geçirilen önemli 
buluntular arasındadır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu iki yılda da Zeytintepe’de 
çok sayıda kandil ele geçirildi.

II. TİYATRO RESTORASYON, KORUMA VE 
SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

2004 yılı Tiyatro retorasyon, koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları Yüksek 
Mimar Mühendis Dr. B. F. Weber sorumluluğunda yürütüldü.

Önceki sezonlarda başlamış olduğumuz batı kanattaki yüksek koridorun 
duvarlarındaki doğal nedenlerle aşınmış olan kısımların onarılması ve 
boşlukların kireçli harç ve kayrak taşıyla doldurularak sağlamlaştırılması 
çalışmaları bu sezonda da sürdürüldü. Bu çalışmalara paralel olarak koridorun 
güney bölümünde yer alan odaların duvarlarındaki tahribata uğramış bölümlerin 
de aynı metot ile onarılmasına devam edildi. Ayrıca aynı koridorun tonozunun 
kuzey bölümünde bulunan boşluk kireçli harç ve kireçtaşı bloklar ile kapatıldı. 
5. ve 6. odanın kapılarının üzerindeki kemerde bulunan boşluklar de kireçli 
harç ve kayrak taşı ile kapatılarak sağlamlaştırıldı. Böylelikle tiyatronun batı 
kanadındaki yüksek koridorun kuzey ve güney duvarı ile tonozunun onarım ve 
sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanıp bu bölümdeki restorasyon çalışmaları 
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bitirilerek; önceki yıllarda tonoza destek vermesi amacıyla buraya konmuş 
olan iskele alınıp koridor yeniden ziyaretçilere açıldı.

Tiyatrodaki restorasyon çalışmaları sırasında, güney cephenin batı 
kısmında da önemli onarım faaliyetleri gerçekleştirildi. Bilindiği gibi tiyatronun 
alt bölümünde yer alan ana kaya içinde, Nymphe’lere ait olduğu düşünülen 
doğal mağara bulunmaktadır. Tiyatronun inşa edilmesi sırasında bu 
mağaranın önüne 6 kemerli bir dış duvar yapılmıştır. Bu bölümde restorasyon 
çalışmalarına başlamadan önce, ilk adım olarak duvarların içinde çıkmış olan 
incir ağacının köklerini ve çalıları kurutma amacıyla birkaç yıl burada ilaçlama 
yapılmıştı. Tiyatroda batı kanattaki yüksek koridorda onarım çalışmalarının 
tamamlanmasıyla, bu sezonda zararlı bitkilerin kökleriyle birlikte alınmasından 
sonra söz konusu Nymphe’lere ait mağara önündeki duvarın onarımına 
başlandı. Çalışmalarda harcı dökülmüş fugalar doldurularak, düşmek üzere 
olan taşlar sağlamlaştırıldı. Onarım çalışmaları sırasında, mağaraya ışık 
sağlayan ana kayaya oyulmuş olan açıklıkların önündeki duvar kapatılmadan 
bırakıldı. Ana kayadaki pencere görevi gören bu açıklık, büyük olasılıkla kaya 
önüne örülmüş olan duvarda da bulunmaktaydı; ancak bu bölüm tahribata 
uğradığından Antik Dönemdeki şeklini kesin bilmediğimiz için şimdilik olduğu 
gibi bırakıldı.

2005 yılında kazımızın değerli üyelerinden, Tiyatro projesi sorumlusu 
Yük. Mimar-Mühendis Dr. Berthold Friedrich Weber, yıllarını vermiş olduğu 
tiyatrodaki restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen elim kazada 
hayatını kaybetti. Bu kaza ile Milet kazısı en eski ve tecrübeli bilim adamlarından 
ve değerli dostlarından birini yitirdi. Kazımız yakın zamanda Dr. B. F. Weber’in 
anısına onun bilimsel yeteneklerine ve çalışmalarına yaraşır bilimsel bir 
etkinlik düzenleyecektir. Bu nedenle burada Dr. Weber’in şimdiye kadar Milet 
Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği çalışmalarına kısaca değinmek istiyoruz.

1990-1996 yıllarında ilk ekibin tiyatrodaki çalışmalarından sonra, 1997 
yılından bu yana tiyatrodaki restorasyon, koruma ve onarım çalışmalarını 
Dr. B. F. Weber yürütmüş ve 2005 yılına kadar gerçekleştirdiği uzmanca ve 
titiz çalışmalar sonucu Milet Tiyatrosu’nun çehresi değişmiştir. Tiyatrodaki 
çalışmaların amacı öncelikle yapıda statik açıdan tehlike yaratabileceği 
düşünülen yerleri sağlamlaştırmak olmuştur. Bu doğrultuda bazı duvarlar ve 
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özellikle batı kanattaki yüksek koridorun tonozundaki gerekli bölümler ile 2. 
kapalı diazomadaki tonoz onarılmıştır. Ayrıca Tiyatro Kalesi’nin 2. tonozlu, 
diazomaya baskı yapan güney duvarı alttan desteklenerek statik açıdan kontrol 
altına alınmıştır. Tiyatroya ait olabilecek parçalar araştırılarak, saptananlar 
yerlerine yerleştirilmiştir. Tiyatro genelinde çökmüş olan oturma basamakları 
eski durumuna getirilerek, basamakların eksik olduğu bölümlerde temelleri 
onarılarak, basamaklar devam ediyormuş gibi bir görünüm kazandırılmıştır. 
Ayrıca bütün tiyatroda taşlara zarar veren bitkiler yok edilerek tekrar 
çıkmaması için her yıl gerekli bakım yapılmıştır. Ziyaretçilerin tiyatroyu 
rahatlıkla gezebilmeleri amacıyla 1. diozama ve orkhestradaki yığın hâlindeki 
taşlar kaldırılarak, tahribata uğramış merdivenler onarılmış ve varlığı bilinen; 
ancak zaman içersinde yok olmuş merdivenler yeniden yapılmıştır. 1. kapalı 
diazomanın içini tamamen dolduran toprak boşaltılmış böylelikle ziyaretçilerin 
kesintisiz olarak tiyatronun bir ucundan diğer ucuna geçmeleri sağlanmıştır. 
Bir fi kir vermesi amacıyla kısaca değinilen bu çalışmaların yanı sıra Milet 
Tiyatrosu’nda burada üzerinde duramadığımız daha çok sayıda, tiyatro için 
büyük önem taşıyan sağlamlaştırma ve onarım çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Dr. Berti Weber’in çalışmaları yerli ve yabancı restorasyon uzmanları tarafından 
örnek teşkil etmiş, Milet Tiyatrosu ulaştığı son şekli ile turistleri Milet’e çeken 
en önemli noktalardan olmuştur. Çalışmalarından dolayı Milet adına kazımız 
kendisine teşekkür borçludur.  

III. GÜNEY AGORA KAPISI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bu bölümdeki çalışmalar, Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Pfanner’in 

sorumluluğunda yürütüldü. Güney Agora Kapısı’nın temel, merdivenli 
bölüm ve kaide bölümünün yeniden araştırılması çalışmalarına genel çevre 
temizliği ile başlandı. 1903-1905 yıllarındaki Th. Wiegand’ın kazılarıyla açığa 
çıkarılmış olan yapının temeli yeniden ölçülerek, enlemesine ve boylamasına 
olmak üzere iki yeni profi l çizimi yapılarak dübel delikleri, kenet yerleri 
gibi bütün teknik özellikleri incelendi ve yapıya ait tüm mimarî elemanların 
dokümantasyonu gerçekleştirildi. Yapılan ölçümler sonucu, Th. Wiegand’ın 
kazıları kapsamında, mimar H. Knackfuss tarafından hazırlanmış olan planın 
bazı noktalarının hatalı olduğu saptandı.



639639

Çalışmalardan elde edilen en önemli sonuç, yapının doğu bölümde, antik 
dönemde 30 cm. aşağıya eğilmiş olduğunun saptanmasıdır. Araştırmalarda 
değişik kalitelerde yapı işçiliğinin bulunduğu, buna göre de farklı atölyelerin 
burada çalışmış olduğu sonucuna ulaşıldı. 

2005 yılında  gerçekleştirilen Güney Agora Kapısı ile ilgili çalışmalar 
2004 yılının devamı niteliğindeydi. Yapıya ait tüm mimarî elemanların 
dokümantasyonu gerçekleştirilerek rekonstrüksiyonda kullanılmamış olan 
70 adet mimarî parça saptandı ve dokümantasyonu yapıldı. Ayrıca Güney 
Agora Kapısı’nın kuzey bölümünde yer alan ve kapının orta aksında bulunan 
altara ait temel de incelendi. Bu çalışmaların yanı sıra altarın ve Güney Agora 
Kapısı’nın hemen batısında tarihlendirme amacıyla, fazla derin olmayan iki 
küçük sondaj açıldı. 

IV. ÖREN YERİ BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Öncelikle  Bochum Ruhr  Üniversitesi’nden  Prof. Dr. W. Eder sorumluluğunda 

başlayan 2004 yılı ören yeri bakım ve düzenleme çalışmaları, daha sonra 
Mimar I. Blum tarafından yürütülerek sezon sonuna kadar sürdürüldü. Önceki 
yıllarda başlatmış olduğumuz, ziyaretçilerin ören yerini daha rahat bir şekilde 
gezerek daha fazla bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla, jeofi zik ölçümlerin 
sonuçlarına uygun olarak hippodamik sisteme göre yeniden düzenlemekte 
olduğumuz yol çalışmaları, bu sezonda da yoğun bir şekilde devam etti. 
Güney Agora’nın Batı Stoası ile Hellenistik Döneme ait tahıl ambarı temelleri 
arasında bulunan ve eski kazılarda açığa çıkarılmış olan caddenin, kuzeye 
doğru devam eden yüksekte kalan bölümünde yol çalışmaları sürdürüldü. 2004 
yılında yolun düzenleme çalışmalarında, Th. Wiegand’ın kazıları sırasında 
bu bölüme yığılmış olan eski kazı toprakları kaldırılarak yol için gerekli olan 
yerlerde kullanıldı. Ziyaretçi yollarının doğal koşullarla bozulmasını önlemek 
ve yolun antik zamandaki genişliğini göstermek amacıyla iki kenarına sınır 
oluşturacak şekilde, aralarında herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmaksızın 
taşlar dizildi. 

Milet’te kış aylarında taban sularının yükselmesi nedeniyle Kent’in 
merkezinde biriken su, ziyaretçilerin bu mevsimde ören yerinin merkezine 
geçişlerine engel olmaktadır. Bu nedenle antik cadde sistemine uyan ve 
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şehir merkezini çevirerek kış aylarında ziyaretçilerin kuru bölümlerden 
dolaşarak antik yapı kalıntılarını izleyebilmesini sağlamak amacıyla yeni yol 
düzenlenmesine yönelik ön çalışmalara başlandı. 

2004 yılı çalışmalarımız sırasında aynı zamanda Serapeion’un batı 
bölümünde de bir ziyaretçi yolu düzenlenmesi için ön çalışmalarda bulunuldu. 
Buna göre söz konusu bölümde yer alan; ancak çalı altında kalmış olan antik 
cadde üzerindeki bitkiler ilâçlanarak bu cadde yeniden açığa çıkarıldı.

V. KÜÇÜK ESER RESTORASYONU VE KONSERVASYONU
Her sezonda olduğu gibi 2004 ve 2005 yılı çalışmalarımız sırasında 

da Zeytintepe’de ele geçirilen pişmiş toprak, bronz, fayans, demir, taş gibi 
buluntuların restorasyon ve konservasyon çalışmaları yoğun bir şekilde 
gerçekleştirildi. Depoların açılmasıyla birlikte başlayan çalışmalar sezon 
sonuna kadar kesintisiz olarak sürdürüldü.

Depolardaki küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yanı 
sıra çok sayıda bilim adamının farklı konular üzerindeki çalışmaları da Milet 
Kazısı’nın yayın çalışmaları kapsamında sürdürüldü. 

VI. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
a. Jeofi zik Çalışmaları
Her yıl olduğu gibi 2004-2005 yıllarında da ilkbahar çalışmalarının devamı 

niteliğinde yaz sezonu jeofi zik çalışmaları Dr. H. Stümpel ve ekibi tarafından 
sürdürüldü. 2004 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını, Kalabaktepe’nin 
batı bölümü, Stadion ve Kalabaktepe ile kuzey surunun arasındaki bölüm 
oluşturdu. 

Kalabaktepe’nin batı eteklerinde yürütülen jeomanyetik ölçümlerle, Roma 
Dönemi mezarları olabileceği düşünülen strüktürler saptandı. Aynı alanın 
biraz güneyinde gerçekleştirilen çalışmalarla, büyük oval bir anomali ve bunun 
dışında, ona paralel olan yarım oval şeklinde başka bir anomali tespit edildi. 
Söz konusu bu anomalinin su sistemine ait olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çalışmaların yanı sıra Kutsal Cadde’nin batı bölümündeki büyük bir 
tarlada Roma Dönemi mezarlarının bulunabileceği düşüncesiyle jeofi ziksel 
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ölçümler gerçekleştirildi; ancak söz konusu alanda hiçbir anomaliye 
rastlanmadı. Buna göre Hellenistik ve Roma Dönemine ait nekropolün kentin 
güney kısmında kesintisiz bir hat şeklinde devam etmediği, ada şeklinde 
birkaç nekropolün varlığı düşünülebilir. 

2005 yaz sezonu jeofi zik araştırmalarının ağırlık noktasını, Kalabaktepe’nin 
güney bölümü, Kutsal Yol ve Zeytintepe çevresi oluşturdu. 

Kalabaktepe’nin güney bölümünde ilkbahar sezonunda gerçekleştirilen 
ölçümler, yaz sezonunda doğu ve batı yönünde uzatıldı. Doğu bölümde çeşitli 
anomalilere rastlandı. Bu izlerin şehir surunun dışında kalması nedeniyle 
metal ya da seramik üretim alanlarına ait olabileceği düşünülmektedir. Batıya 
doğru gerçekleştirilen jeomanyetik ölçümlerde, koyu renkte oval bir strüktür 
saptandı. Bu bölümün batısında ve Değirmentepe’nin güneyinde de ölçümler 
yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen anomaliler büyük olasılıkla su 
hatlarına ait olmalıdır. 

2005 yaz sezonunda ayrıca Zeytintepe Arkaik Dönem Kutsal Alanı’nın 
çevresindeki ölçümlerden de önemli sonuçlar elde edildi. Antik kaynaklarda adı 
geçen ve Zeytintepe’deki Kutsal Alan’a adını veren, Milet’in semtlerinden Oikus 
yerleşim yerini saptamak amacıyla Zeytintepe’nin batı bölümünde jeomanyetik 
ölçümler gerçekleştirildi. Birkaç alanda yapılan ölçümler sonucunda elde 
edilen verilere göre, Değirmentepe’nin batı ucunda, anomalilerin şekline 
göre tahribata uğramış yerleşim yeri olarak yorumlanabilecek izlere rastlandı. 
Buna göre  Oikus’un, Değirmentepe’nin batı bölümünde yer almış olabileceği 
düşünülmektedir. 

b. Jeoarkeolojik Çalışmalar
Marburg Philipps Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Brückner sorumluluğunda  

sürdürülen jeoarkeolojik araştırmalar,  Athena Tapınağı’nın güney bölümünde, 
Aslanlı Liman ve Delphinion’da gerçekleştirildi. 

Dr. A. Herda’nın sorumluluğunda devam eden Delphinion’un araştırılması 
projesi kapsamında bu alanda 2004 ve 2005 yılında gerçekleştirilen 
drill sondajlar, önceki yıllardaki jeoarkeolojik çalışmaların sonuçlarını 
desteklemektedir. Bu sonuçlara göre: Delphinion’un bulunduğu alanda, 
denizin yükselmesi (transgression) nedeniyle daha sonra terk edilmiş olan 
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Geç Kalkolitik Döneme ait bir yerleşim bulunmaktaydı. Uzun süre bataklık 
olan bu alanda, Arkaik Dönemde bataklığı doldurmak amacıyla moloz taşlarla 
yapılan 2,5 metrelik dolguyla temel oluşturulmuş ve İ.Ö. 6. yüzyıla ait ilk yapı 
inşa edilmiştir. Drill sondajlar yardımıyla Delphinion’un birkaç bölümünden 
alınan toprak katmanları her bölümde aynı sonucu vermektedir.

Athena Tapınağı’nın doğusunda yürütülen jeoarkeolojik çalışmaların 
sonucuna göre: Delphinion’un erken fazlarında olduğu gibi Athena Tapınağı’nın 
bu bölümünde de, Kalkolitik Dönemde bir yerleşim bulunduğu; ancak denizin 
yükselmesi (transgression) nedeniyle buranın terk edildiği ve Erken, Orta 
Minos Dönemlerinde deniz kıyısı olduğu saptanmıştır.

Uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz jeoarkeolojik çalışmaların amacı, 
Milet kentinin jeomorfolojisini saptamaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen drill 
sondajlardan alınmış olan sonuçlara göre Milet antik kentinin İ. Ö. 2500’lerde 
adalardan oluştuğu tespit edilmişti. Buna göre adalardan güneybatıdaki, daha 
sonraki zamanda Athena Tapınağı’nın yapılmış olduğu Minos yerleşim yerini 
kapsamaktadır. Diğer ada ise, daha sonra Kaletepe ve Humeitepe olarak 
adlandırılan ve aralarında ‘Aslanlı Liman’ olarak sonradan isimlendirilecek 
olan büyük koyun bulunduğu iki tepeden oluşmaktadır. Söz konusu iki ada 
güneydoğu bölümde ince bir bant şeklinde birbirine bağlanmaktaydı; ancak 
bu bağlantının gerçekten var olup olmadığı ya da iki adanın arasının tamamen 
açık mı olduğunu kesinleştirmek üzere 2005 yılında bu bölümde gerçekleştirilen 
drill sondajlar söz konusu bağlantının varlığını kesin olarak ispatlamıştır.  

c. Arkeozoolojik Çalışmalar
Münih Üniversitesi’nden Dr. N. Pöllath ve Dr. H. Manhart tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2001-2004 yıllarında Zeytintepe 
Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki kazılarında ele geçirilen 36.000 hayvan kemiği 
ve 7000 adet midye incelendi. Üzerinde çalışılan kemiklerin sayısına göre 
adak hayvanı olarak en fazla koyun, ikinci olarak keçi ve üçüncü sırada inek 
kesildiği anlaşıldı. Ayrıca az sayıda tavşan, tilki, domuz, köpek ve at kemiklerine 
de rastlanarak, şimdiye kadar ilk defa farklı balık türlerine ait kemikler tespit 
edildi.
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d. Mikrobiyolojik Çalışmalar
Çalışmalar, Bochum Deutsches Bergbaumuseum görevlilerinden Dr. S. 

Brüggerhof ve Dr. T. Warscheid tarafından yürütüldü. 
Mikrobiyolojik çalışmaların ağırlık noktası, mermerin üzerinde yer yer 

siyah leke şeklinde görülen yosunun oluşumunu engelleyici kimyasal madde 
bulmaya yönelik olmuştur. Didim Apollon Tapınağı’nın duvarlarının büyük 
bölümünde olduğu gibi, çoğu ören yerinde de yaygın olarak karşılaşılan bu 
yosun, mermerin üzerinde siyah ince tabaka şeklinde bulunduğundan güneş 
ışınlarını bu bölgeye çekmekte ve mermere dolaylı olarak zarar vermektedir. 
1998 yılı mikrobiyolojik çalışmalarımız sırasında Bouleuterion’daki bir mermer 
orthostat üzerinde, değişik bölümlere şeritler hâlinde test amaçlı birbirinden 
farklı organik biyosid sürülmüştü. Bu yılki çalışmalar sırasında söz konusu 
şeritler incelendiğinde, bu ilâçlardan birinin tamamen pozitif sonuç verdiği, 
bu bölümde yosunun yok olduğu ve yeniden çıkmadığı, mermerin orijinal 
renginde kaldığı saptandı. 
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Resim 1: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki bir sondajda görülen ana kayadaki blok kesim 
yerleri

Resim 1: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki bir sondajda görülen dolgu tabakaları
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Resim 5: Bronz üç ayağın üst bölümü

Resim 3: Bronz griffon protomu Resim 4: Bronz griffon protomu
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Resim 6: Bezemeli bronz adak kalkanı Resim 7: Bezemeli bronz adak kalkanı

Resim 8: Fikellura stilinde aryballos

Resim 9: Fikellura stilinde dinos
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Resim 10: Fikellura stilinde fi ncan

Resim 12: Oturan kadın fi gürini

Resim 11: Amasis kâsesi

Resim 13: Oturan kadın fi gürini



648648

Resim 14: Oturan kadın fi gürini

Resim 15: Oturan Satyr fi gürini
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Knidos kazılarının 2005 yılı sezonundaki çalışmaları da başarıyla 
tamamlanmıştır. Kazılarımızı maddî olarak destekleyen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı- Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne, ayrıca yine bu 
yıl 1. si gerçekleştirilen ve gelenekselleşmesi yolunda adımlar atılan Datça-
Knidos Kültür ve Sanat Festivali’nde bana konuşma yapma olanağı sunan 
ve bir plaketle çalışmalarımızı ödüllendiren Datça Kaymakamı Sayın Savaş 
Tuncel’e, ve Datça Belediye Başkanı Erol Karakullukçu’ya içtenlikle teşekkür 
ederim. 

Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan kazı heyeti üyeleri, Prof. Dr. 
Christine Özgan (Konya) Arş. Gör. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. Deniz 
Pastutmaz (Konya), teşekkür ederim. Ayrıca, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık 
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü öğretim elemanları 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız (Konya), Araş. Gör. Dr. Murat Yakar (Konya), Araş. Gör. 
Dr. Hakan Karabörk (Konya), Mimar Çevik Vefkioğlu’na (Stuttgart-Almanya), 
Restoratör Murat Karatağ’a, yine S.Ü. Mimarlık Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinden Emre Kaya ve Hasan Koç’a da teşekkür ederim.

Ayrıca büyük bir özveri göstererek ağır şartlarda bizlerle çalışan Selçuk 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine ve ören yeri görevlileri Salih Bora 
ve eşi Fatma Bora’ya içtenlikle teşekkür ederim.

2005 Yılı kazı çalışmaları, bu yıl 3 değişik alanda sürdürüldü:
1- Dionysos terası-Stoa
2- Liman Caddesi
3- Nekropol Kazıları 
Ayrıca fotogrametrik çalışmalar (Stoa, Çeşme Yapısı ve Liman Caddesi’nin 

planını oluşturmak amacıyla yapılan ölçüm çalışmaları ve balon yardımıyla 

2005 YILI KNİDOS KAZILARI
Ramazan ÖZGAN*

* Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Konya./ TÜRKİYE.
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kentin hava fotoğrafl arının çekilmesi) gibi bilimsel çalışmalar ile restorasyon 
çalışmaları, çeşme yapısına ve Stoa’ya ait mimarî blokların çizimleri, çeşme 
yapısına ait mimarî blokların polyester kalıplarının çıkarılması, sezon boyunca 
kazısı yapılan alanlardan çıkan hafriyat toprağının, sezon sonunda kent dışında 
belirlenen alana taşınması gibi arkeolojik kazıları destekleyici çalışmalar da 
2005 senesi kazı sezonu faaliyetlerindendir.

1- Dionysos Terası-Stoa Çalışmaları
 Christine ÖZGAN* 

Deniz PASTUTMAZ 
2005 Yılı kazı sezonunda Dionysos terası – Stoa’da çalışılmaya devam 

edilmiştir (Resim: 1). Geçtiğimiz yılki kazı sezonunda yapılan çalışmalarda, 
“mermer oda”nın batısında kalan mekânların, Stoa mekânlarının alışılmış 
karakterinde olmadığı tespit edilmişti. Bu yıl da yine, daha önceki yıllarda 
yapılan Stoa kazısının devamı niteliğindeki çalışmalar sürdürülmüştür.  Bu 
seneki çalışmalar, ağırlıklı olarak  Stoa’nın batısı ile Liman Caddesi’nin 
birleşme yerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur . Söz konusu alan, 
yaklaşık 11x14m. ölçülerindedir.

ZB Mekanı
Burası mermer odanın, dolayısıyla Stoa’nın batısında kalan alandır (Resim: 

2).Bu kısımda da yine üç adet mekân açığa çıkarılmıştır. Bu mekânlar, orijinal 
Stoa seviyesinin yaklaşık 1.10 m.. üzerindedirler. Dolayısıyla bu kısımlarında 
Geç Antik-Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde kullanıldıkları anlaşılmıştır. Bu geç 
antik taban kazılmadan bırakılmıştır, bu yüzden Stoa’nın bu kısımdaki orijinal 
zemini hakkında bir bilgimiz yoktur. 

Daha önce ortaya çıkarılan  beyazımsı- açık renk, düzgün kesilmiş 
rektogonal taşlardan oluşan arka duvarın, Liman Caddesi’ne kadar devam 

* Prof. Dr. Christine ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Konya/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Deniz PASTUTMAZ, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Konya./TÜRKİYE.
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ettiği görülmüştür. Aynı şekilde cepheyi oluşturan duvar da, Liman Caddesi’ne 
kadar devam etmektedir (Resim: 2). Söz konusu bu cephe duvarı, mavimsi-gri 
renkli, mermer görünümlü ve son derece itinalı kesilerek düzeltilmiş sert kireçtaşı 
bloklarından, oldukça düzgün bir şekilde örülmüştür. Bu duvar her yerde 
aynı yüksekliktedir (Yaklaşık 1.26 m.), ve üç tane kapı açıklığına sahiptir. Bu 
açıklıklar, Stoa’nın İmparatorluk Döneminde yeniden yapılanması esnasında, 
(M.S. 2. yy.) kapatılmışlardır; zira kapatılan bu kısımlar da, bütün Stoa’nın ön 
cephesinde olduğu gibi, aynı dönemde mermer plâkalarla kaplanmışlardır. Bu 
duvarın en azından bir kısmının in situ olduğu anlaşılmaktadır. Kesin sonuç için, 
mekân içlerinin tamamıyla boşaltılması gerekmektedir. Bu sene kazısı yapılan 
kısımların, kuzey-güney yönünde uzanan iki adet ayırıcı duvarla bölümlendiği 
görülmüştür. Bunlar orijinal ve in situ duvarlardır; ayrıca, Geç Antik Dönemde 
üçüncü bir duvar çekilerek mekân yeniden bölünmüştür, böylelikle üç farklı 
mekân oluşturulmuştur. En doğuda kalan ve ZA1 mekânı olarak adlandırılan 
kısım, en dar olanıdır ve ZB 2 mekânına dar bir geçiş mevcuttur. 

ZB 2 ve ZB 3 mekânları arasında da, orijinal duvarın üzerine devşirme 
bloklar konularak dar bir geçiş açıklığı oluşturulmuştur. Bu kısımda içi boş bir 
blok taşın yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Bu taş, belki de ocak ya da fırın 
benzeri bir işlev için kullanılmış olabilir. 

ZB 3 ten yine bir açıklık-kapı ile Liman Caddesi’ne geçildiği anlaşılmıştır. 
Bu kısımda küçük bölmeler mevcuttur ve devşirme malzemelerin üst üste 
konması ile bir nevi basamak oluşturulmuştur. Böylelikle belki de ikinci kata 
çıkmak için kullanılmış olabilirler. Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla, Geç 
Antik Dönem - Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde, Liman Caddesi’nin zemin 
seviyesi, Stoa’nın seviyesinden daha aşağıdadır. 

İmparatorluk zamanında, Stoa’nın yeniden yapılanma döneminde, bu 
geçiş, aynen cadde güneyi -Stoa geçişi gibi anıtsal şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır, zira kuzeybatı köşede, beyaz kireç taşı duvarın içine bir köşe payesi 
yerleştirilmiştir. Ayrıca Liman Caddesi’nin sınır duvarı üzerine geniş plâkalar 
konmuştur, bunlardan birinin üzerinde, paye veya sütun kaidesi gibi kalın 
dübel delikleri bulunmaktadır. 

Üzerlerinde bulunan birtakım izler, teras duvarı hizasındaki beyazımsı 
duvar ile orijinal mekânın ön cephesini oluşturan mavimsi duvarın, daha 
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önceki bir döneme ait olduğunu, ancak İmparatorluk Dönemindeki yeniden 
yapılaşma döneminde elden geçirilerek, batıya yani Liman Caddesi’ne doğru 
uzatıldığını göstermektedir. 

Cephe
Doğuda kalan kısımlarda olduğu gibi, bu en batı kısımda da M.S. 3. yy.da 

görülmüş olan yangın felâketinden sonra, yani Erken Hıristiyanlık Döneminde 
tekrar yapılaşmanın mevcut olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).  Mekânın, limana 
yakın oluşu ve içerdiği buluntular (köşede zemin altına gömülmüş bir hâlde 
bulunan büyükçe bir seramik küp, masa ve bank benzeri yerleştirilmiş bir 
çıkıntı) dolayısıyla, bir lokal-dükkân olabileceği düşünülmektedir. Mekânın 
duvarları, yaklaşık bir insan boyunda olup mimarî bloklar ve sütun parçalarından 
oluşan Stoa enkazının üzerine örülmüşlerdir. Bu duvarların, daha önceki kazı 
sezonlarında ortaya çıkarılan Geç Antik Dönem duvarlarına nazaran, daha 
kaliteli, sağlam ve düzgün oldukları gözden kaçmamıştır.

 Bu kısımda bulunan kompleks yapının batı sınırını oluşturan ve yapıyı 
Liman Caddesi’nden ayıran duvar, kuzey-güney yönünde yaklaşık 8 m. kadar 
uzanmaktadır ve orijinal duvarın üzerine devşirme malzeme kullanılarak 
örülmüştür. Yapının güney sınırını oluşturan dış duvar ise, yaklaşık 9 m. 
uzunluğunda olup Stoa’nın cephe duvarıyla tam bir paralellik göstermez. 
Doğu sınır duvarı ise, Stoa’ya kadar uzanmayıp orijinal mekân duvarına 
yaklaşık 1.5 m. kala bir büküş yaparak batıya doğru dönmektedir. Mekân 
ayrıca, iç kısımlarda 3 duvar daha kullanılarak bölümlenmektedir. Böylelikle 
birbiriyle bağlantılı üç mekân daha oluşturulmuştur, duvarların en alt (zemin) 
hizası, Stoa’nın orijinal zemininden yaklaşık 0.90 m. üstte bulunmaktadır. 
Mekânın zemini, sıkıştırılmış toprak ve bunun üzerine dökülen sıvalı harçlı 
bir tabakadan oluşmaktaydı. Duvarlar nispeten sağlamdı fakat Stoa’nın 
cephesiyle 90 derecelik bir açı oluşturmamışlardı. Stoa’nın ön cephesi, bu 
duvarlar örülürken görülecek şekilde bırakılmıştır. Bu kısımda, üst teraslardan 
aşağıya, özellikle Liman Caddesi civarına su getirmekte kullanılan pişmiş 
toprak künkler mevcuttur ve bu künkler Liman Caddesi boyunca devam 
etmektedir. 
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1. Oda (Doğu Oda): Kuzeye (Stoa’ya) doğru açılmaktadır. Ancak bu 
kısımda herhangi bir kapı eşiği yoktur. Güney kısmında 30 cm. yük.x60 cm. 
eninde, kiremit plâkalarla kaplı olan bir bank bulunmuştur. 

2. ve 3. odalar ise (Resim: 4), birinci mekâna yatay olarak 
konumlandırılmışlardır. Bu iki mekânın hem aralarında geçişi sağlayan bir 
eşikleri, hem de Liman caddesine birer eşikli kapı açıklığı ile geçişleri vardır. 3. 
odada ilginç bir durum söz konusuydu: Kuzeybatı köşesinde büyükçe bir küp, 
bir çukura gömülmüş bir hâlde bulunmuştu, çukurun kenarı Stoa’nın mimarî 
parçaları ile (köşe paye kaidesi ve bir sütun) ile sınırlandırılmıştı. Hemen bunun 
yanında porostan bir sütun gövdesi parçası ve bunu üzerine konmuş bir blok 
taştan oluşturulmuş bir masa durmaktaydı. Blok taşın kenarında bir büyük 
bir de küçük olmak üzere, iki âdet, kazıma çizgilerle yapılmış haç motifi nin 
işlenmiş olduğu görülmüştür. Böylelikle bir tür masa oluşturulmuştur ve bu 
masaya destek olarak, stoaya ait frizlerden bir parça kullanılmıştır. Ayrıca 
mekânın ortasında iki adet yuvarlak oyuk bulunmaktaydı; bunlar muhtemelen 
üst örtüyü taşıyan direklerin yerleştirilmesi amacıyla açılmış boşluklardır 
(Resim: 5). Bu mekâna ait duvarlar, çizimleri yapılıp fotoğrafl arı çekilerek 
belgelendikten sonra kaldırılmış ve Stoa’nın orijinal durumunu belirleme ile 
ilgili çalışmalara devam edilmiştir. 

ZB Ön kısım: (Geç Antik Duvarlar Kaldırıldıktan Sonra)
Liman Caddesi’ne kadar herhangi bir kesinti olmaksızın devam eden 

stylobat, burada da aynı hizada bulunmaktadır. Bu kısımda üç adet sütun 
kaidesi in situ  gün ışığına çıkarılmıştır. Stylobatı oluşturan plâkalar, beyaz-
mavimsi sert kireçtaşından oluşmaktadır, bazı yerlerde devşirme taşlar da 
kullanılmıştır. Bunların üzerinde kement delikleri mevcuttur. Dış kısımda 
kalan üç basamak son derece düzenli birleşme yerlerine sahip iken, iç 
kısımda kalan iki adet basamak ise düzensizdir, bu kısımda muhtemelen 
ahşap türünde dayanıklı olmayan bir malzemeden yapılmış bir taban 
bulunmaktaydı. Basamaklardaki aşınma izleri, cadde ve Dionysos Terası 
arasındaki yoğun kullanımı göstermektedir. Cadde ve Stoa arasındaki geçiş, 
monumental bir şekilde düzenlenmiş olmalıydı, çünkü burada bir köşe 
payesi (kaidesi) mevcuttur. Bu kısımda (batıda) bulunan geç dönem duvarı 
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kaldırılmadığından, örülebildiği kadarıyla iki adet sütun kaidesi mevcuttur. 
Bunlara ait olduğu düşünülen yivsiz gövdeli iki sütun da, doğu-batı yönünde 
düşmüş bir hâlde bulunmaktadır. (Stoa’ya paralel olarak düşmüş bir hâlde 
durdukları ve bu hâlde gövdeleri de kırılmadığı için söz konusu kaidelere ait 
oldukları düşünülmektedir. Bu sütunlar, geç Antik Dönem yapılarının üzerine 
inşa edildiği Stoa’ya ait enkaz tabakasının içinde bulunmaktaydılar.) Stylobat 
ve sütunlar üzerindeki yangın izleri de bir kere daha göstermektedir ki; bunlar 
yangın sırasında düşmüşlerdir, çünkü tonlarca ağırlığa sahip olan ve ahşaptan 
oluşan üst örtü yanıp düşerken beraberinde sütunları da devirmiş olmalıdır. 
Bu enkaz-yangın tabakası içinde, M.S. 6 yüzyıla ait olduğu anlaşılan iki adet 
ampul ve geçtiğimiz yıl bulunan bronz erkek elinin bir benzeri bulunmuştur. 
Yine kolosal ölçülere sahip olan bu sol elin, geçtiğimiz sene bulunan sağ el ile 
aynı bronz heykele ait olması muhtemeldir. 

En son kazı sezonunda da görüldüğü üzere, cephe duvarının önünde yani 
yangın enkazı içinde yine çok sayıda renkli mermerden yapılmış bezeme 
parçaları ve harfl i plâkalar bulunmuştur. Bu harfl i plâkaların arasında Stoa 
kazılarının belki de en dikkat çekici buluntusu gün ışığına çıkarılmıştır: Uzun 
bir kısmı birleşebilen bir hâlde bulunan harfl i plâka parçaları birleştirildiğinde, 
ortaya Knidos’un baş tanrısının ismi çıkmıştır: “APOLLON KARNEIOS” 
(Resim: 13). Böylelikle, orta terasta bulunan tapınak ve altar ile “Pembe 
Tapınak” dışında, Stoa’nın batısında kalan bu alanın da bu Dor tanrısına 
ait bir kült bölgesi olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle, şimdiye kadar tamamıyla 
Dionysos’a ait olduğu düşünülen bu Stoa’nın, en azından kısmen de olsa 
Apollon kültü için kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu duruma destek veren 
bir diğer buluntu da; yine bu kısımda bulunmuş olan bir sofi ttir (Resim: 6). 
Bu sofi tin üzerinde, Tanrı Apollon’un simgelerinden biri olan defne yaprakları 
ile birlikte, Tanrı Dionysos’un sembollerinden olan ve kraterden çıkan asma 
dalları birlikte betimlenmiştir. Böylece, Knidos’ta, Apollon ve Dionysos’un tıpkı 
Delphi’deki gibi ortak bir külte sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. 

Stoa’da yapılan bu çalışmalara paralel olarak, özellikle geçtiğimiz 
yıl yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş olan profi lli mimarî parçalar 
(plâkalar)ın birleştirilmesine çalışılmış, bu çalışmaların sonucunda da bir 
tanesi birleştirilebilmiştir. Kalan parçaların incelenmesi sonucunda, en az iki 
tane parçanın olduğu, bu parçaların da bir korkuluğa ait olduğu anlaşılmıştır. 
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Ayrıca bunlara ait profi lli bir kaide de birleştirilmiştir, ancak tam yeri tespit 
edilememiştir. Mermer odanın (UA) batı yanında bulunan diğer mekânların 
büyük bir çeşme yapısı olup olmadığı araştırılmaktadır. Yine geçen kazı 
sezonunda ortaya çıkarılan ve mekânın güneyinde bulunan “Rhodos” yazılı, 
büyük beyaz mermerden yapılmış kaideye ait profi lli profi lsiz parçalarda 
bulunup birleştirilmiştir. Hepsi parçalanmış bir hâlde bulunan bütün bu 
mimarî elemanlar, bu parçalanmanın tesadüfen değil de, Erken Hıristiyanlık 
Döneminde yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

2- Liman Caddesi
CHRISTINE ÖZGAN 
DENİZ PASTUTMAZ

Bu yıl, kazısı yapılan bir diğer alan da Liman Caddesi’dir (Resim: 7). Ağırlık 
daha önce batısı açığa çıkarılmış olan kuzey kısmının doğusuna verilmiştir. 
Ayrıca daha önceki kazı çalışmaları sırasında, kuzey ve güney olmak üzere 
iki bölümde kazısı yapılan caddenin bu yıl tamamı açığa çıkarılmış, caddenin 
kuzeyi ve güneyi ile Stoa’ya geçiş arasında bir köprü görevi gören toprak 
rampa da kaldırılmıştır (Resim: 8). Böylelikle, kuzey ve güney kısımlarının 
bağlantısı ile caddenin bu kısımda Stoa’ya olan bağlantısı tamamen ortaya 
çıkarılmıştır. 

Alan da bol miktarda bezemeli-bezemesiz mimarî blok, Stoa’ya ait olması 
muhtemel mimarî bloklar ve caddeyi sınırlayan doğu ve batı duvarlarına ait 
bloklar düşmüş bir hâlde bulunmuştur (Resim: 9). 

Kuzey kısmının zemini de tıpkı güney kısmı gibi büyük, kare veya dikdörtgen 
formda taş plâkalarla kaplıdır. Bu taş plâkalar, uzun yılar boyunca kullanımdan 
dolayı oldukça kayganlaşmıştır. Ayrıca, bilindiği gibi bu cadde,  limandan en 
üst terasa kadar uzanması dolayısıyla, bir yokuş-rampa görünümündedir. Bu 
yokuşu kırmak ve tırmanışı kolaylaştırmak amacıyla, düzenli olmayan aralıklarla, 
bazen iki bazen de üç basamak oluşturularak tırmanış kolaylaştırılmıştır. Bu 
basamakların üzerleri de kayganlaşmış ve özellikle orta kısımları çökük bir hâl 
almıştır (Resim: 10). Caddenin buluntu durumu ve künk izleri, bu kısmın Erken 
Helenistik Dönemden Geç Antik Dönem-Erken Hıristiyanlık Dönemine kadar 
uzanan  geniş bir zaman dilimi içinde kullanıldığını göstermektedir. 
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Caddede Geç Antik Döneme ait bol miktarda değişiklik saptanmıştır. 
Bu değişiklikler, caddenin orijinal durumunu saptamayı güçleştirmektedir. 
Özellikle, kuzey kısımda, doğu sınırını oluşturan duvar üzerinde, 1.70 m. 
aralıkla yerleştirilmiş iki adet yivsiz gövdeli sütun, oldukları yere devrilmiş bir 
hâlde bulunmuşladır. Aralarında da üzerinde zıvana izleri bulunan mavimsi 
kireç taşından yaklaşık 1.55 m.x.50 m. ölçülerinde bir eşik taşı vardır. Bu 
kısmın, orijinal dönemde, anıtsal bir geçiş olarak düzenlenmiş olduğunu 
düşündürmektedir (Resim: 11). 

Caddenin batı sınırını oluşturan duvar üzerinde de Geç Antik Dönemde 
yapılmış değişiklikler mevcuttur. Caddenin orta ve kuzey kısımlarının temizlikleri 
esnasında, yine taşlara açılmış bulunan düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş 
oyukların varlığı tespit edilmiştir. Bunlar, eğer varsa bir üst örtüye ait olmaktan 
ziyade, kullanıldığı dönem içinde bu kısımda açılan tezgâhların güneşliğini 
taşımaya yarayan direkleri yerleştirmek amacıyla açılmış olabilirler. 

Yukarıda bahsedilen toprak rampanın kazımı sırasında, üzerinde 
“Parmeniskos Knidios”  imzası görülen bir heykel kaidesi gün ışığına 
çıkarılmıştır. Aynı ismi taşıyan bir zanaatkârın, İskenderiye’de, Erken Helenistik 
Dönem (M.Ö. erken 3.yy.) de,  mimar olarak çalıştığı bilinmektedir. Bu durum, 
İskenderiye-Knidos arasındaki ilişkilerin, geleneksel olarak iyi ve yakın 
olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu durma bir diğer örnekte, Knidos’lu 
mimar Sostratos’un inşa ettiği İskenderiye Deniz Feneri’dir. 

4-Nekropol Çalışmaları
Yazıköy’den Knidos ören yerine ulaşan karayolu üzerinde Bağlarözü 

Mevkii denen yerde, yol yapımı sırasında yığılmış olan toprağın alınması ile 
bu seneki nekropol çalışmalarına başlandı. Giriş kısmı temizlendikten sonra 
ana kayaya oyulmuş bir mezar odasının düzgün blok taşlarla örülmüş bir giriş 
ve ön duvara sahip olduğu, ayrıca mezarın önünde yer alan toplam genişliği 
1.80 m. olan dromosun, tam ortadan 45 cm. kalınlığında bir duvar örülerek 
ikiye bölünmüş olduğu anlaşılmıştır. Mezarın ön kısmını ve dromosu oluşturan 
duvar örgüsü yaklaşık 70x60 cm. ölçüsünde, 30 cm. derinliğinde blok taşlardan 
yapılmıştır. Asıl mezar odası ve mezara girişi sağlayan dromosun batı kısmını 
N1, dromos’un doğu kısmında da ayrıca bir gömü yapılmasından dolayı N2 
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olarak adlandırılmıştır (Resim: 12). Dromosun korunan uzunluğu 2.30 m. olup 
büyük olasılıkla yol yapımı sırasında hasar görmüş olmalıdır.

Çalışmalara dromusun her iki tarafında birden başlanmış olup N1 olarak 
adlandırılan mezara ait giriş kısmını oluşturan, doğudaki bölmede çok sayıda, 
dağınık şekilde bir insana ait kafatası, kol ve bacaklara ait kemikler ele 
geçirilmiştir. Mezar odasının 60 cm. kadar önünde, üzerinde asma kütükleri 
ve dans eden bir maenadın kabartma olarak işlendiği bir oinophorosun alt 
gövdesi, bütün bir kandil ve parçalar hâlinde iki adet kandil bulunmuştur. 
N2 olarak adlandırılan dromosun doğu bölümündeki çalışmalarda ise doğu 
duvarının 50 cm. ilerisinde bir testicik ve bunun altında da pişmiş topraktan 
yapılmış bir kapak ele geçirildi. Asıl mezardan 1m. ileride doğu duvarına 
yaslanmış şekilde pişmiş toprak, siyah fi rnisli bir tabak ve bunun önünde yere 
yatay şekilde yerleştirilmiş bir tabak ve hemen altında da siyah fi rnisli bir kandil 
in situ  ele geçirilmiştir. Bu grubun güneyinde de siyah fi rnisli bir kandil ve 
küçük bir kâse birlikte bulunmuştur. N2 mezarının güneyinde dromosu bölen 
duvarın yanında bir sikke ele geçirilmiştir. 

N1 mezarı olarak adlandırılan, ana kayaya oyulmuş 4 m. derinliğe ve 1,10 
m. genişliğe sahip mezar odasının içinde yapılan çalışmalar sırasında, bol 
miktarda kırık seramik parçası ele geçirilmiştir. Mezarın giriş kısmında duvara 
dayalı şekilde 3 adet pişmiş topraktan, discuslarında kabartma motifl eri olan 
Geç Roma Dönemine ait 3 adet kandil, bir adet sikke bulunmuştur. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, başlangıçta ana kayaya oyulmuş bir mezar 
odası ve önünde 1.80 m. genişlikte bir dromosa sahip tek bir mezar olduğu, 
bundan kısa süre sonra dromosun ortadan bir duvarla ikiye bölündüğü ve 
doğu kısmının ayrı bir mezar olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. N2 olarak 
adlandırılan bu mezarda ele geçirilen siyah fi rnise sahip kaliteli seramikler 
bunu kanıtlamaktadır. Mezarın ilk yapılış tarihi büyük olasılıkla oinophorosla 
eş zamanlı olmalıdır. Roma Döneminde ana mezar odasının boşaltıldığı ve 
buradaki seramik ve kemiklerin dromosun batı kısmına atıldığı anlaşılmaktadır. 
Mezar girişinde sağlam olarak bulunan kandiller ve bir adet sikke Geç Roma 
Dönemini işaret etmektedir. Ancak mezarın daha sonraki dönemlerde yeniden 
soyulmuş olduğu Roma Dönemine ait malzemenin mezarın giriş kısmında 
atıl bir şekilde ele geçirilmesi ve mezar girişinin hemen önünde kırık şekilde 
bulunan ostotek parçalarından anlaşılmaktadır. 
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Zusammenfassung
Bereich der Stoa (ZA-ZB; Räume westlich des Marmorzimmers UA, 

Abb.2.7)
Ziel der diesjährigen Kampagne war es, endlich die Verbindung 

zwischen dem Westende der Stoa und der Hafenstrasse im Westen der 
Terrasse freizulegen. Zu diesem Zweck wurde ein Areal von ca.10 x 10. m 
abgetragen.

Insgesamt konnten drei verschieden grosse Räume freigelegt werden (ZB 
1-3). Da ihr Bodenniveau mit über 1 m weit über dem Niveau der Stoa liegt, 
ist deutlich, dass sie in späterer Zeit aufgefüllt und in dieser Form wieder 
verwendet wurden. Vergleichbare Situationen gibt es auch in den weiter 
östlich gelegenen Stoaräumen.

Die Mauer aus hellen Kalksteinquadern, die an der Rückseite der Räume 
parallel zur Terrassenstützmauer bereits in VA und YA begegnete, setzt 
sich bis zum Ende der Terrasse im Westen, also bis zur Begrenzung der 
Hafenstrasse fort. Das gleiche gilt für den vorderen Abschluss der Kammern; 
hier konnte die im letzten Jahr teilweise freigelegte Mauer aus blauen Quadern 
mit den originalen Längenangaben bis hin zur Begrenzung der Hafenstrasse 
aufgedeckt werden. Diese beiden völlig verschiedenen Mauern binden nicht 
in die Begrenzung der Hafenstrasse ein, sind also nicht gleichzeitig mit ihr 
konzipiert worden. Das ist bemerkenswert, da andere, weiter östlich gelegene 
Teile der Stoa – der Treppenbereich und die im Osten anschliessenden 
Kammern- gleichzeitig mit der Hafenstrasse erbaut worden zu sein scheinen, 
wie aus dem übereinstimmenden Mauerwerk hervorgeht, d.h. im späten 4. oder 
frühen 3. Jh.v.Chr. Der westliche Bereich V-Z stammt also möglicherweise aus 
einer noch früheren Zeit als der ursprüngliche frühhellenistische Stoa-Bau.

Hinzu kommt, dass die Frontmauer aus den bläulichen Kalksteinquadern 
zumindest teilweise in situ steht, wie die erhaltene sorgfältige Verklammerung 
zeigt. Ursprünglich führten 3 Türen in die dahinter gelegenen Räume. Diese 
Türen wurden im Zuge der Restaurierung der Stoa im 2. Jh.n.Chr. mit 
verschiedenen Materialien, darunter auch dorischen Spolien, verschlossen, 
und die Front wurde wie überall auch mit Marmorplatten verkleidet.
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Der Abschnitt ZB ist durch zwei Mauern in drei Räume aufgeteilt (ZB 1-
3). Eine von ihnen ist zu einer späteren Zeit, bei der Wiederverwendung und 
zusammen mit der Erhöhung des Bodenniveaus (in frühchristlicher Zeit, wie 
aus anderen Indizien hervorgeht), eingezogen worden. Die ursprüngliche 
Aufteilung bestand hingegen aus zwei annähernd quadratischen Räumen 
westlich des ebenfalls in diese Gruppe von Kammern gehörenden Abschnittes 
VA-ZA.

Im Zuge der frühchristlichen Wiederverwendung wurden die Quermauern 
durch Spolien aufgestockt und Durchgänge geschaffen. Im letzten Raum 
ZB 3 gelangte man ausserdem über eine aus Spolien gebildete Treppe in 
ein oberes Stockwerk. Die Begrenzung zur Hafenstrasse hin musste wegen 
des erhöhten Bodens nun ebenfalls mit  Spolien angeglichen werden; eine 
Türschwelle markiert noch den Ausgang aus diesem Haus.

Unter diesen Spolien liegen die Quader der Begrenzung der Hafenstrasse. 
Eine Pfeilerbasis an der Nordwest-Ecke und  überdimensionale Klammerlöcher 
deuten darauf hin, dass hier in der Kaiserzeit (2. Jh.n.Chr.) ein monumentaler 
Durchgang mit Pfeilern und vielleicht auch Säulen zur Stoa hin errichtet 
worden war. 

Parallel zur Freilegung der oben genannten Räume wurden 
Restaurationsarbeiten in den bereits ausgegrabenen Räume UA und VA 
durchgeführt. Denn unter den zahlreichen Architekturfragmenten, die gegen 
Ende der letzten Kampagne in diesem Abschnitt der Stoa-Front gefunden 
worden waren, gab es ungewöhnlich zahlreiche  profi lierte Plattenteile. 
Sie konnten zu einer vollständigen 2,05 x 0,90 m. messenden Schranke 
zusammengesetzt werden. Mindestens zwei weitere Schranken sind auf 
Grund der Teile noch anzunehmen sowie ihre profi lierten Sockelzonen. Die 
Frage ihrer genauen Lokalisation an den Stoa-Räumen konnte jedoch noch 
nicht geklärt werden. Bildeten diese langen Schranken den ursprünglichen 
vorderen Abschluss der Stoa-Räume westlich des Marmorzimmers UA und 
waren sie zwischen Säulen bzw. Pfeilern montiert?. Warum griff man zu 
dieser ungewöhnlichen Raumbegrenzung?. Der Fussboden von Raum VA war 
prachtvoll mit Buntmarmor in opus sectile –Technik ausgelegt. Möglicherweise 
bildeten die Schranken hier eine Abgrenzung für ein Wasserbecken.
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Die auffällig zahlreichen kleinen Fragmente in diesem Bereich belegen, 
dass die Gebäude und ihre Ausstattung bei der Wiederverwendung in 
frühchristlicher Zeit mutwillig zertrümmert wurden.

Front der Stoa (Abb.3-5)
Wie schon in den östlicher liegenden Abschnitten (s. die Berichte der 

Jahre 2002-2003) war auch dieser westliche Teil der Stoa in der Zeit nach der 
Brandkatastrophe (3. Jh.n.Chr.), in frühchristlicher Zeit, wieder bebaut worden. 
Nach den Befunden zu urteilen (in den Boden eingelassene Vorratsgefässe, 
Tische und bankähnliche Ablagen) wurden die neuen Räume wahrscheinlich- 
in Anbetracht ihrer Lage in der Nähe des Hafens- als Ladenlokale genutzt.

Wieder zeigte sich der schon bekannte Befund: Die hier z.T. mannshohen 
Mauern waren über dem Stoa-Schutt aus Architekturblöcken und 
Säulenstümpfen hochgezogen worden. Doch zumindest das Material für die 
Mauern wurde an dieser Stelle sorgfältiger ausgewählt; sie  wurden stabiler 
und gerader gezogen. Der Ladenkomplex bestand aus der 8 langen, über 
der Begrenzungsmauer der Hafenstrasse hochgezogenen Westmauer, der 
südlichen 9 m. langen Aussenmauer, nicht ganz parallel zur Stoa-Front, und 
der östlichen Begrenzung, die nicht vollständig zur Stoa hin gezogen war, 
sondern vorher umbog und hier eine Art Korridor bildete. Erst anschliessend 
wurde der Komplex durch zwei oder bzw. drei weitere Mauern aufgeteilt.

Es handelt sich um drei Räume, die alle durch Öffnungen miteinander 
verbunden waren. Der Fussboden lag etwa 0,90 m. über dem antiken Stoa-
Niveau. Er bestand aus festgestampfter Erde, die mit einer dünnen Mörtelschicht 
verfestigt wurde. Die Mauern selbst waren zwar relativ stabil, jedoch verliefen 
sie nicht im rechten Winkel zur Front der Stoa, die aber sichtbar gewesen sein 
muss oder doch zumindest in ihrem Verlauf noch erkennbar war. Selbst die 
Spolien, mit denen die Begrenzung der Hafenstrasse im Westen aufgemauert 
wurde, verlaufen schräg zu ihr. Offensichtlich wurde Rücksicht genommen 
auf eine Ton-Wasserleitung, die zu jener Zeit das Wasser von den oberen 
Terrassen zur Hafenregion transportierte und am Rand der Hafenstrasse 
entlang lief.
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Raum 1(östlicher Raum): öffnet sich nach Norden, zur Stoa hin, jedoch 
ohne Schwelle. An seiner Südseite befand sich eine ca. 30 cm. hohe und 60 
cm. breite, mit Ziegelplatten abgedeckte Sitzbank(?). Raum 2 und 3 lagen 
längs zu 1 und waren sowohl untereinander durch einen Durchgang mit 
Schwelle sowie jeweils einer weiteren Tür mit Schwellen zur Hafenstrasse 
verbunden. Raum 3 besass eine weitere Öffnung nach Osten zum Gang vor 
Raum 1 hin. In Raum 3 gibt es einen interessanten Befund: In der NW-Ecke war 
ein grosses Vorratsgefäss in eine Grube eingelassen, deren Begrenzungen 
von Stoa-Architektureilen – einer Pfeilerbasis und einem Säulenschaft in 
Sturzlage- gebildet wurde. Unmittelbar daneben war ein Tisch aus einem 
Porossäulenschaft und einem darüber gelegten Quader aufgestellt (Abb.3). 
An einer Seite der ansonsten schmucklosen Platte war ein grösseres und 
ein kleineres christliches Kreuz eingeritzt worden. Als weitere Stütze oder 
vielleicht Sitz wurde ein Stück vom Rankenfries der  Stoa verwendet. Mitten 
im Raum gab es ausserdem zwei runde Löcher, möglicherweise für Pfosten.

Nach Zeichnung und Photographieren dieses Komplexes wurden die Mauern 
abgetragen und das Stylobat der Stoa freigelegt. Dabei fand sich im Schutt 
unter den Fussböden eine kleine reliefverzierte Ampulla (Pilgerfl äschchen), 
die in das 6. Jh. n.Chr. datiert werden kann und einen wertvollen Anhalt für die 
Wiederbenutzung der Stoa in frühchristlicher Zeit bietet.

ZB- Frontbereich nach Abtragung der spätantiken Mauern
Das Stylobat führt ohne Unterbrechung bis zur Strasse hin, die sich hier 

auf dem gleichen Niveau wie die Stoa befi ndet. Drei Säulenbasen sind in 
situ erhalten. Die Platten des Stylobats selbst bestehen z.T. aus weissem 
oder bläulichem festen Kalkstein, an mehreren Stellen wurden Spolien 
mit Klammerlöchern und Anathyrose verwendet. Die drei Stufen an der 
Aussenseite sind gleichmässig gefugt, an der Innenseite, zur Stoa hin, 
wurden nur zwei recht unregelmässige Stufen gelegt, ein Zeichen dafür, dass 
hier ein Fussboden, vermutlich aus vergänglichen Material (Holz?) einzogen 
war. Abnutzungsspuren auf den Stufen zeugen von einem lebhaften Verkehr 
zwischen Hafenstrasse und Dionysosterrasse.
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Der Durchgang zwischen Strasse und Stoabereich war monumental 
ausgestaltet mit einem Pfeiler im Norden (die Basis war vorher in der 
Grube mit dem Vorratsgefäss sichtbar) und zwei weiteren Säulen auf dem 
umbiegenden Stylobat. Beide Säulen sind unter dem Schutt in Sturzlage 
zum Vorschein gekommen; sie stürzten parallel zur Stoa hin, nicht wie die 
anderen im schrägen Winkel zur Stoafront. Wie der Anschluss zur blauen 
Frontmauer der Stoa aussah, ist noch nicht klar, da die diesen Durchgang 
verschliessende Spolienmauer aus frühchristlicher Zeit noch nicht abgetragen 
wurden. Die nicht zu übersehenden Brandspuren auf Stylobat und Säulen 
machen ein weiteres mal deutlich, dass sämtliche Architekturteile der Stoa 
durch die Brandkatastrophe einstürzten: als das hölzerne Gebälk, die Stütze 
der Marmorteile, verbrannte, stürzten die tonnenschweren Teile ein und zogen 
die Säulen mit.

Wie in den letzten Kampagnen auch wurden an der Frontmauer im 
Brandschutt wieder zahlreiche Fragmente von Buntmarmor und Platten mit 
Buchstaben gefunden. Unter den diesjährigen Fragmenten der Bauinschrift 
gab es die wohl grösste Überraschung der gesamten Stoa-Grabung. Durch 
glückliche Umstände war wieder eine grössere zusammenhängende Partie 
gefunden worden und konnte zusammengesetzt werden. Zu aller Überraschung 
ist hier der Name des Hauptgottes der Knidier zu lesen: APOLLON KARNEİOS 
(Abb.13). Damit ist neben der mittleren Terrasse mit dem Altar und der darunter 
anschliessenden Terrasse mit dem „Pink-Tempel“ ein weiterer Kultbereich für 
diesen dorischen Gott anzunehmen, und zwar der westliche Stoa-Bereich. 
Die bisher immer für den Dionysos-Kult angenommene Halle war also 
wenigstens teilweise auch für Apollon reserviert. Dass dem wirklich so war, 
zeigen auch die Ornamente auf einigen der Suffi ten der Halle: neben Efeu-
Ranken und Krateren gibt es auch Lorbeerblätter (Abb.6). In Knidos wurde 
also ein gemeinsamer Kult von Dionysos und Apollon praktiziert, ähnlich wie 
es z.B. in Delphi der Fall war.

Die Hafenstrasse (Abb.9-11)
Bei der Abtragung des breiten Stegs zwischen dem nördlichen und südlichen 

Abschnitt (Abb.8) kam eine weitere Statuenbasis, diesmal mit der Signatur 
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des “Parmeniskos Knidios“ zum Vorschein. Ein Mann dieses Namens war im 
frühen 3. Jh.v.Chr. als Architekt in Alexandria tätig; die Beziehungen zwischen 
der ägyptischen Stadt und Knidos waren traditionell sehr gut: der knidische 
Architekt Sostratos baute dort den berühmten Leuchtturm.- Am Ende der 
Kampagne war ein ca. 20 m langer Abschnitt der gepfl asterten Hafenstrasse 
freigelegt, die nun auch von den Besuchern genutzt werden kann. Um die 
Steigung des Geländes auszugleichen, ist sie in unregelmässigen Abständen 
durch fl ache Einzel- oder Doppelstufen erhöht worden. Während ihre westliche 
Begrenzung bisher nur den einen Zugang gegenüber der zur Dionysosterrasse 
führenden  Stufen besitzt, ist die östliche Seitenmauer mehrfach in Durch- 
oder Eingänge aufgeteilt (Zugänge zu Läden?). Einer von ihnen ist sogar 
mit Pfeilern und Säulen gekennzeichnet, die z.T. wieder aufgestellt werden 
konnten. Da sich unmittelbar dahinter Schutt von der viel höher liegenden 
Terrasse auftürmt, ist zu fragen, ob hier vielleicht ein Durchgang von der 
Hafenstrasse zur oberen Terrasse führte.
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 4
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Mersin’in Demirtaş Mahallesi’nde yer alan Yumuktepe Höyüğü’ndeki 
arkeolojik kazılar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Lecce Üniversitesi, İtalyan Bilimsel 
Araştırmalar Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Mersin, 
Toroslar Belediyesi’nin katkılarıyla 5 Ağustos - 23 Eylül 2005 tarihlerinde 
gerçekleştirilebilmiştir1. 

Höyükteki çalışmalar üç ayrı sektörde sürdürülmüştür. Höyüğün kuzey ve 
kuzeybatısındaki prehistorik açmalar, höyüğün zirvesindeki Ortaçağ açmaları 
ve höyüğün doğusundaki Demir ve Tunç Çağlarını incelemek üzere açılan 
açmalarda çalışılmıştır.

Tarih Öncesi Dönem Çalışmaları
Höyüğün kuzeybatısındaki geniş alanda Orta ve Geç Neolitik, Kalkolitik, 

İlk Tunç tabakaları açığa çıkarılmıştır. Bununla ilişkili olarak, B6 (Kalkolitik ve 
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Tunç), B5 (Tunç), E5 (Geç Neolitik), E4, D4 (Geç ve Orta Neolitik), E3 (Orta 
Neolitik) ve F6 (Son Neolitik) plan karelerinde çalışılmıştır.

B6 ve B5 alanı, tepenin kuzey yamacına doğru yer almaktadır (Resim: 
1). Bu alanda yer yer İlk Tunç tabakalarıyla kesilmiş olan Kalkolitik Döneme 
ait teraslar saptanmıştır. Kalkolitik tabakaya ait korunagelmiş alanda bir adet 
çöp çukuru, bir adet içerisinde çömlekler bulunan bir depo çukuru ve bir adet 
de tandır açığa çıkarılmıştır. Bu alanın İlk Tunç Çağına ait büyük bir çukur ile 
kesilmiş olması nedeniyle teras izleri zor bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak 
diğer Kalkolitik Dönem teraslarında da gözlediğimiz gibi, bu terasın da, yüz 
vermeyen, tek sıralı bir destek duvarıyla şekillendirildiği anlaşılmaktadır. Bu 
alanda ele geçen buluntular arasında beyaz boya bezemeli kırmızı mallar ile 
kemikten yapılmış bir adet spatül vardır (Resim: 2). 

E5 alanı, 2004 kazı sezonunda açığa çıkarılan oval yapının olduğu alanı 
kapsamaktadır. 2005 yılında oval yapının iç kesiminde çalışılmıştır. Duvar ve 
çatı döküntülerinin altında (taş ve kerpiç) taban üzerinde in situ  kırık çanak 
çömlek parçaları bulunmuştur. Bu kaplardan ikisi restore edilerek tümlenmiş 
ve envantere geçirilmiştir (Resim: 3). Küresel gövdeli olan siyah renkli bir 
çömleğin ve çeşitli depo kaplarının tümleme çalışmasının ise 2006 yılında 
yapılması planlanmaktadır. Bu alanın çeşitli kap tiplerinin bir arada bulunduğu 
bir yaşam alanı olduğu düşünülmektedir. 

E5 alanında kazılan bölgenin hemen alt kotunda (D4/E4/E3 alanı), Orta 
Neolitik Döneme tarihlenen bir duvara ait taş temeller ve bu temelin dış 
tarafında ise küçük dere taşlarıyla yapılmış bir taş döşeme, kuzey yamaç 
eğiminden önceki en son tabakada açığa çıkarılmıştır. Aynı seviyede, biraz 
daha kuzeydeki bölümde ise Geç Neolitik Döneme ait toprak bir taban ve 
yanmış malzemeler bulunmuştur. Bu alan iki evre arasındaki tabakalanma 
ilişkilerinin anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Buradaki 
çalışılmalar sonucunda, Orta Neolitik Dönem yerleşmesinin Geç Neolitik 
Dönem tabakaları tarafından kesilmediği, bu alanda yerleşimin şu andaki 
yamaç eğimi ile benzer şekilde yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Son Neolitik Döneme ait dolguların kazıldığı F6 alanında herhangi bir mimarî 
kalıntıya rastlanmamış olmakla beraber, tabanı yassı dere taşları ile döşenmiş 
depo yerleri belirlenmiştir. Bunlardan birinin çukur kazılarak hazırlanmadığı 
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sadece çevresine yuvarlak kerpiç bir duvar örülmesi yoluyla yükseltilerek 
şekillendirildiği anlaşılmıştır. Bu tabakada, üzerine artı işareti kazınmış olan 
çakıltaşından yapılmış bir baskı mühür de bulunmuştur (Resim: 4). 

2005 yılında kazı çalışmalarının yanı sıra, atölye çalışmalarına da ağırlık 
verilmiştir. Geç Neolitik Dönem tabakalarına ait çanak çömlekler, bitki kalıntıları 
ve hayvan kemikleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Çanak çömlek analizleri, katkı malzemeleri (mineral ya da bitkisel katkılı) 
ve bu malzemelerin hamur içerindeki boyutlarının karşılaştırılması temel 
alınarak yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda mineral katkılı 7, bitkisel katkılı 
ise 2 grup çanak çömlek tanımlanmıştır. Boya bezemeli çanak çömlekler belli 
bir grup ile ilişkili olmayıp tüm çanak çömlek grupları üzerinde görülmektedir. 

Arkeobotanik kalıntılar üzerindeki analizlerde, hem kazı alanından toplanan 
toprak örneklerine yüzdürme çalışmaları uygulanmış, hem de karbonize olmuş 
bitki kalıntıları toplanmıştır. 

Önemli bir buluntu olarak da, Orta Neolitik tabakalarda olasılıkla yapının 
dal örgü bölümüne ait olabilecek bir çamur topağı üzerinde evcil bir buğday 
başağının negatif izine rastlanmıştır  (Resim: 5).

Tunç ve Demir Çağı Açmaları
Demir ve Tunç Çağlarını araştırmak üzere önceki yıllarda höyük zirvesinin 

batısındaki O11, N11, N12 plan karelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 
Demir Çağının en geç dönemine ait toprak dolgu içinde yoğun çanak-çömlek 
buluntusu gün ışığına çıkarılmasına rağmen, bu döneme ilişkin mimarî bir 
kalıntı belirlenememişti. 2005 yılında bu alanda yalnızca N12 açması içinde 
küçük bir sondaj yapılmıştır. Hitit Dönemine ait seramik örneklerinin gelmeye 
başladığı görülerek bu alandaki çalışmalara son verilmiştir.

Yumuktepe Höyüğü’nün doğu yamacında 2004 yılında başlatılan 
çalışmalara 2005 yılında iki açmada devam edilmiştir. Zirve düzlüğünün 
hemen doğusundaki M 20 açmasında Tülay Özaydın denetiminde Demir Çağı 
tabakaları incelenmektedir. Kemalettin Köroğlu yönetiminde yürütülen L 22 
açmasında ise Hitit İmparatorluk Çağının sonlarına ait yapı katları kazılmıştır.
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Doğu açmalarından M 21’de geçen yıl Demir Çağına tarihlenen iki 
mekâna ait duvar kalıntıları, onun doğusundaki M 22’de ise Geç Tunç Çağına 
ait yangınla son bulan bir yapı katı ve silo çukurları belirlenmişti. M 20 
açmasındaki çalışmalar M 21 açmasındaki Demir Çağı mimarîsinin batı yönde 
devam eden parçalarını bulmak amacıyla sürdürülmektedir. Burada kalın bir 
Ortaçağ birikintisinin altında, teras oluşturmak için çatı kiremitleri döşenerek 
oluşturulmuş bir platform açılmıştır. Bu platformun doğusu tek sıra dere 
taşlarıyla sınırlandırılmıştır. Tümü kırılmış olan depo kapları, çatı kiremitleri, 
kare ve daha az miktarda da yuvarlak tuğla parçaları, Ortaçağın erken evresine 
ait bir yapının kalıntılarından taşınmış olmalıdır. Bu kırık parçalar toplanarak 
sınıfl andırılmış ve kazı evi deposuna nakledilmiştir (Resim: 6). Bu döşemenin 
ve önünde yer alan setin, höyüğün zirvesinde bulunan bir yapının önünde 
açık alan oluşturmak amacıyla yapılmış bir teraslama çalışmasına ait olduğu 
düşünülmektedir. Bu platformun altında Demir Çağının sonlarına (M.Ö. 6-5. 
yüzyıllara) ait boya bezemeli bol sayıda çanak çömlek ele geçirilmiş ancak 
Demir Çağının mimarî kalıntılarına ulaşılamamıştır. 

M 22 açmasının kuzeyinde, aradaki gezi yolu ile birlikte (5 x 4 m. boyutlarında) 
kazılan L 22 açmasında yüzey toprağının altında, höyükte 1960’lı yıllarda 
yapılan park çalışmalarının izleri ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzayan tek sıra dere taşlarından yapılmış bir teras ve bu terasın her 
iki ucundaki çam ağaçları bu süreçle ilgilidir. 

Açmanın güneybatı köşesinde, Geç Tunç Çağı tabakası içine açılmış olan 
ve 2004 yılında  DA 014 alan numarası verdiğimiz çukurun devamı temizlenmiş 
ve buradan da Demir Çağına ait geometrik ve yatay bant bezemeli çanak 
çömlek parçaları ele geçirilmiştir. 

Modern teraslar ve ağaç dikmek için açılan çukurlar temizlendikten sonra 
Geç Tunç Çağının bir yangınla son bulmuş en son tabakasına ulaşılmıştır. 
Son derece silik olan, ince kumlu bir toprakla karışık kül tabakası içinde birkaç 
parça kerpiç kalıntısı belgelenmiştir. Bunlardan biri tüme yakındır ve boyutları 
55 x 32 cm. kadardır. Bu tabakada ele geçirilen çanak çömlek hızlı dönen 
çarkta yapılmış, çoğu bezemesiz yayvan tabaklar, çanaklar ve çömleklerden 
oluşur. Geçen yıl da M 22 açmasında aynı seviyede benzer ve daha belirgin 
izler belgelenmişti. 
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L 22 açmasında, biri Demir Çağına diğerleri Geç Tunç Çağına ait toplam 6 
adet çukur belirlenmiştir. Bunlar en az iki ayrı yapı katı veya evreye ait olmalıdır. 
Çapları 1 ile 2 m. arasında değişen bu çukurlar tüm açmayı kaplamaktadırlar. 
İçlerinde Hitit İmparatorluk dönemi çanak çömleği, kemik, kül ve DA 044 alan 
numaralı olanından kömürleşmiş incir ve buğday kalıntıları bulunmuştur. 
Ayrıca silo çukurlarından o dönem Yumuktepe insanlarının denizle sıkı ilişkisini 
gösteren bol miktarda deniz yumuşakçalarına ait kabuklar ele geçirilmiştir 
(Resim: 7).  Bu çukurlar, söz konusu dönemde höyüğün bu kesiminin daha 
çok depolama işlevi için açılmış silo çukurlarına ayrıldığını göstermektedir. Bu 
alandan karışık toprakta ele geçirilen diğer buluntular arasında bir adet bronz 
yüzük, kurşun parçası, demir parçaları ve taş bir ağırşak parçası sayılabilir. 

Ortaçağ Açmaları
Höyüğün zirvesinde yer alan Ortaçağ yapı katlarındaki çalışmalar öncelikle, 

2002-2004 yıllarında gün ışığına çıkarılan mimarî kalıntıların üzerinde zamanla 
oluşan bitki ve çöplerin temizlenmesiyle başlamıştır. 

2005 yılı kazılarında 5 x 5 m. boyutlarındaki L18 ve O18, 2.5 x 3.5 m. 
boyutlarındaki L14 - M14 ve yeni karolaj sistemine dahil edilen L14 ve L15 
açmalarının bir bölümünde çalışılmıştır2  (Resim: 8). 

Höyük zirvesinin güneydoğusunda yer alan O 18 açmasının güneydoğu 
köşesinde yüzeyden -30 cm. derinde başlayan büyük bir taş yığını saptanmıştır. 
Açmanın güney kesitinde, ayrıntılı olarak görülen izlerden taş yığınının bu 
alanda oluşturulan büyük bir çukura geç bir dönemde doldurulmuş olduğu, 
O18, O17 ve O16 plan karelerinde yer alan dere taşı ve çakıl döşeli yolun 
üzerine, onu tahrip ederek açıldığı belirlenmiştir. Yaklaşık 30 ile 40 cm. 
kalınlığında orta boy dere taşı ve çakıl dolgu üzerine sıkıştırılmış toprak 
zeminli olan yol, açmanın henüz kazılmamış olan doğu kesitine doğru devam 
etmektedir. Yolun kuzey kenarını, kesme kalker ve büyük boy dere taşlarından 
bir sıra kuşatmaktadır. Kullanıldığı dönem içerisinde yolun yükselmesiyle 
birlikte yolun kuzey kesimine yola çıkmak için, basamak olarak kullanıldığını 
düşündüğümüz taşlar eklenmiştir. 2004 yılında yolun üzerinde bir de, kare 
biçimli kanalizasyon çukuru belirlenmişti. 

2 1999 yılına kadar uygulanan karolaj sistemi değiştirildiğinden yeni sisteme uydurmak amacıyla 
açmalar genişletilmiştir.



674674

Bir başka kireç harçlı çakıl taşlı yol kalıntısı da 2004 yılında M18 – N18 
açmasında bulunmuştur. Güney-kuzey yönünde uzayan yol, kuzeye doğru 
hafi f bir eğimle yükselmekte ve L18 açmasındaki ocaklı mekânın altında 
kalmaktadır. Açma kesitlerinden de kolayca fark edilebildiği üzere, 1960’lı 
yıllardaki höyük zirvesinin tıraşlanıp tamamen düzleştirilmesinden önce, 
özellikle de Demir Çağı ve Ortaçağ sonuna kadar olan zirvenin kuzey ve batı 
kesimde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2004 yılı kazılarında açılan M18 - N18 ile M17 - N17 açmaları arasındaki 
yürüyüş yolu kaldırıldığında yukarıda değindiğimiz yolun batısındaki alanda, 
içte ve dışta yarım daire şeklinde olan içten içe 2 m. derinliğindeki bir apsise 
ait kalıntılar belirlenmiştir (Resim: 9). Apsise ait duvarların sadece temeline 
serilmiş çakıl ve dere taşı molozun izleri, renk farklılığından dolayı takip 
edilebilmektedir. Demir Çağına ait yapılarda harç kullanılmadığından, toprak 
daha koyu renkte görülebilmektedir. Kilisenin yaklaşık 1 m. genişliğindeki 
duvarları, temellerinde herhangi bir taş kalmayacak şekilde daha geç dönemde 
boşaltılmıştır. Kilisenin sadece batı, güney ve kuzeydoğu bölümündeki 
duvarlarına ait taşların bir bölümü günümüze in situ  ulaşabilmiştir. 2005 yılı 
kazılarında doğusunda apsisi gün ışığına çıkarılan yapının batı kesiminde, ilk 
olarak 1998 yılında çalışılmaya başlanmış, 1 m kalınlığında çift sıra iri kalker 
taşlardan oluşan batı duvarının bir bölümü in situ bulunmuştu. Batı duvarının 
doğusuna bitişik olarak, zemin altında pişmiş toprak lahit içerisindeki bir 
iskelet bulunmuştu. İskeletin yanında, cam koku şişesi ve 976 - 1035 yıllarına  
tarihlenen bronz Bizans sikkesi in situ  ele geçirilmiştir. Gömü hediyesi 
olan  sikke, kilisenin 10. yüzyıl sonu ile 11. yüzyılın ilk çeyreği arasında var 
olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir3. 2005 yılı kazılarının 
sonunda günümüze sadece boşaltılmış duvar izleri kalan kilisenin temellerini 
de kaybetmemek için duvar temellerine orta boy dere taşları doldurularak 
duvar izleri korunmaya çalışılmıştır (Resim: 10). 

Duvarların belirlenmesiyle birlikte kilise doğu batı yönünde, 13 x 10 m. 
olarak ölçülmüştür. Kilisenin içinde bir çok kez yenilenmiş olduğu görülen, 
yaklaşık 1 m. yüksekliğinde bir paye in situ  bulunmuştur. Diğer payelere ait 

3 G. Köroğlu, “Yumuktepe in the Middle Ages”, Mersin-Yumuktepe a Reappraisal, Ed. I. Caneva-
V. Sevin, Lecce 2004, 105.
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taşlar sökülüp alınmış, geriye sıva kalıntıları ile payelerin boşaltılmış temel 
çukurları kalabilmiştir. Payelerin üzerinin fresko ile kaplı olduğu görülmektedir. 
Paye kalıntılarına dayanarak kilisenin planının 4 destekli kapalı Yunan haçı 
tipinde olacağını söylemek mümkündür. Kilise ve yakın çevresinde Roma, 
Erken - Orta Bizans Dönemi özellikleri gösteren lâhit, sütun, sütun başlıkları, 
sütun altlıkları, sütunçe ve korkuluk levhalarına ait parçalar ele geçirilmiştir. 
Bu parçalar Yumuktepe’deki daha erken bir yapı katına ya da Mersin kent 
merkezinde olduğu bilinen Zephyrion kentinden buraya taşınmış olmalıdır4.  

Kilise içinde çoğu kırık olarak ele geçirilmiş olan haç sarkaç ve röliker 
haçlar, takdis ve tören haçları yapının dinî işlevini yansıtan verilerdir.

Kilise zemininin uzun bir dönem yenilenerek kullanıldığı görülmektedir. 
Kireç harçlı taban, daha sonraki bir dönemde ise küçük boy dere taşı üzerine 
sıkıştırılmış toprak taban ve bunun da üstünde 20 x 20 cm. ölçülerinde sırsız 
tuğlayla kaplı bir döşemenin izleri in situ  bulunmuştur. 

Bu dinî yapının Yumuktepe’nin en erken Ortaçağ yapı katı olan 10. yüzyıl 
sonu - 11. yüzyıl başlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Tarihî kaynaklara 
bakıldığında Yumuktepe’nin de sınırları içinde kaldığı, Kilikya bölgesi 968 
yılında tekrar Bizans’ın eline geçtiği ve bölgedeki eski kale ve kiliselerin 
onarıldığı görülmektedir. Çevresindeki ovaya hâkim en yüksek nokta olması 
sebebiyle Yumuktepe Höyüğü de bu dönemde bir etrafı surla çevrli bir “kastron” 
olarak kurulmuş olmalıdır. 

Kilise çok uzun süre kullanılmamış, inşasından 100-150 yıl sonra bu 
alanın işlevi değiştirilerek depo mekânına dönüştürülmüştür. 12. yüzyılın 
ilk yarısında ya da ortalarında, Yumuktepe Höyüğü’nün zirvesinde büyük 
bir çiftlik olduğu anlaşılmaktadır. Bu büyük çiftlik yapısının, batıda giriş ve 
yan yana sıralanan konut mekânları, doğu kesiminde ise kilisenin de içinde 
bulunduğu oldukça geniş bir alanı kapsayan depo mekânları bulunmaktadır. 
Bu alanda sıkıştırılmış toprak zemine, içleri mercimek, buğday ve bakla gibi 

4 1993 yılından itibaren sürdürülen kazılarda Yumuktepe’de 11-13.yüzyıllarına tarihlenen üç 
yapı katı belirlenmiştir. Höyük yerleşmesinde her kurulan yapı katı öncekileri kısmen ya da 
tamamen yok edebilmiştir. Açmaların kesitleri incelendiğinde, 10.yüzyıl sonu ya da 11.yüzyıl 
başlarında kilise inşa edileceği zaman höyüğün zirvesinin derin bir şekilde doğu-batı yönünde  
(var olması mümkün Ortaçağın daha erken veya Demir Çağının neredeyse  tüm tabakaları yok 
edilecek şekilde) kesildiği görülebilmektedir.
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tahıllarla dolu olan büyük boy depo küpleri ve amforalar gömülmüştür. Ezgi 
ve değirmen taşlarıyla çok sayıda çanak çömleğin de ele geçirildiği depoların 
yanında içlerinde ocaklar olan mutfak mekânları da vardır. Bu büyük alan 
Karbon 14 sonuçlarına göre 1160’lı yıllarda çıkan büyük bir yangınla tahribata 
uğramıştır. Yanarken yerlerinden düşen 10 cm. çapındaki meşe direkler depo 
küplerinin devrilmesine yol açmıştır.

2005 yılı kazılarında L14 – L15 ve M14 plan karelerinde, 12. yüzyıl 
ortalarına tarihlenen depo mekânları gün ışığına çıkarılmıştır. Sıkıştırılmış 
toprak zemine açılmış çukurlara depo küplerinin yerleştirildiği görülmektedir. 
Depo küplerinin tahribinden sonra da var olan çukurlar çöp çukuru olarak bir 
süre daha kullanılmıştır. Depo mekânlarının olduğu her yerde yangın izleri 
göze çarpmaktadır. 

L18 açmasında ise tandıra, ait çevresinde yoğun kül ve yanmış toprak 
olan bir alan ortaya çıkarılmıştır. Tandırla ilişkili olduğu anlaşılan havalandırma 
kanalının içinde ise demirden yapılmış fırın küreği, asılarak kullanılmış olduğu 
yanlarındaki iki küçük delikten anlaşılan bronz kandil (Resim: 11) ile spiral 
şeklinde kalın bir telin kıvrılmasıyla yapılmış, ucunda zincir asılı olan yassı 
disk şeklinde tıkaç olması mümkün demir obje bulunmuştur. Tandırlı mekânın 
doğusunda, yaklaşık 1.5 m. uzunluğundaki çift sıra taş örgüsü kalabilmiş bir 
duvar ile içinde domuz ve genç bir adama ait kemikler olan büyük bir hafriyat 
çukuru kalıntısı ve daha aşağı bir kodda  açmanın  kuzeydoğu kesiminde iri 
düzgün kalker taş döşeli bir mekânın köşe kısmı ortaya çıkarılmıştır. Buradaki 
düzgün taş döşeme üzerinde ele geçirilen in situ bronz Bizans sikkesi, bu 
alanın 11. yüzyıla ait olduğuna işaret etmektedir. 

Kilisenin güneyinde bulunan dikdörgen planlı, doğu-batı doğrultusunda 
uzanan alanda (N16 - N17 plan kareleri içerisinde), çok sayıda gömü ile 
karşılaşılmıştır. Burada bulunan çok sayıdaki basit toprak mezar içinde 
iskeletlerin yanlarına bırakılan ölü hediyeleri arasında 13. yüzyıl ilk yarısına 
ait sırlı çanaklar, monokrom sırlı kâseler, camdan koku şişesi, kadeh, boncuk, 
küpe, bilezik ve haç gibi gömü hediyeleri bulunmaktadır. Bu alanın mimarîsiyle 
ilgili herhangi bir veri bulunmamasına, sadece mezar çukurlarının günümüze 
ulaşmış olmasına rağmen, bu alanın belki de 13.yüzyıl ilk yarısına ait yerleşimin 
kilisesi ya da mezar şapeli olması mümkündür. Bu alanın gömüler için uzun 
süre yoğun bir biçimde kullanıldığı kadın, erkek ve çocuk mezarlarından 
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anlaşılmaktadır. Ayrıca 13.yüzyılda, buradaki yapıya gömü yapılırken kilisenin 
güney duvarının artık mevcut olmadığını, geriye kalan 7 taşın üzerine de 
ölülerin yatırılmış olması ve duvar ekseninde de mezar bulunmasından 
dolayı söylemek mümkündür. 13.yüzyılda mezarlık alanı olarak sadece bu 
yapı kullanılmamış, kuzeyinde kalan kilisenin üzeri ve daha batıdaki kesimde 
de olmak üzere zirvedeki geniş bir alan mezarlık olarak kullanılmıştır. Bu 
dönemdeki yerleşim ise höyüğün yamaçlarına ya da höyük çevresindeki 
düz alana yayılmış olmalıdır. Höyüğün batı yamacında oluşturulan teraslar 
üzerinde 13.yüzyıla ait depo mekânlarının bulunduğu önceki yıllarda yapılan 
kazılar ve ele geçirilen buluntulardan anlaşılmaktadır.

2003 yılı kazılarında kilisenin hemen güneyinde, mezar şapeli olduğunu 
düşündüğümüz mezarların bulunduğu alanda bakır alaşımı olan asma kapı 
kilitlerinin ele geçirilmesi kilisenin kapısının güneyde ya da şapelin kapısının 
kuzeyde olduğuna işaret etmektedir. Mezar şapeli olması mümkün bu alanın 
doğusunda 2004 yılında gün ışığına çıkarılan köşeleri akroterli, semerdam çatılı  
(52 x 40 x 40 cm.), ön yüzünde kazıma bir haç olan kapaklı lâhit biçimindeki 
kireçtaşından yapılmış sahte rölik mahfazası (lipsanothek) da mekânın dinsel 
işleviyle ilişkili olarak özel bir tapınıma işaret etmektedir5. Yaygın olan örneklerin 
aksine buradaki rölik mahfazı kireçtaşından şekillendirilmiş yekpare bir bloktur 
ve sandık ya da kutu biçiminde değildir. Sahte rölik mahfazasının ikinci kez 
kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Alt kısmı kırık olduğundan bunu gidermek 
için kireç harçlı sıva ile doldurulmuştur. Rölikerlerin kilise ve şapellerde, 
apsisteki bir niş içerisinde ya da bemada altarın altındaki bir hücrede  saklandığı 
bilinmektedir6. Suriye ve Güney Anadolu’da özellikle hac kiliselerinde, 5 - 6. 
yüzyıllar arasında bölgesel şehit azizler için rölik mahfazaları yapılmıştır. 
Yumuktepe’de bulunan bu eser ise bu tapınımın Ortaçağın sonlarına değin 
sürdüğünü göstermesi açısından değer taşımaktadır. 

5 I. Caneva-G. Köroğlu-K. Köroğlu-T. Özaydın, “Mersin Yumuktepe Höyüğü 2004 yılı kazı 
çalışmaları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı II (30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya), Ankara 2006, 
109.

6 S. Eyice, “Rölik mahfazaları hakkında bir kitap ve münasebetle Anadolu’dan bazı rölik 
mahfazaları”, Sanat Tarihi Yıllığı 8 (1978), 60; C. Kondoleon, Antioch, The Lost Ancient City, 
Princeton 2001, 224-225; A. Aydın, “Kahramanmaraş, Malatya  ve Taşucu Amfora Müzesi’ndeki 
Rölikerler”, Müze Araştırmaları Toplantısı (29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale) (baskıda).
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Kazı çalışmalarında ele geçirilen buluntular arasında sayısal çoğunluğu 
12. yüzyıl ve 13. yüzyıl ilk yarısına tarihlendirilen sırlı ve sırsız seramikler 
oluşturmaktadır. Yumuktepe’nin 12 ve 13. yüzyıl sırlı seramiklerinin büyük bir 
kısmı Ege, Kıbrıs ve Hatay-Dörtyol bölgesi üretimidir (Resim: 12). Bunların 
yanı sıra özellikle Suriye ve daha az miktarda olmak üzere İç Anadolu’daki 
Türk ve İslâm devletlerinden ithal edilmiş parçalar da vardır (Resim: 13).   

Madenî buluntular arasında kilise ve mezarlık alanında bulunan bronzdan 
yapılmış haç sarkaç (Resim: 14), 3 adet haç biçimli röliker parçası ve bir tören 
haçına ait parça ile  küçük bir bebeğe ait bilezik, halhal, kanca ve askılar, 
kozmetikle ilişkili olan bronz saplar bulunmaktadır.  

Kurşundan yapılmış iki posta mührü de 2005 yılında ortaya çıkarılan iki 
önemli buluntudur. Bunlardan küçük olanın ön yüzünde bir asker aziz, arka 
yüzünde ise 4 satır hâlinde Grekçe yazıt vardır. Diğer mührün ön yüzünde 
Pantokrator İsa, arka yüzünde ise Blakhernittissa Meryem tasviri işlenmiştir  
(Resim: 15).

2005 yılı kazılarında Ortaçağ yapı katlarında çok sayıda kemikten yapılmış 
ağırşak ve kemik iğneler gün ışığına çıkarılmıştır. Yumuktepe’de yaşamış 
Ortaçağ kadınlarının dokuma ile yoğun bir biçimde uğraştıklarını kanıtlayan 
yassı disk, yarım küre, mekik ve  konik olmak üzere farklı tiplerde, 1 ve 4 cm. 
arasında çapa sahip, üzerlerinde kazıma ve oyma bezemeler olan ağırşaklar 
her yıl kazılarda ele geçirilmektedir. Özellikle mekik biçimli ağırşaklarda, 
ortadaki hareketli yatay parça, iği sabitleyerek kullanım kolaylığı sağlıyor 
olmalıdır (Resim: 16). 
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Resim 1: Kalkolitik Çağ açmaları (B5-B6)

Resim 2: Kemik spatül
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Resim 3: Geç Neolitik Döneme tarihlendirilen iki kap

Resim 4: Çakıltaşı mühür

Resim 5: Buğday izi
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Resim 6: M20 plan karesinde 
zemini düzleştirmek 
için kullanılmış kiremit 
parçaları

Resim:8: L14 – L15 açmalarında 
depo küplerine ait 
çukurlar

Resim 7: L22 açmasından deniz 
yumuşakçalarına ait 
kabuklar
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Resim 9: Apsis kalıntısı

Resim 10: Yumuktepe Kilisesi, 11. yüzyıl
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Resim 11: Bronz kandil (7 x 6.3 
x 2.2 x 0.1 cm.), 12. 
yüzyıl ortaları

Resim 12: Kazıma ve renkli sır akıtma 
tekniğiyle bezenmiş bir 
çanağa ait parçalar, 13. 
yüzyılın ilk yarısı

Resim13: İç Anadolu veya Suriye’den ithal edilmiş kaplara ait  parçalar, 12 - 13. yüzyıl 
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Resim 14: Bronz sarkaç haç  (7.5 x 5.2 x 0.25 
cm.), 12-13.yüzyıl

Resim 15: Kurşun posta mühürleri, 12. yüzyıl ortaları
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Bilkent University’s 14th season at Kinet Höyük, an ancient port at the 
back of İskenderun Bay, took place from late June to mid-August 2005, 
with six weeks of fi eldwork.  Excavations focused on the mound’s Bronze 
Age and Late Iron (Achaemenid) - Hellenistic phases. The geomorphology 
survey conducted soundings northeast of the mound, and studied the plain’s 
mountainous watershed.  Documentation begun last year of the Roman bridge 
at Kırıkköprü, over a later course of the Deliçay to the south of Kinet, continued 
to make good progress.  This vestige of the area’s more recent history was 
complemented this season by a survey of Roman and medieval occupations 
in the vicinity of the mound1. 

2005 SEASON AT KİNET HÖYÜK
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)

Marie-Henriette GATES*

* Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, İBEF (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü).  
06800 Bilkent. Ankara/TÜRKİYE.

1 The 2005 Kinet staff, affi liated with Bilkent University unless specifi ed otherwise:   M.-H. Gates, 
director; Scott Redford (Georgetown), project associate in charge of the medieval period; 
Charles Gates: site supervisor, OP. E/H, with Şakir Demirok and Banu Ahibay; Ayşe Batman 
(Ankara Ü.): site supervisor, OP. G-G2, with Ekin Demirci; Adam Maskevich (Johns Hopkins): 
site supervisor, East Terrace OP. K 12; Christine Eslick (Sydney): site supervisor, OP. M; Murat 
Akar (ODTÜ): site supervisor, OP. M3; Ahmet Çağan, site supervisor, OP. U.  Geomorphology: 
Timothy Beach (Georgetown), with Ayşegül Vural. Faunal analysis: Salima Ikram (AUC), 
Canan Çakırlar (Tübingen), with Radovan Kabatiarova. Sherdyard and fl otation supervisors: 
Roseann Schneider, Radovan Kabatiarova, Eric Schneider (Santa Clara). Conservation: 
Franca Cole (U.K.); architectural planning, illustration: Özgecan Yarma, Klaus Karius, Sezen 
Kayhan; photography: Tuğrul Çakar, M.-H. Gates. Kırıkköprü: Benni Claasz Coockson, with 
Anıl Uludağ; Roman-medieval survey: Asa Eger (Chicago), Andrea De Giorgi (Bryn Mawr).  
Site guard: Mustafa Kaya.

 The following are warmly thanked for their support: the Turkish Ministry of Culture and Tourism’s 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums, and its excellent representative Mustafa 
Akkaya (Isparta Museum); provincial and local offi cials, especially the Dörtyol municipality 
and Hatay governor Abdulkadir Sarı; Kinet’s neighbors: the Delta Petroleum Company and 
BP Gaz, and terminal managers M. Payas, Ö. Sanal and M. Burgucu; İpragaz and terminal 
manager İ. Sevil.  The season was generously funded by the Institute for Aegean Prehistory, 
the Tarbell Family Foundation, BP-Turkey, Bilkent and Georgetown Universities, and several 
private donors.  
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Aims and Results of the 2005 Excavations (Fig. 1)
The 2005 season moved further towards completing the project’s current 

research questions as fi eldwork at Kinet draws to a close.  Excavations 
continued in the two EB trenches on the mound’s lower West Slope (OPs. 
M-M3); opened a new trench on the “East Terrace” to expand its burnt 
monumental MB II building complex (OP. K12); proceeded from Early Iron into 
LB levels on the west slope (OP. E/H); and exposed more of the Achaemenid 
and Hellenistic settlement on the top of the mound (OPs. G-G2-G3-B and OP. 
U). These six operations are presented in ascending chronological order, and 
the other projects at the end of this report2. 

Early Bronze Age/Kinet Phase VI, Lower West Slope3 
Adjacent Early Bronze trenches OPs. M and M3, a 205 m.2 exposure 

extending 20 m N-S near the present base of the mound’s west slope, 
descended this year into the middle centuries of the third millennium B.C.  The 
long EB III sequence here was fi rst understood, from the 2003-2004 seasons, 
to represent an uninterrupted succession of modest households rebuilt without 
noticeable upsets over ca. 500 years, and ca. 13 phases.  The 2005 fi ndings 
would qualify to some extent the nature of this district.  

OP. M, on which Kinet’s EB sequence is based, this season reached the 
original “road” or alley layout framed by housing that would mark the start 
of EB III, when at least this district was reorganized.  The roadway did not 
extend S into OP. M3, but stratigraphic indices make it roughly contemporary 
with a building recovered there as segments of plastered fl ooring into which 
were sunk six large storage jars (Fig. 2)4.  The jars’ competent potting and 

2 Summaries presented here are in large part based on end-of-season trench reports by their 
site supervisors,  who are warmly thanked.

3 The Early Bronze excavations are coordinated by Kinet research associate C. Eslick, who also 
supervised OP. M. Supervisor for OP. M3: M. Akar.  Both have worked these trenches since 
2003.

4 These piriform jars, their surfaces plain or coated with red wash, are familiar from EB III Tarsus. 
Jar 79 was found sealed, intact and empty; 73, at the mound edge, had been sealed with a 
clay cover found pushed into the jar, which was itself cracked and contained infi ltrated soil.  
From inside the jar, a modern tortoise carapace and a medieval iron cross (KNH-1565) make 
the retrieval of uncontaminated contents doubtful.  On the inner wall of the smaller jar 83, 
splash marks and a horizontal band of residue indicate liquid contents.  
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size (two are ca. 1.5 m. tall) (Fig. 3), and the fact that only a portion of the 
room lies within the excavation area, imply large-capacity storage for a non-
domestic structure.  Associated walling was shallow (max. ca. 0.15 m. high) 
and discontinuous, but demarcated two rooms or magazines into which the 
jars were set.

This large-scale building was preceded by two architectural levels in 
M3, both unevenly preserved and often modifi ed.  They would correlate, 
respectively, with an earlier stage and the original foundation of the roadway 
in M, especially since slight traces of burning (rare for EB III Kinet) were 
common to the fi rst road in M and the lowest level reached in M3.  The usual 
disturbances are compounded here by the deep pits for the storage jars, 
such that only the earlier of the two presented any architectural coherence.  
It consisted of four rooms, none entirely contained within the trench (Fig. 4). 
The southernmost room (57) was furnished with a stepped feature, plastered 
on at least four occasions like the wall against which it was set5.  The central 
room 101  produced the best stretch of walling, with severals course of bricks 
and plastered wall faces on a single stone foundation course.  Inset into 
one face was a shallow semi-circular niche lined with fl at stones, suitable to 
support a wooden post.  The succeeding phase matched the architecture of its 
predecessor closely.  It included a large plastered feature beside M3’s north 
balk: perhaps a hearth, unfortunately much damaged by a bell-shaped MB I 
pit of impressive size6.  Buried in a shallow depression beside the hearth, and 
contemporary with it, was a cache of bronze (copper alloy) items, all new and 
tightly packed: a dagger; two chisels or axes and a small ingot; and a dozen 
pins tied into two bundles with string (Fig. 5)7.  

5 Similar features are reported at EB Tayınat, also without apparent explanation for the purpose 
they might have served (T. Harrison, personal communication).

6 Another MB I pit, on the other side of this balk at the south end of OP. M, infl icted similar 
damage but has been the source of an excellent pottery sample.  Scattered MB I pits in these 
two trenches attest to some activity on this slope during this period, but no living spaces have 
otherwise been recovered. 

7 Cache ‘05 M3 102 L. 176.  A  third chisel or axehead was found in close proximity, but its 
different metal composition suggests to conservator F. Cole that it was not part of the hoard. 
Three rivets still in place on the tang of the dagger show that it was buried with handle attached; 
the blade and its edges, however, show no trace of use.  Preservation is in general poor, and 
conservation was not completed this season.
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The hoard indicates unsuspected wealth for this district, as does the 
storage capacity of the building in M3’s succeeding level.  A third reference to 
the district’s formal status was a clay jar stopper bearing multiple impressions 
of a cylinder seal with a simple chevron pattern (Fig. 6)8.  It was found in M’s 
eroded deposit underlying the earliest EB III roadway; its context is poor, but 
its presence is signifi cant.

A mid-third millennium B.C. date for the West Slope residential district’s 
founding was determined this season by OP. M’s excavations into the preceding 
level.  They show that the roadway and associated housing were located in 
an area previously occupied by a fortifi cation wall, as indeed announced by 
the step trench OP. C, at the current M’s NW corner, where two massive and 
successive casemate walls were discovered in a narrow sounding in 1994.  
The large stretch of defensive wall in OP. M (a later version than in C)  is ca. 
4.5 m. wide and solid brickwork, with an inner room or tower.  Its top surface, 
reached at the close of 2005, is marred by repairs, cutting and erosion, but the 
foundations extend deep and will eventually take on impressive substance.  
Trash accumulated inside the wall included pottery types earlier than EB III 
Tarsus, and may give it an EB II construction date. 

Middle Bronze Age/Kinet Phase V, East Terrace9 
The 2004 season in OP. K11, at the N end of the East Terrace’s monumental 

burnt building, suggested that we had exposed the eastern face of a fortress 
standing on the inland side of Kinet’s MB II/III (17th-16th c. B.C.) citadel.  
Massive stone foundations for a possible tower at the building’s NE corner, 
and fi ll packed against the outer (E) length of the building to form an artifi cial 
rampart at the edge of the MB mound, conform to this period’s military 
architecture in the eastern Mediterranean10; but both features needed further 
attention to ensure that they were being recognized correctly.  It was thus 

8 Unbaked clay jar stopper KNH-1568 [‘05 M 195 L. 315]; dim. = 9.2 x 10.0 cm., th = 5.2 cm.; 
single seal impression = 3.3 x 2.5 cm.; impressions of vessel rim on underside. 

9 Supervisor for OP. K12: A. Maskevich, with R. Kabatiarova (K11). 
10 For this building’s military character and similar MB II citadels in the Levant, see M. Akar, The 

Kinet Höyük MB II Building: The Levantine Palace Tradition in Eastern Cilicia (M.S. thesis, 
Middle East Technical University, 2006).
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decided to move beyond the “tower” by 5 m. N and 13 m. W, into the new 65 
m.2 OP. K12.  The modern surface here showed two topographic aspects: 
K12’s E half descended in a shallow gradient from K11, in contrast to the W 
half’s slope where the mound turns a sharp corner towards the sea.  

Several days’ delay while clearing slope vegetation gave the opportunity 
to straighten K11’s NW corner, exposing another portion of the tower’s burnt 
fl oor and adjacent room from the building’s fi nal Phase 2.  These proved to be 
the season’s only MB II fi nds, since it soon transpired that neither the burnt 
building, nor its level and period, extended beyond the area uncovered in 
2004.  It can now be stated with certainty that the NE corner of the building 
has been reached; that it was reinforced by a massive tower protecting this 
vulnerable sector of the citadel defenses; and that the building was laid out on 
an orthogonal plan, creating a long, straight façade for the inland limit of the 
MB citadel.  

OP. K12 instead was found to consist of thick and steep wash deposits 
containing EB III and MB I sherds, and corresponds with the NE slope of 
Kinet’s Early Bronze mound (Fig. 7).  Sunk into these deposits were three 
circular stone-lined features resembling wells11, in close succession rather 
than strictly contemporary (Fig. 8).  Associated fi nds would assign them to 
MB I, and this phase to an outdoor area for a structure attested here by a 
single wall against K12’s N balk.  The only other constructional remains lay 
just below the modern surface: medieval terracing made of boulders salvaged 
from the adjacent MB II tower, and outdoor surfaces with ovens.  The low 
density of medieval pottery recovered, and its concentration in the shallow, 
eastern part of the trench, would set the housing for which the terraces were 
prepared beyond the area of K12.  Location of medieval structures on the 
fl atter surfaces of the “East Terrace,”  rather than on the mound slope, was 
indeed already demonstrated by previous seasons in this part of the site.  

A most signifi cant result from opening K12 was the discovery that the MB 
II building was also cut into the EB mound.  Walls and rooms were set into 

11 A well of similar construction lies in the open court of the MB II building (’98 OP. K3), and an 
artesian well is active today a few meters N of K12.  These wells would be tapping the same 
aquifer.
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a deep and vast foundation trench, so that fl oor levels lay well below the 
ground surface outside the citadel, their elevations varying by nearly 2 m.  This 
arrangement would have strengthened the citadel building on its exposed, 
outer side.  Access to the complex, unexcavated but surely well to the west, 
must thus have relied on a terraced plan rising up to higher ground level at the 
citadel’s interior.  

    
Late Bronze Age/Kinet Phase IV:1 fi nal, West Slope12 
This season’s work in OP. E/H, the 160 m2 trench of long duration on 

the mound’s west slope, resolved a stratigraphic puzzle from the past two 
seasons; and produced a previously unattested level now understood to be 
Kinet’s fi nal Late Bronze phase.  These closely connected results are based 
on evidence that did not exist in neighboring OP. J/L.  The interest of obtaining 
a broader exposure for LB Kinet by expanding into E/H was thus immediately 
confi rmed.

Kinet’s earliest Iron Age Period 12, exposed in 2004, had been limited to the 
W half of E/H, where trash tips, pits and pyrotechnic installations accumulated 
over a fl at area and some length of time without recourse to more formal 
architecture.  In contrast, the E half of the trench dipped sharply E and S, and 
involved fi lls containing exceptional amounts of Middle Iron pottery (Periods 
11-9), with Period 9 best represented. They would date from the Assyrian 
building project of Period 8, to accommodate an uneven ground surface.  A 
source for this topographic anomaly was reached this year, when the removal 
of this fi ll, nearly 2 m. deep in E/H’s SE corner, was at last achieved.  Its base 
proved to be a tight mass of rubble sloping down into the SE quadrant of 
E/H, along the same angles and steepness as the later fi ll, and connecting 
to shattered walling in the rest of the trench.  This dense stonework belongs 
to a new architectural level, now labelled Period 13.2 and assigned to the 
end of the Bronze Age (Fig. 9)13.  Earthquake can be held responsible for 

12 Supervisor for OP. E/H: C. Gates, with Ş. Demirok and B. Ahibay.
13 The “Period 13” referred to in previous reports as the last LB II level at Kinet should now 

be renamed Period 13.1, to distinguish it from the fi nal LB level discovered in 2005 and 
described here as Period 13.2.
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the dramatic scatter of stone foundations throughout the trench, as vividly 
illustrated in E/H’s E balk by shear and uplift, and by the uniform easterly 
direction of masonry collapse.  

Period 13.2 was not completed in 2005, and the following description 
will need revision after another season’s work14.  The current arrangement 
consists of six small rooms and courts, either linked or belonging to separate 
units.  At least two phases are attested. Floors were plastered, paved with 
gravel, or laid with slabs of caliche conglomerate, and equipped with ovens 
and bins.  A paved alley or drain runs the width of the trench on the south, 
towards a stone-lined cavity near the E balk (perhaps a cistern) that may 
have encouraged the dramatic slump and stone collapse in the trench’s SE 
quadrant.  Intense burning, limited to the NE area of the trench, preserved 
brickwork, brick collapse and charred wood.  This burnt sector produced the 
only in situ fi nds: two storage jars pitched E like the stonework.  The articulated 
right foreleg of a cow was lying beside one of the toppled jars. Also left behind 
was a broken terracotta fi gurine: the head and neck of an ox, one of a yoked 
pair (Fig. 10)15.  

Although the 13.2 living areas were emptied of portable goods before 
their destruction, the deposit’s generous sherd sample identifi es this 
cultural phase as “sub-Hittite.”  Potters retained the forms and wares of the 
Hittite ceramic industry, well represented by Kinet’s three preceding levels 
(Periods 15-14-13.1), but they disregarded and reformulated its standards16.  
Nonetheless, the ceramic tradition remained Hittite without break, with Cypriot 
and related imports maintaining Period 13.2 fi rmly in the Late Bronze Age.  
The faunal assemblage also agrees with previous LB subsistence practices, 
but exceptional quantitities of seashells in 13.2 middens and pits suggest 
straightened conditions for this phase’s residents17.  

14 See also Gates 2006.
15 KNH-1544 [’05 E/H 533 L. 1307.  Max. pres. l = 6.6 cm; h of head = 4.35 cm.  Fine red-brown 

fabric with pinkish-buff slip, decorated with bright red paint.  Broken at base of neck and 
across yoke.

16 See Gates 2001, 2006.
17 S. Ikram, end-of-season summary.  For a radical change with the Early Iron faunal assemblage, 

see Ikram 2003.  The 2005 excavations at Mersin report similar concentrations of shell for the 
fi nal LB occupation phase (K. Köroğlu, personal communication).
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Period 13.2 can, at this stage, be placed in the era’s closing decades, after 
Hittite control had loosened or released its grip on the provinces.  The 2005 
season’s fi ndings show that LB Kinet did not end with the attack that overcame 
Period 13.1, but instead experienced the pattern of decline observed at many 
contemporary sites, from Boğazköy and elsewhere in Anatolia to the eastern 
Mediterranean coast.

Persian-Hellenistic/Kinet Phase III:1, Mound Top18 
Kinet’s Persian and Hellenistic (Period 3) settlement was excavated this 

season in two separate operations on the N and S sides of the mound top.  
The N side’s Area G, a 350 m2 unit combining four previous trenches (OPs. 
G, ‘92/’98 B, G2 and ‘99 G3), continued in the military complex that crowned 
Kinet’s mound from the fourth to the early second c. B.C.  This year, the 
dismantling of mudbrick superstructures to concentrate on stone foundations 
helped trace walls interrupted by medieval pits, and those that the building’s 
terracing set at unexpected elevations (Fig. 11). The building’s two main 
phases have thus become more visible: original Achaemenid construction 
(Period 3B) and modifi cations during the fi rst of Kinet’s two Hellenistic levels 
(Period 3A).  Surviving brickwork would date to the later (3A) stage of use, 
but occupation was continuous.  The abandoned fortress was later fi lled to an 
even height at Kinet’s Late Hellenistic refounding in Period 2.

By the close of 2005, the building’s four parallel wings of roughly equal 
widths, aligned E-W like the fortifi cation wall across the 21-m trench, had 
acquired another fi ve rooms for the current total of 15 (Fig. 12).  They were 
furnished with one or two domed ovens made of pisé and often lined with 
sherds.  Modifi cations appear throughout in the form of blocked doorways, 
and supplementary courses of stone to reinforce or raise wall foundations.  
These especially affected the SE corner.  The original layout here (room 
with oven) was later strengthened by widening its N wall to twice its previous 
thickness.  The use of upright limestone ashlars to reinforce the corners of this 
“room,” a masonry technique reserved for Period 3B buttresses and towers, 
would place it early in the building’s history.  This restricted passageway and 

18 Site supervisor for OP. G, A. Batman with E. Demirci; for OP. U, A. Çağan.



693693

heavy side walls may thus represent a protected entrance into the complex, 
although the intense disturbance caused here by later pitting and stone-
robbing disfi gured this area so profoundly that its original confi guration is 
unlikely to be recovered.  

Interference from Kinet’s medieval residents, who in the 12th-14th c. A.D. 
mined Area G for their own buildings and industries, nonetheless offered 
surprising compensation this year: the left upper arm of an over-lifesized 
male statue, whose polished marble and heroic musculature belong to the 
sculpting tradition of imperial Roman statuary (Fig. 13)19.  It was found in the 
thick deposits generated by a medieval twin-chambered furnace cut into the 
fortress’s S wing.  Since Kinet was unoccupied during the Roman period, this 
fragment was evidently salvaged from elsewhere to produce lime.  The agora, 
temples and theater of Epiphaneia, a well-appointed Roman city N of Kinet 
near Erzin, must have been furnished with honorifi c statues of citizens and 
patron rulers, and could have supplied Kinet’s medieval lime-burners with this 
piece.    

Achaemenid-Hellenistic Periods 3 and 2 were also investigated for the fi rst 
time on the south rim of the mound in OP. U (110 m2), where they followed 
the same sequence20.  The uppermost medieval level typically reused the 
neatly oriented walls of a Period 2, Late Hellenistic house, its rooftiles the 
diagnostic innovation of this phase. It was preceded by Early Hellenistic, 
Period 3A housing: a room and its paved courtyard with an oven (Fig. 14).  
They were placed inside and against a high wall whose masonry connects 
it to the Period 3B (Persian/Achaemenid) fortifi cations. Op. U’s fi lls and pits 
produced a rich collection of Hellenistic pottery. Its stratigraphy also proved 
invaluable in assigning a date to the terracing and glacis that give the mound 
its steepness.  This defense system can now be attributed conclusively to 
medieval Period 1, rather than to Period 3 as earlier proposed, since OP. U’s 
Hellenistic levels lie sealed under the glacis’s clay packing.  

19 KNH-1567 [’05 G/G2 153 L. 403].  Pres. h = 32.0 cm.;  max. circumference = 53.0 cm.  Fine-
grained white marble with pale yellow veins.  Broken at base of shoulder and above elbow.  
Epiphaneia (Erzin) could be the statue’s source, since Kinet was unoccupied during Roman 
times.

20 OP. U was fi rst opened in 2001 for its medieval phase only, to provide a context for the many 
Crusader deniers that had appeared on the mound surface at this spot; see Gates 2003: 
287.
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Geomorphologic Research and the Roman Road21 
Two soundings in the fi elds NE of the mound again tested the 

geomorphology of Kinet’s immediate environs, and the reliability of the 
geophysical survey conducted here in 2000.  While OP. T5 illustrated swamp 
and riverine activity, a deterrent to habitation confi rmed over the years by the 
absence of occupational deposits inland of the mound’s E fl ank, T6 exposed 
another stretch of the paved Roman road discovered in 2002 (Fig. 15).  The 
new section shows its lower and upper roadways to be separate projects and 
chronologically distinct: the earlier one now dated by Early Roman sherds (1st 
century A.D.) in associated fi ll, and its successor by the three Late Antique 
coins (4th c. A.D.) found in 200222.

 
Roman Bridge at Kırıkköprü and Related Survey23                        
Documentation of the Roman bridge ca. 1.5 km. S of Kinet continued last 

year’s program of cleaning; and made deep soundings, along two of its fi ve 
piers, to determine the multiple stages of use and repair up to the fi nal, late 
medieval repaving of the roadway supported by its high arches.  The bridge’s 
long lifespan refl ects a relative stability for this bed of the Deliçay, until a shift 
S to the river’s present course brought about its demise.

The bridge’s demographic landscape was surveyed over a 2.5 km. stretch 
S and N of Kinet.  Roman-Early Byzantine remains (fi rst-sixth centuries 
A.D.) cluster around the bridge, which would have attracted commercial 
and residential settlement.  N of Kinet were found a small Hellenistic site, 
perhaps a fi shing village; and, ca. 1 km. from the mound, an extensive one 
with limestone blocks and marble column drums exposed by illicit digging, 
and Early-Middle Islamic pottery (mid-7th to 14th c. A.D.).  This site would 
fi ll the occupational gap at Kinet, which stayed abandoned from the end of 
the Hellenistic period until the Crusades; and could correspond to the Hisn 
at-Tinat mentioned by Early Islamic geographers, instead of Kinet proper24. 
Soundings here are planned for the coming season.

21 Geomorphologic research conducted by T. Beach, with A.. Vural.
22 Gates 2004: 410.  The upper roadway was initially thought to be a localized repair.
23 Bridge project supervisor: B. Claasz Coockson, with A. Uludağ; survey: A. Eger and A. De 

Giorgi.
24 See Redford et al. 2001.
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Finds’ Analysis and Conservation
P. Grave, L. Kealhofer and geomorphologist B. Marsh collected a second 

round of Kinet samples, this year a selection of obvious imports, as part of their 
Anatolian Iron Age Ceramics Project (http://aia.une.edu.au) to track ancient 
commercial routes through the chemical composition of traded pottery. The 
typology of Kinet’s Late Bronze ceramic assemblage, which resembles the 
production of Hittite central Anatolia to a remarkable degree, was studied on 
site by A. Gunter, in preparation for her fi nal report on this period’s pottery.          

Other fi nds’ processing continued without interruption from previous 
seasons, under the direction of veteran team members: E. Schneider 
processing fl otation samples for palaeobotanical materials; S. Ikram, C. 
Çakırlar and assistant R. Kabatiarova analyzing faunal remains and changes 
in food resources over the site’s wide range of periods, and R. Schneider 
directing the sherdyard.  Of the many objects treated by Kinet conservator F. 
Cole, 29 were selected for the Hatay Museum inventory, and another 13 were 
registered in the museum’s Kinet Höyük study collection.
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Fig. 1:  Topographic plan of 
Kinet Höyük, with 2005 
trenches shaded

Fig. 3: OP. M3, EB III storage jar 79

Fig. 2: OP. M3, EB III building 
with 3 of its sunken 
storage jars, from E; inset: 
jar 83 with cover removed
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Fig. 4: OP. M3, early EB III house, from E

Fig. 5: OP. M3, pins from EB III metal cache; lower left: detail of string knotted around pins

Fig. 6: OP. M, EB II/III jar stopper KNH-1568 (Photo: T. Çakar); right: detail of seal impressions 
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Fig. 7: OP. K12, E end with OP. K11 on right, viewed from SW

Fig. 8: OP. K12, MB I wells from NE

Fig. 9: OP. E/H, Period 13.2 (LB II), 
from S
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Fig. 12: Area G, plan of Period 3 
fortress 

Fig. 10: OP. E/H, fi gurine 
KNH-1544, front 
and side views 
(Photo: T. Çakar) 

Fig. 11: Area G, view of 
Period 3 fortress 
from W
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Fig. 15: OP. T6 in NE Field, 2 versions 
of Roman road, from E

Fig. 13: Marble statue fragment 
KNH-1567 

 (Photo: T. Çakar)

Fig. 14: OP. U, Period 3 from NW 
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Abstract
Work at Troia continued in July-August 2005 according to the planning of 

Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Osman Korfmann, who prematurely passed away 
on August 11th.

In site conservation, new wooden bridges along the visitors’ pathway were 
built. The actual state of facilities for visitors (pathways, information panels) 
was documented for future planning. Magnetic prospection and a systematic 
collection of surface fi nds were completed.

Excavation continued in 6 areas. Within the citadel, the stratigraphy from 
mid Troy VI to Troy VIIa was studied in square E8. Northwest of the citadel, an 
Early Archaic house was uncovered in squares vw3. Remains of a fortifi cation 
with a gate (Troy II) and Early Bronze Age houses (Troy III) were excavated in 
squares A3/4. In both areas, Bronze Age graves were not discovered although 
human remains had been found there by earlier excavations. In squares 
KL4/5 work continued inside a gate of the Hellenistic city wall. Two Roman 
marble statues were found here. Excavation has to continue in 2006 to test 
Prof. Korfmann’s hypothesis that a fortifi cation of a Late Bronze Age lower city 
fortifi cation joined the citadel wall here. In square H17 in the lower city, Late 
Bronze Age settlement remains could be exposed inside a Roman house. In 
square x24 a large building was visible in the magnetogram which did not line 
up with the Hellenistic and Roman street grid. It could be dated to the Late 
Roman Period. A Byzantine cemetery and Hellenistic houses, but no Bronze 
Age layers, were also uncovered here.

Paleogeographic drillings concentrated on the area of the Kesik swamp 
west of Troy, where cores were prepared for pollen analysis. In the Troad, 
several archaeological sites were visited and traditional vernacular architecture 
was documented. Work on a detailed map of the Troad continued.

2005 YILI
TROİA KAZI SONUÇLARI

Peter JABLONKA*

* Dr. Peter JABLONKA, Institut für Ur-und Frühgeschichte Schloss Hohentübingen D-72070 
Tübingen/ALMANYA.
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In the years to come, work at Troy will be completed according to Prof. 
Korfmann’s planning under the directorship of Prof. Dr. Ernst Pernicka. A 
strong effort will be made towards fi nal publication. It is hoped that progress 
will also be made with plans for site management and a museum at Troy.

Notlar
Kazı başkanımız Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Korfmann, 11. Ağustos 2005 

tarihinde, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, Ofterdingen’deki 
evinde, ailesinin yanında hayata veda etti. Vefatı, onu tanıyan, çalışmalarını 
izleyen herkes için büyük üzüntüye neden oldu. 18 yıldır kazı başkanlığını 
yürüttüğü, hayatını adadığı çalışmalarını planladığı gibi sona erdiremedi. 
Ancak son nefesine kadar, tüm gücünü ve zamanını Dünya Kültür Mirası 
olan Troia’ya karşı duyduğu sorumluluklarını yerine getirmek ve geçen 
zaman sürecinde elde edilen sonuçları gelecekte de garanti altına almak için 
mücadele etti.

2005 yılındaki Troia çalışmaları, Prof. Korfmann’nın vefatından sonra, onun 
arzuladığı ve planladığı gibi, Genel Müdürlüğün izniyle, Dr. Peter Jablonka’nın 
vekaletinde sona erdirildi. 

Bu seneki 18. kazı kampanyası, Heinrich  Schliemann’nın 1871’de başlattığı 
ilk resmî kazılarla beraber toplam 34. kazı kampanyasıydı. Çalışmalar  14 
Temmuz ile 31 Ağustos günleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmalarda 6 farklı, 
kısmen oldukça küçük açmalarda toplam 400 m2’lik alan kazıldı (Plan: 1). Bunun 
yanı sıra, paleocoğrafi k, jeofi ziksel ve çevre araştırmaları da gerçekleştirildi. 
2005 yılı kampanyasında 14 farklı ülkeden 57 bilim adamı görev aldı. Bakanlık 
temsilcisi olarak, Çanakkale Müzesi’nden Özgür Çavga çalışmalara eşlik etti. 
Uyumlu ve yardımsever tutumuyla çalışmalarımıza büyük yardımda bulundu. 

Restorasyon, Konservasyon, Ören yerinin Sunumu  (Plan: 2)
Önceki yıllarda, Çanakkale Koruma Kurulu’nun onayladığı ören yeri gezi 

yolu projesinin yapımı devam ettirildi ve aynı zamanda eski gezi yollarının 
bakımı gerçekleştirildi. Kış ayının olumsuz koşulları nedeniyle zarar gören taş 
merdivenler birçok yerde yenilendi. Ören yerinin içinde bazı noktalar ise, orjinal 
dokunun korunması amacıyla, ahşap yürüme yollarıyla kaplandı. Ahşap gezi 
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yolunun yapımı iki nedenle gerçekleştirildi: Birincisi, ören yeri içindeki modern 
taş merdivenler, ziyaretçilerin kafasını karıştırmakta, bazen orjinal dokudan 
ayırt edilememekteydiler. İkincisi, ören yerinin bazı noktalarında yürüme yolu, 
kalıntıların üstünden geçmekte ve böylece bunların tahribatına neden olmakta 
idi. 2005 yılındaki ören yeri yürüme rotası ve üç dilde hazırlanmış (Türkçe, 
Almanca, İngilizce) bilgi panolarının olduğu yerler detaylı topografi k plan 
üzerine işlenerek ve fotoğrafl anarak belgelendi. 

Bunların dışında Troia II ve Troia VI kale duvarı, etrafı ve içinde büyüyen 
bitki ve ağaçlardan temizlendi. Kale duvarı içindeki büyümeye başlayan 
incir ve meşe ağacı kökleri duvarları tahrip edebilecek durumdaydılar. Bu 
kapsamdaki ören yeri temizlik çalışmaları farklı alanlardaki ot ve çalı çırpı 
temizliği şeklinde gerçekleştirilerek, ziyaretçilerin ören yerini iyi bir şekilde 
görüp anlaması sağlandı. A 7 karesindeki Troia VIIa Dönemine ait avlulu evin 
güneydoğu köşesindeki, önceki yıllarda yapılan restorasyon izleri kaldırılarak, 
buradaki orjinal yapı evrelerinin daha iyi görülebilmesi olanaklı kılındı.

Jeofi ziksel Prospeksiyon  (Plan: 3) 
Manyetik prospeksiyon çalışmaları kent yerleşmesinin güneyinde 

yoğunlaştı. Bu alanda, magnetogram resminde doldurulması gereken 
birçok boşluklar vardı. Farklı küçük alanlardan oluşan 8,8 hektarlık alan, 
cäsiummagnetometere ile tüm olarak ölçüldü. Sonuç olarak, Helenistik kent 
duvarının yönü, Helenistik-Roma cadde sisteminin diğer ayrıntıları ve aynı 
zamanda, güneyde, Helenistik-Roma Dönemi kentinin dışında, çok sayıda 
hendek sistemi ve mezarlıklara işaret edebilecek bazı karaltı noktalar tespit 
edildi. Bunlardan, hendek sistemi ve mezar olduğu tahmin edilen bazılarının 
Tunç Çağına ait olabileceği sanılmaktadır.

Yapılan manyetik ölçümlerle yeniden, yer radarı ile (Ground Penetrating 
Radar) bazı duvarların ve Troia VI Dönemi hendeğinin yönünü belirlemek için 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

Troia Yerleşim Alanındaki Arkeolojik Yüzey Araştırması  (Plan: 4)
2002 yılından beri Troia yerleşim alanı içersinde devam ettirilen yüzey 

araştırmaları bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ilk kez, Troia yerleşim 
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alanı içindeki buluntu dağılımınını, tabii ki metotik kısıtlamalar dışında, Tunç 
Çağı, Geometrik/Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi için söylemek 
mümkündür. Tunç Çağında yerleşim alanının batıdaki plato ile sınırlı kaldığı 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle şimdiye kadar lokalize edilemeyen diğer mezarlık 
alanının ise güneydoğuda olabileceği düşünülmektedir. Geometrik ve Arkaik 
dönemde ise daha az yerleşim etkinliğinin olduğu, ama bu dönem sınırının 
kentin güney sınırına kadar ulaştığı tespit edilmiştir.  Helenistik Dönemde 
ise tüm kent alanı yerleşim görmüştür. Roma döneminde de aynı yerleşim 
alanını kullanılmıştır. İki dönem arasındaki tek fark ise, yerleşim yoğunluğu 
göstermekle beraber, doğuya doğru bir büyüme tespit edilmemiştir. Geç Bizans 
dönemindeki sınır ise platonun batı kıyısına ulaşmış ve bir yamaç yerleşmesi 
olarak büyük bir alana dağılmıştır.

Kale İçindeki Kazılar
E8 Karesi (Resim: 1)
Bu alandaki kazının amacı, önceki yıllarda, özellikle içinde çok iyi tanınan 

Luvi mührünün de bulunduğu Troia VII Dönemi evlerinin olduğu, Schliemann 
Yarması’nın güneyi (D7/8 kareleri) ile doğusu arasındaki (E 8/9 kareleri) 
bölgeden çıkan buluntular arasında kronolojik bir ilişki kurabilmekti. Bunun 
dışında, bu alanda mümkün olduğunca çok iyi bilinmeyen Troia VI Orta Dönemi 
tabakalanması ile ilgili yeni bilgiler de elde etmek amaçlanmıştı.

Sonuç olarak, büyük VIM ve Payeli Ev arasında, daha yukardaki yapılarla 
olan yükseklik sorunu aşmak için yapılmış, Troia VI Orta ve Son dönemine 
ait teras duvarları ve yol tespit edildi. Batıdaki çalışmalarda ise, Schliemann 
Yarmasının doğu profi linde gözüken geniş teras duvarı yamaç kaymalarına 
karşı koruma altına almayı amaçlıyorduk. Buradaki en erken evrede ise 
testere dişi biçimli çıkıntı bulunmaktadır. Bu özellik en tipik olarak, Troia VI Geç 
Dönemi yapı ve kalesinde görülmektedir. Kuzeyde ise Troia VIIa Dönemi teras 
duvarları ortaya çıkarıldı. Bunun doğusunda ise sağlam duvarlardan yapılma 
u-biçimli bir planı olan ve çarprazdan gelen yoldan içine girilen bir bina tespit 
edilmiştir. Kuzeyde ise daha yüksekte olan başka bir teras bulunmaktaydı. 
Sonuç olarak bu alandaki mimarî kalıntıları, kalenin içinde yer alan ev dizilerine 
geçişi kontrol eden bir giriş olarak yorumluyabiliriz. Doğudaki kazılarda ise 
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kalenin içinden gelen suları akıtmaya yarayan, taştan yapılma bir kanal ortaya 
çıkarıldı. 

Kale Dışındaki Kazılar 
Kalenin Kuzeybatısı, vw3 Kareleri (Plan: 5)
Söz konusu alan, Troia kalesinin kuzeybatısında, “Place of Burning” ve 

“The Ledge” olarak adlandırılan kazı alanlarının batısında ve yamacın alt 
kesiminde yer almaktadır. Burada Carl W. Blegen’nin ekibindeki arkeologlar 
30’lu yıllarda yaptıkları kazılarda, Troia VI Dönemi tabakaları insan kemikleri 
kalıntılarına rastlamışlardır. Bu nedenle, bizler, höyük yamacının kuzeyinde 
Tunç Çağı Dönemi mezarlarının olup olmadığını anlamak amacıyla yeniden 
kazılara başladık. Blegen kazı atık toprağının yaklaşık 50 cm. altında, 1,5 
metreye kadar ulaşan Roma ve Helenistik Dönem tabakaları (Troia IX ve VIII) 
tespit edildi. 

Blegen tarafından bulunan bu evin batıdaki bölümü bu yılki kazılarda 
ortaya çıkarıldı. Yapının güneybatısında tespit edilen kapı eşik taşı, bir metre 
genişliğinde bir girişe işaret etmektedir. Evin boyutları ise yaklaşık 10,5 x 5,5 
m. ölçülerindedir. 

Evin güneybatısında pek çok çukur tespit edildi. Büyük olan iki tanesinin çapı 
1, 2 metre, derinliği ise 1 metredir. Pithoslar için açıldığı sanılan bu çukurların, 
daha sonra çöp çukuru olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu iki çukurun 
kuzeyinde ise daha küçük olan, 40 cm. çapında, 20 cm. derinliğindeki dört 
diğer çukur yer almaktadır. Aralarındaki mesafe 25 cm. olan bu dört çukur 
aynı sırada yer almaktadır. Bu küçük çukurlar, diğer iki büyük çukurla birlikte 
bir bütünlük arz etmektedir. 

Kalenin Kuzeybatısı, A3/4 (Plan: 6)
Bu alanda da Carl W. Blegen ekibi, Schliemann ve Dörpfeld Dönemi 

açmalarının olduğu alanda yaptıkları kazılarda bir olasılıkla Son Tunç Çağına 
ait mezar bulmuşlardı. 

Burada başlattığımız kazılarda da vw3 karelerindeki kazılarda olduğu 
gibi, Tunç Çağı dönemi mezarlarına rastlanmadı. Buradaki Geç Tunç Çağı 
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tabakaları, hatta kale duvarı sonraki dönem inşa faaliyetleri sırasında tümüyle 
tahrip edilmiştir. Antik Dönem kaynaklarında Troia’nın taşlarının bir Grek 
kolonisi olan Sigeion’da kullanıldığı belirtilmektedir. 

Burada 2004 yılında yeniden başlatılan kazılarda,  Helenistik Döneme ait 
tabakaların hemen altında, bir süpriz olarak, Erken Tunç Çağına ait yerleşme 
ve savunma sistemi kalıntılarına rastlandı. Söz konusu bu alandaki buluntuların 
incelenmesine bu yıl da devam edildi. 

Bu alandaki günümüze en yakın döneme ait buluntular Troia IV Dönemine 
tarihlenmektedir. Hemen bunun altında, Troia III Dönemine ait çok evreli evler 
ortaya çıkmıştır. Taş ve kerpiç duvarlardan yapılma, eşik taşlı girişleri, sızanmış 
duvar ve tabanları olan bu küçük evler farklı yapım evrelerine sahiptirler.  

İç kale duvarında olduğu gibi, burada da Troia II ve III’un sonunda birçok 
yangın meydana gelmiştir. Bu nedenle, giriş ve evlerin tabanında, birkaç tane 
depas kabı, kemikten yapılma bir idol, boynuzdan yapılma çentik bezeli, boyuna 
asılabilir, silindir biçimli mühür, kemik âletler, kemikten ok ucu, bakırdan süs 
iğnesi ve çakmaktaşı aletler gibi pekçok in situ buluntu ele geçirilmiştir. 

Kalenin Kuzeydoğusu, L5,  L4 Kareleri (Resim: 2)
L5 karesinde, 2004 yılında yürütülen çalışmalarda Schliemann ve Dörpfeld 

tarafından yığılan toprağın kaldırılmasıyla oluşan alanda ya da diğer bir 
deyişle, Helenistik ve Roma Dönemine ait şehir kapısının hemen güneyinde, 
9,5 x 5 m. boyutlarında açılan bir açmada kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu 
bölgede, uzun bir süreye yayılması beklenen kazı çalışmalarının temel hedefi , 
Geç Tunç Çağı Dönemine ait tabaka ve mimarî buluntulara ulaşarak Troia 
VI/VII Dönemine ait, olası bir aşağı şehir savunma duvarını açığa çıkarmaya 
yöneliktir. Bu sene içersinde Geç Roma Döneminde gerçekleşen iki adet 
depremin oluşturduğu metrelerce yüksekliğe erişebilen yıkıntı tabakaları 
kaldırılmıştır. 

Bu yıkıntı tabakası açık bir şekilde doğuya doğru eğilim göstermektedir. 
Her iki heykelin bulunduğu alanın doğusunda daha küçük taşlardan oluşan, 
harç karışımı görüntüsü veren bir toprak tabakasına rastlanmıştır. Burada 
büyük bir olasılıkla yıkılan kapının kalıntıları söz konusudur. 
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Aşağı Kentin Güneyi, H17 Karesi (Plan: 7)
Bu plan karede 1993 yılında Tunç Çağı sonrası kazı ekibi tarafından bir 

Roma evinin içerisinde gerçekleştirilen kazılarda, MÖ 2. yüzyılın ortalarına 
tarihlenen Helenistik Döneme ait bir taş döşemenin kaldırılması ile Tunç 
Çağı tabakalarına ulaşılmıştı. Helenistik Döneme ait taş döşeme batı-doğu 
doğrultusunda inşa edilmiş ve Antik Dönemde döşemenin seviyesine kadar 
kaldırılmış bir duvarın altına girmektedir. Döşemenin altında ise duvara dayalı 
bir şekilde yapılmış bir fırın ve buna ait kül çukuru açığa çıkarılmıştır. Buna 
dayanarak duvarın Tunç Çağı sonrası erken bir döneme, olasılıkla erken 
Helenistik Döneme ait yerleşime ait bir evin parçası olduğunu söyleyebiliriz.

H17 de açığa çıkarılan Tunç Çağı tabakaları—doğuda bulunan KL16/17 
plan karelerinde olduğu gibi, 1,20 m. kalınlığa ulaşmaktadır. Bu tabakalar aynı 
zamanda Erken Troia VI Döneminden Troia VIIa Dönemine kadar olan zaman 
dilimini kapsamaktadır. Genelde yapı molozları olarak tanımlayabileceğimiz 
en erken mimarî buluntular taş yığınları şeklinde yanmış kerpiç duvarların 
oluşturduğu kırmızı renkli  dolgunun  çevresinde bulunmuştur. Taş yığınları 
bir çizgi hâlinde açmanın içinden kuzeybatıdan güneydoğu yönüne 
yönelmektedirler. Taş yığınlarının bu yönü IKL16/17 karelerinde açığa 
çıkarılan evlerin yönüyle aynıdır. Bu yüzden bu taş yığınlarını Geç Troia VI 
ve Troia VII Dönemine ait evlerden geriye kalan mimarî buluntular olarak 
değerlendirebiliriz. Bir yangın sonunda tahribata uğrayan bu evlere ve bölgeye 
bir daha yerleşilmemiştir. Kalıntılar zamanla daha da zarar görmüşlerdir. Geriye 
kalan taşlarda büyük bir olasılıkla tarım amacıyla düzenlenen arazilerde veya 
Helenistik Döneme ait aşağı şehrin inşasında kullanılmış olabilir.

Erken Troia VI Dönemine ait ve renkli çakıl taşlarından oluşan bir döşeme, 
batı-doğu yönünde ilerleyen, 30-40 cm. kalınlığında ince bir duvarın ya da 
direnek sistemi, temel çukuru tarafından kesilmiştir. Yapının temelleri ana 
kayaya kazılmamıştır. 6 metreden biraz daha uzun olan bu duvar her iki 
tarafında da kazılan alanın sınırlarında bulunan Roma duvarlarının altına 
girmektedir. Çukurun ya da hendeğin her iki tarafındaki tabakalar genellikle 
Troia V ve Erken Troia VI Dönemi çanak çömleği içermektedir. Buna dayanarak 
bu hendeğin bu döneme ait olduğunu söyleyebiliriz. Buradan elde edilen 
buluntular arasında birkaç adet ağırşak, bir adet akik boncuk ve yine bir adet 
tunç ok ucunu sayabiliriz.
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X24 Karesi  (Plan: 8)
Bu alanda yapılan magnetogram ölçümlerinde, Helenistik-Roma kent 

planına uymayan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde ilerleyen 40 m. uzunluğunda 
ve genişliğinde bir yapının duvarları tespit edilmişti. Bu yüzden yapının 
hangi döneme ait olduğunun araştırılması gerekmekteydi. Bu kadar az bir 
seviyede, böylesine iyi korunagelmiş ve böylesine büyük bir Tunç Çağı binası 
bulabilme olasılığı zaten baştan beri çok azdı. Kazılar sonucunda da binanın 
bir Geç Roma Dönemi binası olduğu anlaşılmıştır. Kazılan alan ilk olarak 9 x 
9 m. büyüklüğünde açılmıştır. Yüzey toprağının hemen altından mezarların 
belirmesi üzerine açmanın yalnızca doğu yarısında, buradaki tabakalaşmayı 
aydınlatma amacıyla ana kayaya kadar inilerek kazı sezonunun sonuna kadar 
çalışılmıştır.

Sürülen toprağın hemen altında Geç Bizans Dönemi mezarları açığa 
çıkmıştır. Toplam 19 adet mezardan 10 tanesi bütünüyle kazılabilmiş, 6 tanesi 
ise kazılan alanın sınırlarının yer yer ötesine geçmeleri nedeniyle yalnızca 
belirli bölümleri kazılabilmiştir. Batı-doğu yönüne yerleştirilmiş mezarlar 
birbirlerine bitişik şekilde bulunmuşlardır. Çoğunluğu taş bloklarla örtülü olan 
mezarların baş kısımları ayak kısımlarından daha geniştir. Bunların dışında 
yalnızca bir adet tuğla mezar ile birkaç basit çukur mezar kazılan mezar türleri 
arasındadır. Mezarlardan yalnızca birinde iki adet iskelet üst üste bulunmuştur. 
Diğer bütün mezarlarda yalnızca bir adet iskelet mevcuttur. Fakat bazı mezarlar 
da ve mezarların arasında tek tek kemikler ve kafatasları açığa çıkarılmıştır. 
Bu mezarların birden fazla kullanıldığını gösterir. İskeletler sırt üstü ve düz, 
baş kısımları batıya yönelecek şekilde yerleştirilmiştir. Kafatasları tuğlalar ve 
taşlarla desteklenerek dik durmaları sağlanmış ve ölünün bakışları doğuya 
yönlendirilmiştir. Eller göğüs üzerine çapraz bir şekilde yerleştirilmiştir.  

  
Troia’nın Yakın Çevresinde Yapılan Araştırmalar
Paleocoğrafya
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan Kayan ve ekibi Troia ve çevresinde 

uzun yıllardır sürdürdükleri araştırmalarını, bu sezon Kesik Kanal bölgesinden 
başlayarak 2003 yılında keşfedilen Neolitik yerleşme Alacalıgöl Mevkii´ne 
kadar olan alanda gerçekleştirdikleri sondajlarla sona erdirmişlerdir. Birçok 
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araştırmacının iddia ettiğinin aksine, daha M.Ö. 2. binyılda burasının tatlı su 
bataklığı olduğu için, burada Geç Tunç Çağında bir liman olamayacağı 2005 
yılı araştırmaları sonucunda kanıtlanmıştır. Prof. Kayan ilerideki çalışmalarını 
sondajlardan elde ettiği oldukça zengin numune arşivine yoğunlaştırarak 
bunların ayrıntılı bir yayınını hazırlamak istemektedir.

Düzenlenen Etkinlikler 
4 ve 6  Ağustos tarihleri arasında uzman bilim adamlarının katılımıyla 

“Pottery workshop: fabrics and decorative styles.  Interregional interactions 
between Troia, the Aegean region and the coasts of Asia Minor in the Middle 
Bronze Age and in the beginning of the Late Bronze Age” (Çanak Çömlek 
Çalıştayı: Fabrika ve Dekorativ Stiller: Orta Tunç ve Son Tunç Çağı Başında, 
Troia, Ege Bölgesi ve Anadolu Kıyıları Arasında Bölgesel İlişkiler) başlığı altında 
bir çalıştay düzenlendi. Katılımcılar, dinledikleri sunumların ve tartışmaların 
yanı sıra buluntuları yerinde görüp inceleme şansına sahip olmuşlardır. 

Teşekkür
Tüm proje çalışanlarına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 

Bakanlık temsilcisi Özgür Çavga’ya, ama aynı zamanda yöre işçilerine, 
2005 yılı kampanyasının planlandığı gibi, vekâleten, sorumluluğumda sona 
erdirilmesine gösterdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Siemens Türk A.Ş. 
iki yıldan beri olduğu gibi bu sene de Troia kazılarının ana sponsoru olarak 
çalışmalarımıza destek oldular. Dr. İbrahim Bodur, Zeynep Bodur-Okyay 
ve Osman Bodur’un yardımları 2005 yılı çalışmalarının gerçekleştirilmesini 
olanaklı kıldılar. Akçansa Firması (Çanakkale) ise bu sene aynı yardımlarıyla 
ören yeri gezi yollarının yapımında büyük destek oldu. Her zaman olduğu 
gibi çok değerli Troia dostu Süleyman Bodur bazı sorunların aşılmasında 
desteklerini esirgemediler. Çanakkale Valisi Süleyman Kamçı, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, her 
zaman Troia çalışmalarına yardımcı olacaklarını bir kez daha dile getirdiler. 
Çanakkaleli Troia dostları oldukça anlamlı bir anma toplantısı düzenlediler 
ve gerekli olduğunda yardım ellerini uzattılar. Prof. Dr. Muharren Satır ise, 
Troia’ya kadar gelerek Çanakkale-Troia Vakfı’nın organizasyonu ile ilgilendi. 
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Vakıf işleri için özellikle Mustafa Sevim ve Enver Yılmaz büyük çaba gösterdiler. 
Amerikalı meslektaşlar ve sponsorlar ve dostlar adına Prof. Dr. Brian Rose 
(Cincinnati ve Philadelphia) Troia’ya gelerek her zaman yardıma hazır 
olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Getzel Cohen (Cincinnati), James B. Ottaway 
ve Malcolm Wiener bundan sonra da Troia yayın ve araştırma sonuçları 
için parasal yardımda bulunacakları sözünü verdiler. Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Rektörü Ramazan Aydın, Troia çalışmaları için her türlü yardım 
sözünü yeniden dile getirdi. Tübingen Üniversitesi Rektörü Eberhard Schaich, 
yaptığı açıklamada, üniversite olarak, Troia Araştırmaları’nın bundan sonra 
da Tübingen’e bağlı olarak devam edeceğini çok net bir şekilde dile getirdi. 
Pre ve Protohistorya Enstitüsü’nden Prof. Dr. Manfred K. H. Eggert ve Doç. 
Dr. Ulrich Veit, Prof. Korfmann’nın danışmanlığını yaptığı doktora tezlerinin 
bundan sonraki danışmanlığını ve verilecek dersleri üstlendiler. Yukarıda 
adı geçenler ve ama özellikle Dr. Hans Günter Jansen, zor günlerde, Prof. 
Korfmann’nın vefatı öncesi ve sonrasında Troia için büyük çaba gösterdiler. 
Kendilerine yürekten teşekkür ederiz. 

Katja, Afra ve Jochen Korfmann, eşinin, babalarının ömrünün büyük bir 
bölümünü Troia için çalışarak geçirmesine katlanmak durumunda kaldılar. 
Bunun için kendilerine sadece kelimelerle teşekkür etmek yetmiyor, bunu dile 
getirmek de gerekiyor.
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Plan 1: 2005 yılı kazı alanları

Plan 2: Ören yerindeki gezi yolu ve bilgi panolarının 2005’teki durumu



712712

Plan 3: Jeo-fi ziksel prospeksiyon. 2005’teki durumu

Plan 4:  Troia yerleşim  alanındaki yüzey araştırması. Araştırma yapılan noktalar. 2005’teki 
durumu 
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Plan 5: vw3 karelerindeki kazılar. 2005’teki 
durumu

Plan 6: A3/4 karelerindeki kazılar. 2005’teki durumu
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Plan 7: H17 karesindeki kazılar. 2005’teki durumu
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Plan 8:  x24 karesindeki kazılar. 2005’teki durumu
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Resim 1:  E8 karesindeki kazılar

Resim 2: L5 ve L4 karelerindeki kazılar. 2005’teki durumu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izniyle yapılan Harran kazıları bu yıl 6 Eylül 2005 tarihinde başlamış, 29 
Ekim 2005 tarihinde sona ermiştir. Harran Kazı Heyeti, başkanlığım altında 
Arkeolog Sabri Kızıltan,  Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, GAP İdaresi Başkanlığı 
uzmanlarından Arkeolog Sanat Tarihçisi Serap Uzer, Restoratör İlkay Kaplan 
Oral, Arkeolog Gökhan Turan, Arkeoloji öğrencileri Nalan Demirkan,  Bekir 
Çetin ve Bilgisayar Operatörü Mustafa Kır’dan oluşmuş ve Mardin Müzesi’nden 
Arkeolog Hasan Karabulut Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır. Ayrıca Prof. 
Dr. Hayat Erkanal ile Araştırma Görevlisi Muharrem Oral kazımızı misafi r 
olarak ziyaret etmişlerdir. 

Kazı çalışmalarına başlamadan önce Harran Höyük’te ve Ulu Cami’de, 
kazı alanlarında gerekli olan geniş çaplı bir temizlik çalışması yapılmıştır. 
Daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunduğumuz 
kazı programımız uyarınca Harran Höyük’te, Harran ilçesi sınırları içinde ve 
Harran Höyüğe çok yakın olan ve surların güneydoğusunda bulunan Tel-İdris 
mevkiinde ve Harran Ulu Cami’de kazı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca, Harran 
Höyük’te I. tabakada bulunan mimarî kalıntıların ve Ulu Cami’deki minarenin 
merdivenlerinin restorasyonu yapılmıştır. Höyükte kazı ve restorasyonu yapılan  
mimarî kalıntılar ile camideki kazı alanlarının ve restorasyonunu yaptığımız 
yerlerin  korunması  için programımız gereği höyüğün ve caminin etrafı kafes 
tel örgü ile sağlam bir şekilde çevrilmiş ve koruma altına alınmıştır. Yine 
programımız gereği tanıtım amacıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan tanıtım 
levhaları höyükteki ve Ulu Cami’deki kazı alanlarının  uygun yerlerine konarak 
yerli ve yabancı turistlerin kazı alanlarını daha iyi anlamaları sağlanmıştır.

HARRAN
2005 YILI KAZILARI

Nurettin YARDIMCI*

* Dr. Nurettin YARDIMCI, Araştırma Projesi Başkanı, Başbakanlık Müşaviri, Cemal Nadir Sok. 
No: 24/4 Çankaya – Ankara/TÜRKİYE  e-mail: yardimci_n@hotmail.com
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Harran Höyük Kazıları
35DD-35EE Plan Karesi (B) Açması (Plan: 1,2  Resim: 1)
2004 yılında çalışmaların devam ettiği 35DD-EE ve 36DD-EE  plan 

karelerine rastlayan (A), (B), (C) açmalarında temizlik çalışmasından sonra 
alt tabakalara sistematik bir şekilde inmek için mevcut açmaları genişletmek 
amacıyla (B) açmasında mimarînin olmadığı alanda doğuya doğru 16x4 
m. ebadında bir açma açılması (D) ve (B) açmasının genişletilmesi 
planlanmıştır.(A) açmasında da yine alt tabakalara sistemli bir şekilde inmek 
için bu açmanın 16x4 m. ebadında bir açma açılarak (E) doğuya doğru 
uzatılması ve genişletilmesi planlanmıştır. Açmaların bu şekilde genişletilmesi 
kazılan toprağın atılmasında ve taşınmasında kolaylık sağlamak ve dolayısıyla 
işçi çalıştırılmasında tasarruf sağlamak amacıyla yapılmış ve önümüzdeki 
yıllarda bu kısımda höyüğün meyilli olmasından faydalanıp teraslama yaparak 
kazılması planlanmıştır. 

(B) açmasının devamı olarak genişletilen ve 35EE plan karesine rastlayan 
bu  alanda yapılan derinleşme çalışmalarının ilk gününde üst seviyede dolgu 
toprağın içinde bir domuz başının tasvir edildiği pişmiş toprak krem renkli 
bir riton parçası bulunmuştur. İslâmî Dönemde ritonun olmayışı ve yine 
İslâmî Dönemde domuz tasvirinin yapılmaması ve Demirçağı malzemelerine 
benzediği dikkate alınarak değerlendirilen bu eser şimdilik M.Ö.I.binyıla 
tarihlendirilmiştir.

 Bu açmada devam eden çalışmalar sırasında toprağın, külle karışık dolgu 
toprak şeklinde geldiği görülmüştür. Kazılarımızın derinleşme çalışmaları 
sırasında yoğun olarak İslâmî Döneme ait sırlı ve sırsız seramiklere, daha 
sonra da bazı  I. binyıl seramik parçalarına rastlanmıştır. İslâm Devrinde ve 
sonra Cumhuriyet Döneminde yoğun olarak kullanılan bu yerde gerek dolgu 
toprağında gerekse dolgu toprağından gelen malzemeden buranın karışık 
olduğu görülmüştür. Derinleşme çalışmaları devam ederken yanmış bir kül 
tabakası görüldü. Bu seviyede de İslâm seramikleri yoğun bir şekilde gelmeye 
devam etti. Böylece bu seviyedeki bu alanın da İslâm Döneminde yoğun 
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 

  Kazıların devamında 50 cm. derinlikte açmanın güneydoğusunda, doğu 
duvarına bitişik olarak 85 cm. çapında ortası delik siyah bazalt bir değirmen 
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taşına rastlanmıştır. (Plan: 2) İslâm Dönemine tarihlenen değirmen taşının 
bulunduğu kotu tespit edip fotoğrafı çekildikten sonra kaldırılarak kazılara 
devam edilmiştir. Yine bu açmanın güney duvarı önünde yüzeyden 1.35 cm. 
derinlikte M.Ö. VI. yüzyıla Yeni Babil Devrine tarihlenen Nabonid Dönemine 
ait, üzerinde çivi yazısı  bulunan Sin Mabedi’ne ait iki kırık tuğla adak kitabesi 
parçası bulunmuştur (Resim: 7). Kazı çalışmalarının devamında açmanın 
güneydoğusunda  değirmen taşının bulunduğu yerin altında 1.50 cm. derinlikte 
yine aynı adak kitabesi parçasına rastlanmıştır. Açmanın kuzey duvarının üst 
seviyesinde 1.90 cm. derinlikte açmanın batısından doğusuna uzanan ince 
beyaz bir zemine rastlanmıştır. Bu zeminin açmanın ortasına doğru bittiği 
görülmüştür. Zeminden 1.25 cm. boyunda 1.25 eninde bir kesit bırakılarak 
çalışmalara devam edilmiştir. (Resim: 1) Bu yıl B açmasının uzantısı olarak 
açtığımız D açması ile B açması arasındaki duvar kaldırılmış; B açmasındaki 
toprağı taşıma ve geniş bir alanda daha rahat çalışma olanağı sağlanmıştır. 
Açma duvarı kaldırıldıktan sonra bu açma tümüyle B açması olarak anılmıştır. 
Bu açmadaki çalışmalar kuzeydeki tuğla ve kerpiç duvarın üst seviyesinden 
itibaren 2.20 m. derinliğe kadar inilerek zemin toprağı ve açmanın kenarları 
düzeltilerek son bulmuştur. (Plan: 2, Resim: 1) Bu açmada geçen yıl açığa 
çıkarılan ve I.binyıla tarihlenen çöp çukurunun taban seviyesine kadar inilmiş 
ve son olarak gelen gerek I.binyıl seramikleri gerekse Sin Mabedi’ne ait yazılı 
parçalar bu seviyenin I.binyıl tabakası olduğunu göstermiştir.  

36DD-36EE Plan Karesi (E) Açması (Plan:1-2, Resim: 1)
Geçtiğimiz yıl kazılan (A) açmasının devamı olarak 36DD ve 36EE plan 

karelerine rastlayan yerde batıdan doğuya doğru 16x4 m. boyutlarında 
(B) çukuruna paralel 36 EE plan karesine rastlayan bir açma (E) açılması 
planlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda (D) açmasında 
olduğu gibi üstte karışık dolgu toprağının devam ettiği gözlenmiştir. Dolgu 
toprağının küllü toprak şeklinde gelmeye başladığı görülmüştür. Açmanın 
kuzeyinde dolgu toprağı içerisinde bol miktarda demir cüruf parçaları 
bulunmuştur. Açmanın kuzey duvarından 1.05 m. derinlikte bulunan seramik 
parçaları genelde İslâmî Dönem seramikleridir. Çalışmalar ilerlediğinde İslâmî 
Döneme ait, yeşil mavi renkli sırlı küçük seramik parçaları bulunmuştur. Bu 
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açmadaki alanın, (A) açmasındaki gibi İslâm ve Cumhuriyet Dönemlerinde 
yoğun olarak kullanıldığı için, dolgu toprağındaki malzemenin karışık olarak 
geldiği  görülmüştür. Bir önceki yıl (A) açmasında eski karakol binasının 
altında kalan kısımda ciklet ambalaj kağıdına bile rastlanmıştı. Bu da bu 
düşünceyi  doğrulamaktadır. Kazı çalışmaları ilerlediğinde karışık dolgu 
toprağının devam ettiği gözlenmiştir. Açmanın güneyinde düzgün tuğlalardan 
örülmüş bir duvar açığa çıkarılmıştır.  Bu duvar E ve D açması arasında yer 
alan ortak bir duvardır. Duvarın (D) açmasından olan tarafında duvar üstten 
üç sıra tuğla ve daha sonra alt sıralarda temele kadar kerpiç ile örülmüştür. 
Yani duvarın (E) açmasına bakan kısmı tuğla (D) açmasına bakan kısmı ise 
üç sıra tuğla ve altında kerpiçlerden oluşmuş bir duvardır. İslâm Dönemine ait 
bu duvar muhafaza edilerek derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 
seviyeden de bol miktarda İslâm seramikleri gelmektedir. Bu da bu seviyedeki 
tabakanın hâlen İslâm Dönemine ait olduğunu göstermiştir. Açmanın ortasında 
kuzey duvarına kadar uzanan moloz temel taşlardan oluşmuş küçük bir 
mekâna rastlanmıştır. Bu seviyede de yoğun külle karışık toprak dolgusu 
devam ettiği ve İslâm seramikleri geldiği görülmüştür. Derinleşme ilerledikçe 
zaman zaman M.Ö.I.binyıla tarihlenen seramik parçaları gelmeye başlamıştır.  
Açmanın (A) açması ile  ortak olan batı duvarı  tarafında 2 m. derinlikte bir 
taban açığa çıkarılmış ve gelen seramiklerden bu tabanın da İslâm Dönemine 
ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılan derinleşme kazıları sonucu bu açmada da 
yoğun bir dolgu ve kül tabakasına rastlandıktan sonra İslâm Dönemine ait 
seramik parçalarının devam ettiğini, zemine yaklaştığımız sırada ise zaman 
zaman I.binyıl seramik parçalarına rastlandığımızdan bu açmada da I.binyıl 
tabakasına gelindiği gözlenmiştir. 

36DD-EE Plan Karesi (I) Açması (Plan: 1-2, Resim: 2)
36DD-EE plan karesinde bulunan geçtiğimiz yıl kazısı yapılan (A) 

açmasının kuzey duvarına bitişik batıdan doğuya uzanan 7x3 m. ebadında 
bir açma açılmış ve  bu açmada kazının ilk günlerinde üst seviyede toprağın 
içinden, pişmiş toprak, bej renkli, başı ve gövdesinin alt kısmı bulunmayan, 
iki eliyle göğüslerini tutan, boynunda gerdanlık olan, sırtından beline 
kadar  bir çarpı işareti bulunan, kırık, çıplak bir kadın fi gürini bulunmuştur. 
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İlk değerlendirmelere göre muhtemelen Orta Tunç Çağına ait olduğu 
düşünülmüştür. Açmanın doğusunda mimarî olarak bir İslâm duvarı, onun 
altında 25x25 cm. ebadında tuğlalardan döşenmiş tabanı olan bir oda ve bu 
tuğla döşemenin bittiği yerde döşemenin altından batıya doğru devam eden 
beyaz çakıl taşlarından oluşmuş bir zemine, açmanın kuzey duvarına yapışık 
bu çakıl zeminin üzerinde  İslâmî Döneme ait bir tandır  açığa çıkarılmıştır. Çakıl 
taşlarından oluşan bu zeminin blokaj maksadıyla yapıldığı düşünülmüştür. Bu 
zemine  geçtiğimiz yıllarda yer yer  (A) ve (B) açmalarında da rastlanmıştır. 
Burada  tüm olarak açığa çıkardığımız çakıl taşlarından oluşmuş blokaj  
maksadıyla yapıldığını düşündüğümüz zemin, bu zeminin üzerindeki tuğla 
döşeme, tandır ve döşemenin doğusunda ve güneyinde yer alan duvarlar üst 
tabakanın yani İslâm Dönemine ait I. tabakanın örnek mimarî kalıntıları olarak 
muhafaza edilmiş ve diğer açmalarda derinleşme çalışmalarının devam 
etmesi planlanmıştır. Amacımız mümkün olduğu kadar I. tabakadan itibaren 
örnek bırakarak derinleşme çalışmalarını yürütmektir. Nitekim B açması diye 
anılan açmada bulduğumuz beyaz zemin tabandan 1,25x1,25m. ebadında 
bir kesitte örnek bırakılarak derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. 
Açmanın güneyine bitişik olan A, C açmaları arasındaki araba yolu olan açma 
duvarının kaldırılması planlanmış ve bu açma duvarı da kaldırılarak bu açma 
A açması olarak anılmıştır. Açmalar arasındaki bu duvarın da kaldırılması 
sırasında yoğun olarak İslâm seramik parçaları gelmiş ve beyaz zemin tabana 
yaklaşıldığında I. binyıl seramikleri de gelmeye başlamıştır.

Kazı çalışmalarının sonuna doğru bu açmalar temizlenerek duvarları 
düzeltilmiş ve bu yıl höyükteki kazı çalışmaları son bulmuştur. 

Sonuç olarak höyükte yoğun bir mimarîsi olmayan bir yerde derinleşme 
çalışmaları yapmamız ve bu kısımda Cumhuriyet Dönemine ait jandarma 
karakolunun altına gelen kısımda yüzeyden 2,5 metre kadar aşağılarda 
bile ciklet ambalajlarına rastlamamız  (İslâm Dönemine ait yoğun bir moloz 
tabakasının var olduğu bu bölge hâliyle karışmış durumdadır.) daha titiz ve 
kolay çalışabilmek amacıyla bu yıl açmaları birleştirerek geniş bir alanda 
çalışma  olanağını bulmamız I. binyıl kültürüne ait tabakalara rahat ulaşmamızı 
sağlamıştır. 
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Harran Tel-İdris Kazısı (Plan: 4,5  Resim: 4,5)
Tell İdris Höyüğü Şanlıurfa İli, Harran İlçesi sınırları içinde, Harran surlarının 

kuş uçuşu yaklaşık 800 m. güneydoğusunda yer almaktadır. Yayvan bir höyük 
olup doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 150 m., kuzey-güney doğrultusunda 
180 m. olup tabanı eliptiktir. Kuzeyinde büyük bir kanal ve kanalın hemen 
güneyinde bulunan kanalet ile sınırlandırılmış durumdadır. Doğusu, güneyi ve 
batısı pamuk tarlaları ile çevrilidir. Harran Ovası yüzey araştırması sırasında 
tespit ederek yayınladığım, Harran Ovası Yüzey Araştırmaları1  kitabında yer 
alan Harran Höyüğü’nün  devamı ve Harran’ın ilk sakinlerinin oturduğu yer olarak 
düşündüğümüz  Tel-İdris’in üstünden geçen su kanaletleri ile ve pamuk ekimi 
sırasında yer yer tahrip edilmesi nedeniyle kazı programı dahilinde Tel-İdris 
Mevkii’nde bir kazı çalışması yapılması planlanmıştır. Tell İdris Höyüğü’nün en 
yüksek noktası olan tepesinde +365.00 kod olarak alınmış olup diğer bir sabit 
nokta olarak da höyüğün kuzeybatı köşesindeki kanaletin bağlantı noktası 
olan künkün üzeri +363.29 olarak ölçülmüştür. Kazı çalışmalarına başlarken 
höyüğün tepesinde 5x5 m. ebadında bir açma açılması planlanmış ve bu ilk 
açmaya ‘A açması’ adı verilmiştir. Kazı çalışmalarından önce yapılan yüzey 
temizliği sırasında muhtemelen Halaf Dönemine ait olduğunu düşündüğümüz 
taş bir damga mühür bulunmuştur. Delikli bir kulpu olan mühür, yaprak şekilli 
ve üzeri hendesî motifl idir (Resim: 8). 

Yüzey temizliğinden sonra yüzeyin 3-4 cm. altından gelen yoğun tozlu 
bir toprakla beraber farklı niteliklerde ele geçirilen seramikler gözlenmiştir. 
Ulaşılan derinlikte açma yüzeyinin tümüne hâkim olan bu yere başlangıç birimi 
olarak birim 1 adı verilmiştir. Birim 1 çalışmaları devam ederken açmanın köşe 
noktalarından kod ölçümleri alınmıştır. Devam eden derinleşme çalışmaları 
sonucu önce güney bölümde gözlenen sonrasında ise, açmanın tümüne 
yayılan alanda kültür toprağına ulaşılmıştır. Bu seviye de ölçülerek ‘birim 
2’ olarak adlandırılmıştır. Birim 2, kahverengimsi bir toprak zeminine sahip 
olup bu seviyede yer yer kerpiç izlerine rastlanmıştır. Daha sonra açmanın 
kuzeybatı-güneydoğu köşesindeki kısma ‘birim 3’ adı verilerek çalışmalar 
devam etmiş, birim 3’ün karşısında kuzeydoğu/güneybatı doğrultusunda 

1 N. Yardımcı,  Harran Ovası Yüzey Araştırması-Archaeological Survey In The Harran Plain I-II, 
İstanbul, 2004, s.30-34.
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1,50x0,35m. boyutlarında bir kerpiç duvar açığa çıkarılarak ‘birim 4’ adı 
verilmiştir (Plan: 5, Resim: 4). Birim 2 kültür toprağı seviyesinde derinleşme 
çalışmaları devam ederken açmanın güney kesiminde +364.62 kotunda yer yer 
beyaz renkli taban olması muhtemel bir seviyeye ulaşılmıştır (Birim 5). ‘Birim 
5’ olarak adlandırılan bu kısımda derinleşilerek altından gelen seviyeye de 
‘birim 6’ adı verilmiştir. Birim 6’daki çalışmalar sırasında açmanın güneydoğu 
köşesinde izine rastladığımız sert toprak seviyeye ‘birim 7 adı’ verilmiş 
buranın kuzeybatısında uzanan yumuşak dokulu toprak seviye de ‘birim 8’ 
olarak adlandırılmıştır. Birim 6’daki derinleşme çalışmaları sırasında açmanın 
güney ve orta bölümünde yumuşak dokulu küllü bir seviye gözlenmiştir. ‘Birim 
9’ olarak adlandırılan bu alandaki derinleşme faaliyetleri sırasında açmanın 
kuzeybatı köşesinde yine küllü bir alanın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 4). 
‘Birim 10’ olarak adlandırılan bu alanın içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda zeminde sert bir toprak dokusu gözlenmiş ve buraya ‘birim 11’ adı 
verilmiştir. Birim 11’de derinleşme çalışmaları devam ederken açmanın batı 
bölümünde küllü bir alan tespit edilerek ‘birim 12’ olarak kodlanmıştır. Birim 
11 çalışmaları sırasında açmanın kuzey bölümünde kuzeydoğu/güneybatı 
doğrultusunda bir kerpiç duvar izine rastlanmış ve ‘birim 13’ olarak kodlanan bu 
kısmın doğu kenarına 90 derecelik açı ile bağlanan ve kuzeybatı/güneydoğu 
doğrultusunda uzanan bir başka kerpiç duvar izi ortaya çıkarılmış ve bu 
kerpiç duvarın  bulunduğu yer ‘birim 14’ olarak kodlanmıştır (Plan: 5. Resim: 
5). Birim 12 olarak kodlanan küllü alanda +364.20 kod seviyesinde açmanın 
kuzey kesitinden 290 cm., batı kesitinden 18 cm. uzaklıkta Halaf Dönemine ait 
olma ihtimali olan pişmiş toprak bir hayvan fi gürini ele geçirilmiştir. Derinleşme 
faaliyetleri sürdürülen birim 11 seviyesinin altında +364.25 kod derinliğinde 
(açma zemininde) beyaz kireç ya da kül granüllerinin de bulunduğu sert bir 
toprak doku yüksek olasılıkla bir taban olduğu gözlenerek bu alan da ‘birim 
15’ olarak kodlandı. Sürdürülen çalışmalarda birim 13 ile birim 4 arasında 
kalan kerpiç ile kül karışımı daha yumuşak bir alana sahip olan bölgeye 
‘birim 16’ adı verilerek çalışmalara devam edilmiş, birim 14’teki kerpiç duvarın 
kuzeydoğusunda görülen küllü alan da ‘birim 17’ olarak kodlanmıştır. Birim 15’in 
tabanının altına doğru inildiğinde ulaşılan seviyeye ‘birim 18’ adı verilmiş ve 
bu kottaki alanda sert bir zemin gözlenmiş ve burada sürdürülen çalışmalarda 
ele geçen seramik yoğunluğunda hissedilir derecede bir düşüş gözlenmiştir. 
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Birim 18’deki çalışmalarında birim 13, devamında ise birim 14 kerpiç duvarları 
altında yine bu duvarlarla bağlantılı olan kerpiç duvar izleri gözlenmiştir. Mekân 
oluşturabilen bu duvar izlerinden kuzeydoğu/güneybatı yönünde ilerleyen 
duvara ‘birim 19’, kuzeybatı/güneydoğu yönünde ilerleyene ise ‘birim 20’ adı 
verilmiştir (Plan: 5. Resim: 5)). Birim 20 olarak kodlanan kerpiç duvar birim 
14’ün devamı niteliğinde olup bir mekân oluşturan bu duvarların içinde kalan 
bölgeye ‘birim 21’ adı verilmiştir (Plan. 5 Resim: 5). İlerleyen çalışmalarda birim 
20 duvarı ile köşe oluşturan bir duvar gözlendi. Mekân oluşturan bu duvara 
da ‘birim 22’ adı verildi (Plan: 5. Resim: 5). ‘Birim 22’ adı verilen bu duvar 
ile açmanın güneydoğusunda kalan alana da ‘birim 23’ adı verildi. Devam 
eden çalışmalar mekân içi ve dışında kalan alanlarda derinleşme ve tesviye 
çalışmaları şeklinde sürdürüldü. Birim 21 olarak kodlanan mekân içi bölgede 
gözlenen kül izlerinden ve sert zemin yapısından tabana ulaşıldığı tespit 
edildi ve bu tabana ‘birim 24’ adı verilerek mekân oluştura mimarî öğelerin 
dışında kalan alan da ‘birim 18’ olarak tanımlanmıştır (Plan: 5. Resim: 5). 
Yapılan derinleşme çalışmalarında 1-24 arasında birim numaraları verilerek 
kazılar +363.92 kotuna kadar sürdürülmüştür. Burada kazı başlamadan evvel 
açmanın yanında yüzeyde ve kazıların devamı sırasında A açmasında ince bir 
dolgu toprağın altından daha çok Eski Tunç, Obeyd ve yoğun bir biçimde Halaf 
kültürüne ait buluntular (seramik parçaları) çıkarılmıştır. Üzerinde bukranyum 
boğa motifl eri bulunan seramikler dahil Halaf Dönemine ait çeşitli seramik 
parçalarına rastlanmıştır (Resim: 9). Ayrıca bu açmada işlenmiş bir obsidiyen 
bir âlet ele geçirilmiştir. Kısa süren kazı ve değerlendirme çalışmaları sırasında 
1 metre kadar derinleştiğimiz sondaj çukuru niteliğindeki bu açmada açığa 
çıkarılan mimarî öğeler hakkında önümüzdeki yıl daha net bilgi edinileceğini 
düşünmekteyiz. Kazılara son verdiğimiz +363.92 kotuna kadar seramikler farklı 
dönemlere ait olarak gelmeye devam etmiştir. Ancak kazının sonlarına doğru 
Halaf Dönemine ait seramiklerle birlikte ve altından Halaf’tan eski döneme 
ait muhtemelen Geç Neolitik Döneme ait buluntular çıkarılmıştır (Resim: 10). 
Bu durum, Tell İdris’te Halaf’tan daha eski dönemde de yaşam olduğunu akla 
getirmektedir. Harran için çok önemli ve korunması gerekli bir yer olan Tel-
İdris’deki bu yıl açtığımız A açmasının zeminin üzeri koruma amaçlı olarak 
örtülerek, kazılarımıza, önümüzdeki yıl devam etmek üzere son verilmiştir.
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Ulu Cami’deki Kazılar (Plan: 1) 
Bu yıl Ulu Cami’de 46-47 EE, 47 FF ile 48 GG ve 49 İİ plan karelerine 

rastlayan geçen yıllarda açılan açmalarda kazı çalışmaları devam etmiş ve 
bu çalışmaların 46-47 EE,FF plan karelerindeki çalışmalarla caminin batı ve 
kuzey girişleri ile açmaların arasının birleştirilmesi ve bu kısmın tamamen 
açığa çıkarılmasının planlanması, ayrıca avlunun kuzeybatı köşesinde araba 
yolu için daha önceki yıllar bırakılan kesit duvarının da kazılıp temizlenerek 
caminin bu köşesi ile birlikte tümünün açığa çıkarılması amaçlanmıştır. 

46-47 EE, 47 FF Plan karelerindeki çalışmalar (Plan: 1,3. Resim: 6)
Geçen yıl caminin batı kapısının batısında yer alan  46-47 EE ve 47FF 

açmalarında yaptığımız çalışmalar sırasında açığa çıkan mimarî kalıntıların 
derinleşerek tamamının açığa çıkarılmasını ve 47EE-FF açmasının doğusunda 
çalışmalara devam ederek Ulu Cami’nin batı  kapısının çıkışı ile bu açma 
arasında, toprağın altında kalan yolun açığa çıkarılması maksadıyla başlayan 
çalışmalar amacına ulaşmış ve batı kapısı ile açmanın doğu tarafında kalan  
alanın arası  kazılarak taş döşemeli bir yol çıkarılmıştır. Böylece caminin batı 
kapısının çıkışında yer alan taş döşeli yolun açmaya  kadar devam eden kısmı 
açma ile birleştirilerek açığa çıkarılmıştır (Plan: 3; Resim: 6). Bu açmada 
kazı sırasında bol miktarda İslâm Dönemine ait sırlı ve sırsız pişmiş toprak 
seramikler elde edilmiştir.

48GG Plan Karesindeki Çalışmalar (Plan: 1)
48 GG plan karesinde devam etmiş ve toprak altında kalan üç  sütun kaidesi 

ve çevresindeki taş döşeme ve buradaki alan tümüyle açığa çıkarılmıştır. 
Kuyunun yanında alan da tamamen temizlenmiştir. Camiye giriş ve çıkışı 
sağlayan araba yolu olarak tanımladığımız bu kısımdaki toprak kısmen 
kaldırılarak buradaki alan temizlenmiştir. Caminin planı bakımından önem 
arz  ettiğinden, bu yıl kısımda da çalışmalarımızı devam ettirdik. Buradaki 
kazı çalışmaları sırasında yine İslâm Dönemine ait sırlı ve sırsız pişmiş toprak 
seramikler ile renkli cam parçaları elde edilmiştir.
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49 İİ Plan Karesindeki Çalışmalar (Plan: 1)
49 İİ plan karesinde yapılan çalışmalarda da kuzey kapısı çıkışı ile 49 

İİ plan karesindeki açma arasındaki kapalı alan kazılarak açmadan kuzey 
kapısının girişine uzanan yol ve döşeme zemine inilerek tamamen açığa 
çıkarılmıştır. Kuzey kapısının dışında açığa çıkarılan ve arastaya ait mekânlar 
olduğu düşünülen yapıların önünde bulunan yolun düz gittikten sonra sola 
ve kuzeybatıya doğru hafi f bir dönüş yaptığı görülmüştür. Bu açmada çıkan 
mimarîde derinleşme çalışmaları devam etmiştir. Burada da yapılan kazılarda 
bol miktarda İslâm Dönemi seramik parçalarına rastlanmıştır.  

Sonuç olarak bu yıl cami içinde ve dışında yaptığımız çalışmalar, caminin 
içinde bütün alanların kazılması sonucu cami tamamen açığa çıkarılarak 
tümü ile plan verecek bir şekle getirilmiştir. Caminin dışında ise gerek kuzey 
kapısının dışında gerekse batı kapısının dışında uzanan yolların ve kuzey 
kapısının dışındaki arastaya ait mekânların bir kısmının girişleriyle birlikte 
tamamen ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Ayrıca batı kapısının çıkışında 
uzanan yolun kazılan kısmının sonunda solunda ve güneyinde açığa çıkarılan 
mekânların büyük monolik taşlardan oluşması buradaki yapıların oldukça 
büyük ve muhteşem yapılar olduğunu ortaya koymaktır.

Restorasyon Çalışmaları 
Höyüğün ve höyükte yapılan kazılar sonucu açığa çıkarılan mimari 

kalıntıların korunması için mimarî kalıntıların restorasyonu yapılmış (Resim: 
3) ve höyükte ve Ulu Cami’de açığa çıkarılan mimarî kalıntıların etrafı kafes 
tel ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Ulu Cami minaresinin bozulan ahşap 
merdivenlerinin restorasyonu yapılmış ayrıca höyüğe ve Ulu Cami’nin gerekli 
yerlerine tanıtım levhaları konmuştur.

Sonuç
Bu yıl Harran kazılarında, mimarîsi az olan yerde derinleşme çalışmalarına 

devam edilmiştir.Bu yıl derinleşme yapılan açmaların batıdan doğuya doğru 
genişletilerek çalışmaların rahat yapılması ve toprak atımının kolay yapılması 
planlanmıştır. Bu açmalarda yapılan derinleşme kazılarında höyükte 600 
yıldan fazla iskân görmüş İslâm tabakası olan I. tabakanın büyük bir yoğunluk 
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gösterdiği buluntuların sonuçlarından anlaşılmıştır. Açmalarda gerek çöp 
çukurları gerekse kendi tabakasında bulunan Sin Mabedi’ne ait üstü çivi 
yazılı küçük kırık tuğla adak kitabe parçaları ile I. binyıla ait buluntuların 
bulunmasından I. binyıl tabakasına gelindiği anlaşılmıştır. Ayrıca Harran 
höyükte önceki yıllarda rastlanan Halaf buluntuları Harran’ın M.Ö.3 binyıl 
olarak bilinen tarihini M.Ö.6. binyıllara indirdiği bilinmektedir. Ayrıca Harran 
Ovası’nda yaptığımız yüzey araştırmalarında tespit ettiğimiz ve yayınladığımız 
Tel-İdris’in ise Harran’ın ilk sakinlerinin oturduğu bir yer olduğu ve Harran’la 
irtibatı bulunduğunu düşünmekteyiz. Son yıllarda tahribat gören Tel-İdris’te  
bu yıl yapılan kazılarda bol miktarda Halaf kültürüne ait ve Halaf’tan eski 
buluntuların ele geçirilmesi Harran’ın kuruluş tarihinin M.Ö.6.binyıla indiğini 
bir kere daha desteklemiştir.

M.Ö. 6. binyıla  tarihlenen Halaf Dönemine ait buluntuların Harran 
Höyükle olan yakınlığı nedeniyle Halaf Dönemini Harran’la birlikte yaşadığını 
düşündüğümüz Tell İdris’in Harran Höyük’le birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Tell İdris’te kısa bir zamanda yaptığımız sondaj niteliğindeki 
kazıdan Halaf’tan eski muhtemelen Geç Neolitik Döneme ait buluntulara 
rastlamamız, Harran’ın ilk sakinlerinin burada oturduğu fi krini de akla 
getirmektedir. 

Kazı çalışmalarımız 29 Ekim 2005 tarihinde sona ermiş ve elde edilen 
buluntular envanterlenerek Şanlıurfa Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Özverili çalışmalarından ötürü kazı ekibi üyelerimiz ile bu yıl yaptığımız 
kazılarda Tel İdris kazısını yürüttüğümüz Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve 
öğrencileri Nalan Demirkan ile Gökhan Turan’a, ayrıca kazı çalışmalarımızda 
bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa 
Valiliği’ne, Harran Kaymakamlığı’na ve Harran Belediye Başkanlığı’na 
teşekkür ederiz.
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Plan 1: Harran Höyük ve Ulu Cami’nin topografi k planı

Plan 2: Harran Höyük 35 DD/EE-36 DD/EE plan karesindeki açmaların planı
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Plan 3: Harran Ulu Cami 46 EE/47 
EE-FF açması

Plan 4: Tell İdris topografi k planı Plan 5:Harran-Tell İdris A açmasının planı

Resim 1: Harran Höyük A açması Resim 2: Harran Höyük İslâm Dönemine ait  
 mekândan bir görünüm
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Resim 3: Harran Höyük’te restore 
edilen bir sokak ve mimarî 
kalıntılarından bir görünüm

Resim 5: Harran-Tell İdris A açması ve 
mimarîsinden bir görünüm

Resim 4: Harran-Tell İdris A açması 
çalışmalarından bir görünüm
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Resim 6: Harran Ulu Cami 46EE-47EE/FF plan 
karelerindeki açmadan bir görünüm

Resim 7: Harran Höyük’te bulunan çivi yazılı pişmiş tuğla 
adak kitabesi (M.Ö. VI. yy.)

Resim 8: Harran-Tell İdris damga mühür
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Resim 9: Harran-Tell İdris’ten seramik 
buluntular

Resim 10:  Harran-Tell İdris’ten buluntular
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INTRODUCTION: GENERAL PRESENTATION OF THE SITE
Tilbeshar is located in south-eastern Turkey, 50 km. west of Carchemish, 

on the Sajur, a tributary of the Euphrates (Fig. 1). Both the Syrian and the 
Turkish parts of the Sajur valley have been surveyed. Tibeshar and Gaziantep 
are the main sites along the Turkish part of the Sajur valley, but they are not 
the only main sites from the Bronze Age excavated in the area. Apart from 
Carchemish, another important settlement has also been studied at Oylum 
Höyük, near Kilis. Nowadays the region of Gaziantep is particularly fertile and 
ancient settlements are numerous.

Tilbeshar clearly benefi ted from several water courses, a number of rivers 
including the Sajur and one of its branches, the Aynifer, as well as many 
springs. The Quweyq that leads to Aleppo passing by Oylum Höyük fl ows 
nearby. Tilbeshar is situated in a small depression, and it is surrounded by 
small hills covered with olive and pistachio trees and vineyards that do not 
need irrigating and this vegetation characterizes the whole area from the 
Sajur to the Euphrates.

Our research at this site began with a survey in 1994, some soundings in 
1995 followed by fi ve excavations seasons between 1996 and 2000. We then 
carried out several study seasons before starting a new phase of excavations 
in spring 2005 and we are working there in perfect cooperation with the 
Gaziantep museum. Our investigations are fi nanced by the French Ministry 
of Foreign Affairs and the National Centre for Scientifi c Research (CNRS). 
They are also supported by our Institute at Istanbul, the French Institute for 
Anatolian Studies.

RESEARCH AT TILBESHAR IN 2005
CITY FROM THE EARLY AND MIDDLE BRONZE AGES

Christine KEPINSKI*
Fatma BULGAN

* Christine KEPINSKI, Maison René-Ginouvès UMR 7041 21, allée de l’université 92023 - 
Nanterre cedex/FRANCE.  christine.kepinski@mae.u-paris 10.fr

 Fatma BULGAN, Gaziantep Müzesi, Gaziantep/TÜRKİYE.
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Tilbeshar is a multi-period site but the main occupations occurred during 
the Early and Middle Bronze Ages and then during the medieval period. During 
the Bronze Age, its maximum size reached 56 hectares (Fig. 2). This gives us 
a complete sequence from at least the beginning of the third millennium B.C. 
until the end of the 17th century B.C., after which the site was abandoned for 
a long time. Part of the city was subsequently covered with medieval remains 
but we were able to identify some areas with Bronze Age levels just below the 
surface, such as the south-east part of the lower town.   

REPORT FROM THE SIXTH SEASON OF EXCAVATIONS
The sixth season of excavations at Tilbeshar lasted from May 29th to July 

10th 2005. We concentrated our efforts mainly in two areas, area L, in the 
southern lower town and area D, in the northern lower town. Additionally, we 
carried out some soundings on the northern slope of the citadel. Our main 
goal was to enhance our knowledge of the site and of its potential for the Early 
and Middle Bronze periods. 

Area D: Northern Lower Town
We opened a square of ten metres per side and excavated part of it, from 

the surface down to virgin soil. We called it D2 as it is located beside square D1 
opened in 1996. In that part of the site the Bronze Age levels are not directly 
under the surface but under two metres of a number of medieval occupation 
levels. This makes extensive excavation quite diffi cult and until now, we have 
only carried out stratigraphical work. However the main interest of that area 
is that it yields a complete sequence from the end of the Middle Bronze back 
to the Early Bronze. Some levels that are not represented elsewhere on the 
site are well attested there. For example our level IVA (2100-1800) and IIIB 
(2700-2500) are not attested in area J where the other Bronze levels are right 
under the surface.

The medieval settlement
As expected, the two fi rst levels, 1.5 m. deep, belong to the Medieval period 

and they revealed remains of domestic architecture. Several fragmentary 
houses built of stone were excavated that look over an open area which 
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includes a well, some stone slabs and a drain (Fig. 3). In these levels, we 
uncovered a lamp, two bronze crosses, a number of iron objects, knives and 
nails, as well as some complete pots. They enable us to date the fi rst level to 
the 13/12th centuries A.D. and the second one to the 11th century.

Beneath these Medieval levels, there was a level of abandonment and 
several fragmentary remains interconnected over a depth of 50 cm. Due 
to the complexity of the stratigraphy, we only excavated half of the square 
in 2005 and very quickly, we restrained our work further to an even more 
limited sounding. We were able to complete our work in this square in 2006. 
However, in the abandonment level, under the Medieval settlement of the 
city, we uncovered the pit grave of a man buried with his horse above him 
(Fig. 4). The skeleton had bronze rings around the wrists and ankles and a 
bronze arrow-head was discovered under the horse (Fig. 5). These elements 
are indicative of a nomadic, eastern practice. Moreover, the grave could have 
been associated with a nearby fi replace. Unfortunately we do not have yet any 
elements at our disposal to propose a precise date for this grave.   

The Bronze Age Levels
The fi rst Bronze level belongs to the Middle Bronze period, In the limited 

space excavated, it is represented by the remains of several thick walls 
only the foundations of which are preserved. These walls are in the south-
western corner, and the remaining area is covered by an outdoor surface 
which, according to micromorphological analysis, was dedicated to the use 
of animals. This suggests that there was a main building built in the middle 
of a large open space. According to the sherds and a radiocarbon date, it 
clearly belongs to the end of the Middle Bronze period, around 1600 B.C. 
which corresponds with our level IVB from the MBII period.

The different layers that follow TILB IVB described in the paragraph above 
till TILB IIIC belonging to the Early Bronze Period were carefully studied. To 
clarify the different elements of that section, we collected some samples for 
micromorphological analysis that we entrusted to Wendy Matthew’s care. 
These analyses are still in progress and are being carried out by Dr. Charlotte 
Pearson at Reading University.
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Under the Middle Bronze II level, we uncovered a fl oor covered with 
pebbles, an alignment of stones, and some domestic installations for example 
a work surface associated with several grind stones. A jar burial from the 
very beginning of the Middle Bronze I period was found under that fl oor. The 
ceramic assemblage is very characteristic and includes sherds with incised, 
combed decorations of waving lines and dots. Thus this particular part of the 
northern lower town has no buildings from the end of the third millennium until 
about 1800 B.C. As the sounding is very limited, two hypotheses are plausible: 
either we are dealing with an area for domestic open-air activities within the 
city or the city was abandoned and the domestic installations belonged to a 
nomadic camp.

One or two levels from the Early Bronze period were excavated in a small 
sounding that continued down to virgin soil, which was reached 4,5 m. below 
the surface. 

Conclusion
In area D at least ten levels were brought to light, ranging from the Medieval 

period through to the Early Bronze Age. They confi rmed a major abandonment 
of that part of the city between the Middle Bronze and the Medieval periods. 
However there are traces of simple un-built graves, fi replaces and pits. 

The Middle Bronze I which is not attested in the southern lower city is 
confi rmed in the northern lower town but the nature of that settlement whether 
it was a nomadic camp or not, is not clear. Moreover a gap between MBI and 
MBII can be suggested as well as traces of a fl ood. 

Area l: Southern Lower Town
To complete our knowledge of Tilbeshar, we opened a new area, area L, in 

a depression south of the citadel, thinking that the Medieval settlement would 
be less extensive here, which was confi rmed by our excavations this season. 
Four squares of ten metres per side were totally or partially excavated. 

Square L1
In this square, we recognized levels from the Medieval period with many 

badly preserved bronze coins. Beneath these, below a layer of abandonment, 
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we cleared a thick layer of pebbles and sherds that corresponded to the lay-
out of a much older open air area dating back to the Early Bronze period. 
Virgin soil was reached 1.6 m below the surface. It is interesting to note that 
the same use of that part of the city during the Bronze Age and Medieval 
periods, suggesting that it may have been a space that was unsuitable for 
construction. It was perhaps threatened by fl oods for example. 

Square L2 and L3
Squares L2 and L3 yielded the remains of two Early Bronze levels. The 

fi rst was a domestic settlement and the second was a level of abandonment 
that was used for some graves. Virgin soil was reached 0.7 m. below the 
surface. The settlement level was very badly preserved, nevertheless some 
fragmentary houses were recognizable. The rooms were between 9 to 12 
square metres and the fl oors still bore traces of gypsum. These houses 
surround a yard with a well and several domestic installations such as work 
surfaces, a radier, stone setting, to support a big jar etc. Fragmentary fl oors 
yielded pots crushed in situ. The assemblage is clearly older than the well-
known level IIIC from Tilbeshar and corresponds to our level IIIB, attested 
in the northern lower town, 4.2 m. below the surface at the bottom of the 
squares in area D. This settlement in both the northern lower town as well 
as in the southern lower town lies directly on virgin soil. It illustrates the fi rst 
development of a city around the citadel. Contrary to what we had thought 
prior to 2005, the extension of the city did not occur fi rst in the north then 
in the south. Tilbeshar suddenly became a large city sometime before 2500 
B.C., expanding in both directions at the same time. The dating of this fi rst 
expansion of the settlement is still controversial as we did not have a large 
enough sequence of carbon dates and so the dating still relies mostly on 
ceramic parallels and relative chronology.

In the layer of abandonment of that settlement from level IIIB, we uncovered 
several jar-burials (Fig 6). They contained many pots as usual and very often 
a bronze pin. The ceramic assemblage corresponds clearly to our level IIIC 
(Fig. 7).
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Square L4
Square L4 revealed Medieval domestic buildings and fl oors under the 

surface. It is situated a little higher than the others and dominates the depression 
where the fi rst three squares were opened. It gives a good indication of the 
space that remained un-built during the Medieval period.

Conclusion
In conclusion, there is a large zone around squares L2 and L3 with the same 

topography and it is likely to shelter similar remains. Parts of the fi rst main city 
at Tilbeshar, being just 0.5 m below the surface, there is great potential for 
further study even though the preservation is poor and so we pursued our 
work there in 2006. Middle Bronze II remains in that area are not excluded as 
sherds from that period are regularly collected on that part of the site. 

Area M: The Citadel
Along with areas D and L, we undertook some soundings on the northern 

slope of the citadel, in area M, to identify the location of the Bronze Age levels 
and to check their accessibility. A stone wall 1 m wide, which seemed mostly 
to be foundations was traced for about 20 m. and it appears to surround all 
of the citadel. This alignment is diffi cult to date but it most probably belongs 
to the Medieval period. It cuts a large mud-brick platform that we were able 
to identify across a width of 5.5 m (Fig. 8). This platform had already been 
identifi ed on the northern slope in area E excavated between 1997 and 2000. 
In 2005 we identifi ed as in area E, thin layers of straw mats covered with 
plaster between 12 to 15 layers of mud-bricks.

On top of this platform, we uncovered an enclosure wall and we decided 
to open a 2m. wide sounding across it. We reached a surface from the Early 
Bronze period.

Conclusion
This trench confi rms the settlement of the slope of the citadel during the 

Medieval period. It testifi es that a huge mud-brick platform was built during 
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the second quarter of the third millennium B.C. on the remains of the previous 
settlements. Levels from the Early Bronze are accessible on that part of the 
slope allowing us to undertake a study of the third millennium. A large quantity 
of Middle Bronze I sherds covers these remains and testifi es for the fi rst time 
to an occupation of the citadel during the beginning of the second millennium 
B.C. 

General conclusion
The sixth season of excavations at Tilbeshar yielded some interesting 

new informations about different levels from the Early and Middle Bronze 
periods. The fi rst development of a city in that part of the Sajur valley took 
place suddenly somewhere around 2600 B.C. After 2100, the southern city 
at least was abandoned and diagnostic ceramics that characterize the fi rst 
settlement of the MB period are found on the citadel and the northern lower 
town. Thus, the city experienced a contraction. After a short gap and a period 
of abandonment, there was a regeneration during the MBII period. Despite 
the indisputable indices of continuity between Early and Middle Bronze 
settlements, there is a major break at the end of the third millennium B.C. The 
two ceramic assemblages are clearly distinct, both in form and technology.    
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Fig.: 1

Fig.: 2
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Fig.: 3

Fig.: 5

Fig.: 4
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Fig. 6

   Fig. 7

Fig. 8
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The fi eld season at Sardis in 2005 was conducted for two months in June 
and July, by the Project called Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis 
Expedition; which is co-sponsered by Harward  University Art Museums and 
Cornell University; the season program included excavation, conservation, 
restoration, and site maintenance, touristic enhancement, study projects, and 
ceramic sampling. For support, assistance, and trust, as well as for fundamental 
permissions, the Sardis Expedition is deeply grateful to the General Directorate 
of Monuments and Museums, particularly to then Director General Nadir Avcı, 
Deputy Director General İlhan Kaymaz, Excavations Divison Directors Ömer 
Çakır and Melik Ayaz, and to then Excavations Division Offi cer Çiğdem Morçöl; 
and to the Manisa Museum, Director Müyesser Tosunbaş and Assistants 
Sadrettin Atukeren, Sevgi Soyaker, and Emin Torunlar. The Ministry of Culture 
Representative was Kemalettin Ataş (General Directorate of Monuments and 
Museums); his experienced perspectives, perceptive and rational ideas, and 
supportive attitude towards research and scholarship greatly improved alll 
aspects of the 2005 season programs. 

Excavation was conducted at two locations in the city site, in the city core on 
lower noth slopes of the Acropolis, and on a low western spur of the Acropolis 
above the Sanctuary of Artemis. Monuments ansd artifacts uncovered in 
excavation mostly range in date from Lydian era of the 7th and 6th centuries 
B.C. to Late Roman in the 5th and 6th centuries A.D.; one item, recovered out 
of context, apparently belongs to the 3rd millennium B.C. 

The focus of excavation was a large artifi cial terrace in central Sardis 
(at sector Field 55) and nearby Roman temple (at sector Wadi B); Terrace 
and Temple had previously been explored, the Terrace through geophysical 
Survey (2001; by Mahmut Drahor and his team from 9th of September 

SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 2005

Crawford H. GREENEWALT*

* Crawford H. GREENEWALT, JR. Professor of Classical Archaeology, Department of Classics, 
UCB, Dwinelle Hall 7303, University of California, Berkeley, California 94720/U.S.A.
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University, İzmir) and excavation (2002, 2004), the Temple through excavation 
(1980-1981, 2004; Fig. 1). Excavation in 2005 confi rmed a close physical 
relationship between Terrace and Temple: further exposure of one temple 
corner (viz., of its surviving column foundations; Fig. 2) confi rmed that the 
Temple had had a noth-south orientation, and had been aligned on the same 
axis as the Terrace and its monumental north staircase. Terrace and staricase 
thus evidently served as a Temple precinct. One of you suggested last year 
that the Terrace might have accommodated a major gymnasium, and that 
the Temple might have been a gymnasium temple, to Hermes and Herakles 
or the like. Appropriate for a gymnasium are the level  surface of the Terrace 
and its location adjacent to the stadium (east of the Terrace; not shown in Fig. 
1); the Temple, however, which was evidently as big as the Temple  of Zeus 
at Aizanoi- nearly two-thirds the size of the Parthenon- is probably too big for 
a gymnasium temple; in which case the terrace is unlikely to have been a 
gymnasium. 

The terrace is framed on its downhill north side by a pair of substantial 
mortared fi eldstone walls with deep foundations. The two walls appear to be 
comtemporaneous, and diagnostic artifacts from related earth fi lls suggest fort 
hem a date in the fi rst century A.D.; they may belong to urban reconstruction 
after the earthquake of A.D. 17.

Excavation on the west side of the terrace exposed quantities of Imperial 
Roman architecture and sculpture fragments (Figs. 3-5) together with twelve 
fragmentary or complete Imperial Roman inscriptions, and part of a Late 
Roman building, with wall painting and various contents. All the Imperial 
Roman architecture and sculpture (marble) had been either dumped or reused 
(Fig. 3) in construction of undetermined form, function, and time. Architectural 
parts included a two-fascia architrave (Fig. 3) with socket holes for the 
attachment of metal letters and soffi t panels with ornate borders, fragments 
with modillions and meander bands in relief, column drums with deep fl utes, 
an Attic Ionic base (with guilloche on the upper toros, imbrication on the 
lower), a column capital decorated with four male torsos (Fig. 4), one and 
probably all four representing Herakles; and a fragment that shows animal 
foreparts emerging from acanthus foliage and that evidently belongs to the 
upper corner ornament of the same or another Corinthian-variant capital. A 
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similar fragment, from the same capital or one like it,  was recovered in fi ll 
above the temple (Fig. 5). Column shaft and base fragments might be from a 
single column; in size and decorative features they resemble columns of Wadi 
B Temple, to which they might belong. The Capital with Herakles torsos also 
has the same scale, perhaps likewise the fragments with animal foreparts. 
Prior to these discoveries, the Wadi B Temple columns had been assumed to 
have Grek Ionic or Corinthian capitals of traditional form; but Corinthian-variant 
capitals also are possible. Sculpture, much of which may be architectural, 
included fragments of human/human-like fi gures at various scales (the largest 
being life-size or slightly over life-size), in the round and in relief, draped 
and undraped; as well part of a wing and a lion head; much of it may be 
architectural sculpture. Inscriptions, apart from the one on the architrave, are 
cut on statue pedestals and consists of honorifi c texts; they give convential 
Sardis city titles (autochthonos and sacred to the gods, metropolis of Asia and 
all Lydia, metropolis of Asia and all Lydia and Greece, twice neokoros, friend 
and ally of the Romans); names of eight individuals (six men,two women; 
none previously attested) and their titles (which include councilor, aganothete, 
priest of Zeus Poleius, panegyriarchon, strategos, priestess of Artemis), and 
one toponym (great street of the cobblers from the Ocean). 

Abutting the inner side of the Terrace wall is a Late Roman building, 
occupied in the 5th or 6th century A.D. (on the evidence of pottery as identifi ed 
by M.L.Rautman; coins were earlier, i.e., issues of the late 4th-early 5th 
centuries). Upper debris, which may have been fi xed with that of the nearby 
dumped and reused material, contained part of a marble head crowned with 
ivy (Fig. 6). The most fully excavated part belongs to a room with tiled fl oor 
and wall painting  (delimited  on two sides by adjoining east and South walls). 
Exposed parts of the wall painting simulate opus sectile. (Fig. 7) Near one wall 
rested four complete iron sword blades (Fig. 8); elsewhere a variety of items, 
in metal (e.g., tweezers, fi nger ring, lock, keg-shaped bronze weight weighing 
1633.3 g [Fig. 9] ) and glass (fl asks) as well as pottery.

Excavation below Roman and Late Roman levels in the teraace revealec 
much Roman fi ll, a Hellenistic stratum, and Early Persian or Late Lydian 
stratum of th 6th century B.C. that stratum also rested, at least partly,  on earth 
fi lls, showing that artifi cial terracing was already a feature of this part of Sardis 
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in Archaic times.  Part of the early persian or late Lydian stratum, exposed in 
a deep trench (supervised by intrepid excavator Evren Isınak) preserved part 
of a pebble fl or in which alternating stripes of light and dark had been created 
with stones of two distinct sizes and colors (Fig. 10): the forerunner of mosaic. 
Fills above the fl or contained fragments of archirectural terracottas (mostly 
sima fragments; decorated with Standard pattern ornament; Fig. 11).

Much older than anything else uncovered in this part of Sardis in 2005, 
evidently, is a  fragmentary Stone mace head (Fig. 12); which was recovered 
in mixed fi ll (the diagnostic contexts of which were mostly Roman or Late 
Roman) that had accumulated  above the Wadi B Temple. The mace head 
resembles examples associated with the Early Bronze Age, like the famous 
one from Alaca Höyük, and therefore may be another Early Bronze Age 
example. Pottery of the Early Bronze Age has been recovered at Sardis; but, 
like the mace, out of context. Early Bronze Age graves, however, are located 
by the shore of the Gygaean Lake, only 11 km. north of Sardis. 

The other location of excavation at Sardis in 2005 was in the western part 
of the site, on a spur of the Acropolis overlloking and about 250 m. distant from 
the Temple of Artemis (sector KG, Kağırlık Tepe). On one sloping side of the 
spur an Archaic terrace  wall with adjunt features survives in a segment 14 m. 
long (Fig. 13). It may have been part of the triple defenses of the Acropolis, 
reportedly admired by Alexander the Great (Arrian, Anabasis Alexandri 1.17.5) 
or of landscape terracing, also attested by retaining walls on the north side 
and summit of the Acropolis.  For a possible date of this training wall in the 6th 
century B.C.  there is only the evidence of its rough masonary style, a small 
amount of associated pottery, and a relatively large number of Archaic roof 
and revetment tiles (thelatter preserving egg-and-dart and “star” decorative 
motifs); none of the ceramic evidence comes from sealed contexts, and none 
of it is closely diagnostic. Suprisingly, objects recovered from earthy debris 
over and around the walls were almost exclusively Archaic, with practically no 
Roman material - normally  ubiquitous in surface debris at Sardis. 

Conservation, reconstruction, site maintenance, and touristic enhancement 
projects were managed by six conservators and civil engineer Teoman 
Yalçınkaya. Some 230 artifacts (recovered in 2005 and all previous seasons) 
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were cleaned, consolidated, mended, and restored as appropriate. The backing 
of Late Roman mosaic fl oor segments, which had been  lifted from a sidewalk 
portico near the Synagogue (at sector MMS/N) and which had a total spatial 
coverage of nearly 100 square meters, was completed in 2005; the relatively 
light-weight backing materials, developed by conservator K.J. Severson and 
used for all lifted segments, have been cited in previous reports. Late Roman 
wall painting in the apsidal room of a town house, excavated a quarter of 
a  century ago (at sector MMS I, room VI), was cleaned and consolidated 
(Fig.14); and some cosmetic fi lls and in-painting were done with acrylic 
emulsion paints. Several buildings were monitored for conservation needs 
or treated as appropriate; including Lydian buildings associated with gold 
refi ning installations (at sector PN), the Temple of Artemis, Bath-Gymnasium 
Complex with Synagogue, and unexcavated “Building C” (where oil spay paint 
dipinti - one with the “11 Eylül” surrounded by a heart – were removed). In a 
Late Roman town house (at sector MMS II), wall stumps were consolidated 
and capped with stone, brick, mortar, and a top surface of slate, which both 
protects the stumps and clarifi es the architectural plan. 

Two large unexcavated monuments of Roman Sardis, theater and stadium, 
became endangered a few years ago, through planting by a local land 
speculator of fi g treees and olives in soil covering the ruins. After research in 
cadastral and title deed offi ces by N.D. Cahil, C. Şentürk, and T. Yalçınkaya, 
the land in question, ca.26 dönüm or 2.6 hectares, was purchased by the 
Sardis Expedition in 2005 for the National Treasury, to ensure the protection 
of those monuments. 

Study projects focused  on the Temple of Artemis (by F.K. Yegül and R. 
Pellegrini), lewis lifting systems (by W. Aylward), Hellenistic pottery (by S.M. 
Stewart, assisted by R.C. Fowler), Iron Age, Archaic, and Roman pottery 
from settlements and cemeteries by the Gygaean Lake (by A. Ramage and 
P.N. Sapirstein) and the mound at Kılcanlar, north of the Lake (by A. Gunter), 
a funerary assemblage from a tomb of the Persian era, excavated in 2003 
(by Ebbinghaus), Croeseid gold and silver coins from contexts that antedate 
Persian rule at Sardis (by N.D. Cahill). (the coins are the subject of an article 
by Cahill and J.H. Kroll in American Journal of Archaeology, 2005). 
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Sampling of ceramics for analysis (by M. Kerschner, L.K. Kealhofer, and P. 
R. Grave), aimed to clarify production centers of pottery recovered  at Sardis 
and the content composition of small jars of the distinctive kind called lydion. 
Almost all lydion jars are ceramic, and those produced in Anatolia have simple 
or minimal decoration. On the other hand, they have a wide dsitribution in 
Greek lands and Italy, where they were also imitated; the Greek and Italic 
imitations ofthen have fancy pattern and black-fi gure decorational; and there 
is one Anatolian example made of silver (from a tomb near Güre in Uşak). 
Lydion contents, therefore, were clearly valued, and the nature of their 
contents is of more than ordinary interest. Preliminary analysis, by T. Craig 
(University of New England, New South Wales), of lydion samples from Sardis 
and Gordion indicates that lydion containers “preserve relatively high volumes 
of residue suitable for mass spectrographic analyses” (unpublished “Interim 
Report on the Characterisation of Lydion Residues, 2006) and suggests that 
their contents were complex, partly vegetable, perhaps standard. Long Ago, 
Andreas Rumpf proposed (in Athenische Mitteilungen 45,1920) that lydion 
vases had contained bakkaris or brenthium unguents that are associated 
with Lydia in ancient literature (notably Hipponax, in the 6th century B.C. [fr. 
104 ed. Mason] and dramatic writers of the 5th and 4th centuries B.C.); and 
a plant called bakkaris/bakcharis) is cited in literature of the fi rst centuries 
B.C. and A.D. (by Erotianus, Pliny the Elder, and Dioskurides). May T. Craig’s 
research-conducted halfway around the world from Lydian lands- produce 
further information on this project!  
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Fig.1: Sardis, sectors F 55 (Field 55) and Wadi B. İnterpretive plan showing Roman terrace with 
staircase and Wadi B Temple
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Fig. 2: Sardis, sector Wadi B. North end of the Temple 
as excavated, with northeast corner (excavated 
1980-1981) at left northwest corner (excavated 
2004-2005) at right; isometric view looking 
South

Fig.3: Sardis, sector F 55: west side of the Terrace (the trench appears but is not marked in Fig. 
1). Imperial Roman architectural fragments, reused and dumped; view looking west
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Fig. 5: Sardis, sectors F 55 and Wadi B: Corinthian-variant column capital fragments (one resting 
on the wall, one, shown in two different views, in the hands of excavator F. A. Rojas)

Fig. 4: Sardis, sector F 55: Corinthian-variant column capital fragment, with four male torsos; one 
and probably all four representing Herakles
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Fig. 6: Sardis, sector F 55: Imperial Roman head (wearing ivy wreath; 
with excavator E. Öğüş)

Fig. 7: Sardis, sector F 55: Late Roman wall painting (on the south wall 
of a large room with tile fl oor; water-color by C.S. Alexander)
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Fig. 8: Sardis, sector F 55: Late Roman room (the wall painting at left is reproduced 
in water-color facsimile, Fig. 7), with assemblage of four iron sword blades (of 
which two are shown; with excavator E. Öğüş.)

Fig. 9: Sadis, sector F 55: Bronze weigh from Late Roman room 
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Fig. 10: Sardis, sector F 55: pebble fl oor 
in a stratum of the 6th century 
B.C.; with excavator E. Işınak; 
view looking east

Fig. 11: Sardis, sector F 55: architectural terracottas of the 6th century B.C., from the stratum 
that included the pebble fl oor shown in Fig. 10
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Fig. 12: Sardis, sector Wadi B: fragmentary mace head, perhaps of the Early Bronze Age (exterior 
at left; interior, showing central drilled hole, at right); from fi ll that covered remains of the 
Wadi B Temple

Fig. 13: Sardis, sector KG (Kagırlık Tepe). Archaic terrace wall on a low spur of the Acropolis; 
view looking west
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Fig. 14: Sardis, sector MMS I. Late Roman wall painting in an apsidal room (VI) belonging to a 
town house of the 5th-6th centuries A.D.; view looking west


