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Giriş
Hakemi Use kazıları, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı Göl Suları 

Altında Kalacak Kültür Varlıklarını Tespit ve Kurtarma Projesi kapsamında 20011  
yılından beri devam etmektedir. Kazılar Diyarbakır Müze Müdürlüğü denetiminde, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddî  desteği ile sürdürülmektedir. 2006 
yılı kazıları 05 Temmuz-25 Ağustos 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir2. 

Hakemi Use yan yana iki höyük yerleşiminden oluşmaktadır. Tarafımızdan 
‘Hakemi Use I’ olarak isimlendirilen ve kazı çalışmalarının yürütüldüğü höyüğün 
yaklaşık 200 m. doğusunda ve bugün tarla düzlüğüne kadarki bölümü tamamen yok 
olmuş durumda olan ikinci bir höyük daha bulunmaktadır. Üzerinde sürekli pamuk 
ziraatı yapıldığından pek dikkat çekmeyen bu yerleşim yaklaşık 80 m. çapındadır. 
Tarafımızdan ‘Hakemi Use II’ şeklinde isimlendirilen bu höyüğün üzerinde Orta 
Çağ seramik parçaları bulunmaktadır. Söz konusu bu ikinci höyükte iskân edenler 
zamanında Hakemi Use I höyüğünü mezarlık alanı olarak kullanmıştır.

Kazılar
Hakemi Use’de 2006 yılı kazıları höyüğün daha önce çalışılan kuzey kesiminde, 

Dicle’nin eski yatağına paralel açılmış olan açmalarda yürütülmüştür (Resim: 2). 
Bu alanda 2001-2002 yılı kazılarında açılan ve Geç Neolitik 2. Tabaka’da kazılara 
son verilen E7, E8 ve E9 açmaları bulunmaktadır. 2006 yılı çalışmaları söz konusu 
3 açmanın yanında bunların batı kesimine açılan E6 açmasında yürütülmüştür.

HAKEMİ USE (DİYARBAKIR) 2006 YILI KAZILARI
Halil TEKİN*

* Yrd. Doç. Dr. Halil TEKİN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR 
06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE. 

 e-mail: htekin@hacettepe.edu.tr 
1 Tekin 2003, Tekin 2004a, Tekin 2004b, Tekin 2004c, Tekin 2005a, Tekin 2005b, Tekin 2006a, 

Tekin 2006b, Tekin 2006c, Tekin 2007a, Tekin 2007b.
2 2006 yılı kazı heyeti Dicle Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Orhan Kavak, 

Diyarbakır Müzesi’nden Zafer Han, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Utku 
Güney Arikan, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Şule Sonay Bayrak, 
Övünç Gülsüm Çakir, Ayseda Ergenç, Özlem Sirkeci, Heves Sökeli, Ankara Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü öğrencisi Gamze Sezen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Sinan Sezgin, Uğur Uslu, Eşe Bilgiç, Yeliz Atay, Erhan Yağiz, Çınar 
Demiralp, Mevlüt Tunç, Yeliz Ünal’dan oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji 
Müzesi’nden Arkeolog Ufuk Çetinkaya kazılara katılmıştır.  
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E6 Açması
Höyüğün batı eteğine doğru inen bir kısımda 10x10 m. olarak açılan  E6 

açmasında höyük yüzeyinin hemen altında İslâmî mezarlar gelmeye başlamıştır. 
Önceki kazı sezonlarında, özellikle höyüğün zirve bölümünü oluşturan açmalarda 
çok sayıda İslâmî mezara rastlanmıştır. E6 açmasında da  İslâmî mezarlar diğer 
açmalarla kıyaslandığında fazla olmamakla birlikte devam etmiştir. Bu açmada 
İslâmî Döneme ait toplam 9 adet mezar açılmıştır. Söz konusu mezarlarda 
herhangi bir eşya ele geçirilmemiştir. Geçmiş yıllara ait raporlarda da belirtildiği 
üzere Hakemi Use bir şahsın tapulu arazisi içinde yer aldığından uzun yıllar 
tarımsal alan olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı yerleşimin üst katmanlarında 
önemli bir tahribat meydana gelmiştir. Bu tahribat daha önceki sezonlarda 
açılan alanlarda net bir şekilde tespit edilmişti. Benzer durum E6 açması için de 
geçerlidir. Açma yüzeyi temizlendiğinde açmanın farklı alanlarında birbirleriyle 
pek bağlantılı görülmeyen ve tahribat nedeniyle sağa sola dağılmış izlenimi 
veren orta büyüklükte taşlara rastlanmaktadır. Bu seviyede hızlı dönen çarkta 
üretilmiş Yeni Assur Döneminin karakteristik seramiğine ait çok sayıda seramik 
parçası toplanmaya başlanmıştır. Açmada derinleşmeye devam edildiğinde 
batı profi line yakın bir yerde güney-kuzey doğrultusunda devam eden bir duvar 
kalıntısına rastlanmıştır. Söz konusu duvar yaklaşık 2 m. kalınlıktadır. Tek sıra 
taşlardan oluşan duvar yer yer tahribattan dolayı kesilmektedir. Duvarı oluşturan 
taşlar orta büyüklükte olup çok düzgün bir hat vermektedir. Tam olarak nasıl bir 
yapının parçası olduğu anlaşılamayan duvarın Yeni Assur Dönemine ait olduğu 
ele geçirilen seramik parçalarından anlaşılmaktadır. Bu seviyede Yeni Assur 
seramiğiyle birlikte herhangi bir mimarî kalıntıyla ilişkili olmayan el yapımı Erken 
Demir Çağı seramiği gelmektedir. Bu durum geçmiş yıllarda höyüğün diğer 
alanlarında yürütülen kazılarda da görülmüştür. Söz konusu Erken Demir Çağı 
seramiği bölgede yürütülen kazılardan iyi bilinen “Yatay Oluk Bezekli Kaplar” veya 
yaygın ismiyle “Yivli Seramik” grubuna aittir3. E6 açmasında Yeni Assur Dönemine 
ait bir basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır.  İçinde erişkin bir bireyin hocker 
tarzda gömüldüğü mezarda hızlı dönen çarkta üretilmiş bir pişmiş toprak kap ele 
geçirilmiştir.

Açma içinde derinleşmeye devam edildiğinde, Yeni Assur ve Erken Demir 
Çağı malzemesinin hemen altından Geç Neolitik için karakteristik olan seramik 

3 Tekin 2006c.
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parçaları görülmektedir. Açmanın doğu kesiminde Geç Neolitik 1. Tabaka’ya ait 
bir ocak ortaya çıkarılmıştır. Geçmiş yıllarda gün ışığına çıkarılan Geç Neolitik 
ocaklarıyla aynı özelliklere sahip olan bu ocağın bir kısmı açmanın doğu profi li 
içine doğru devam etmektedir. Ocak ile birlikte ele geçirilen seramik parçaları 
daha önceki sezonlardan iyi bilinen ve Geç Neolitik 1. Tabaka için karakteristik 
kap parçalarından oluşmaktadır. Söz konusu seramiğin hepsi el yapımı olup 
bazıları perdahlı ve astarlıdır. Tarafımızdan ‘Standard Ware’ olarak isimlendirilen 
bu kapların çoğunluğu hamuru renginde bırakılıp herhangi bir düzeltme işlemi 
uygulanmamış örneklerden oluşmaktadır. Bu tabakada sayıca az olmak kaydıyla 
Dark Faced Burnished Ware (DFBW) grubuna dahil olan ve Amuq4  kazılarında 
Pattern Burnished (Resim: 5) olarak isimlendirilen  kapların parçaları da mevcuttur. 
Benzerleri Kuzey Suriye’de5  bazı yerleşimlerden bilinen bu kap tipinin yanında 
artık Hakemi Use için olağan olan Samarra, Standart Hassuna ve Arkaik Hassuna 
tiplerine ait parçalar E6 açmasında 1. tabakada ele geçirilen seramik parçaları 
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yine Hakemi Use Geç Neolitik 1. tabaka 
seramiği için karakteristik olan ve Standard Ware içinde ele alınan “Çizi Bezek”, 
“Baskı Bezek” (Resim: 4) ve “Bitumen Bezek” kaplara ait parçalar da 2006 yılı 
kazılarında E6 açmasında toplanmıştır. Söz konusu bu kaplar Hakemi Use ile 
Kuzey Suriye6  arasındaki ilişkiyi kanıtlayan önemli arkeolojik bulgulardır.

Açmada gün ışığına çıkarılan mezarlardan üç tanesi Geç Neolitiğe aittir. 
Bunlardan iki tanesinde mezar eşyası olarak  pişmiş toprak kap ele geçirilmiştir 
(Resim: 3). Hocker tarzda gömülmüş bireylerde yön birliği bulunmamaktadır. E6 
açmasında ele geçirilen arkeolojik buluntular arasında Geç Neolitik 1. Tabaka’ya 
ait kemikten bızlar, amulet olabilecek bir obje, çakmaktaşı ok ucu, kilden ve çakıl 
taşından üretilmiş ağırlıklar yer almaktadır. E6 açmasında çalışmalar gelecek yıl 
devam etmek üzere Geç Neolitik 1. Tabaka’da sonlandırılmıştır.  

E7 Açması
Açmada 2002 kazı sezonu Geç Neolitik 2. Tabaka’nın taban seviyesinde 

bırakılan çalışmalara devam edilmiştir. Derinleşme devam edildiğinde açmanın 
güney  kesiminde Geç Neolitik 3. Tabaka’ya ait bir yapı kalıntısına rastlanmıştır. 

4 Braidwood ve Braidwood 1960: 73.
5 Amuq B (Braidwood ve Braidwood 1960: 73), Rouj 2d (Odaka 2000: 7-11), Ras Shamra IVC 

(Contenson 1977: 21) Tell Sabi Abyad (Cruells ve Nieuwenhuyse 2004: 62). 
6 Koshak Shamali (Le Mière 2001: 210, Pl. 7.3, 6), Tell el-Kerkh (Miyake 2003: 125, Pl.12.22), 

Tell Sabi Abyad (Akkermans ve diğer. 2006: 152, fi g.23)
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Tarafımızdan “Bina 4” olarak isimlendirilen ve taş temeli bulunmayan yapının 
duvarları pisé tekniğiyle inşa edilmiştir. Dörtgen planlı ve yaklaşık 40 cm. kalınlıkta 
duvarları bulunan yapının birbirine dik açı ile bağlanan  üç odası gün ışığına 
çıkarılmıştır. Yapının batıdaki duvarları maalesef Geç Tunç Çağ ve Geç Neolitik 
1. Tabaka’ya ait mezarların çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Bununla birlikte, 
yapının genel planını anlamak mümkün olmuştur. Yaklaşık 3-6 m2 genişliğindeki 
odalardan oluşan yapının güney duvarı açma profi li içinde kalmıştır. Söz konusu 
yapının doğu odası E8 Açmasına devam etmektedir.

E7 Açmasında Geç Neolitik 3. Tabaka’ya ait 10 adet basit toprak mezar gün 
ışığına çıkarılmıştır. Çocuk ve bebeklerin çoğunluğu oluşturduğu mezarlarda 
hocker tarzda gömülmüş bireylerin yanına kimi zaman pişmiş topraktan yapılmış 
kap bırakılmaktadır. Yön birliği bulunmayan mezarlarda, özellikle birkaç aylık 
bebek mezarlarında taştan yapılmış boncuk taneleri ele geçirilmiştir.

E7 Açmasında ele geçirilen küçük eserler arasında mezarlarda ortaya çıkarılan 
pişmiş toprak kaplar, kemik bızlar, çakıl taşından yapılmış ağırlıklar, çakmak 
taşı ve obsidyenden yapılmış kesici ve âletler, taş ve pişmiş topraktan üretilmiş 
hafıza amaçlı tokenler ile pişmiş topraktan yapılmış ağırşaklar yer almaktadır. E7 
Açmasında çalışmalar Geç Neolitik 3. Tabaka’nın tabanında sonlandırılmıştır.

E8 Açması
E8 açmasının batı kesiminde E7 açmasında gün ışığına çıkarılan “Bina 4”ün 

doğusunda yer alan 3 No.lu oda ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu odanın içinde 
kuzey duvarına yaslanmış şekilde küçük bir ocağa rastlanmıştır. Ocak tabanı küçük 
yassı çakıl taşlarının düzenli bir şekilde dizilmesinden sonra üzerinin sıkıştırılmış 
toprakla kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Açmanın orta kesiminde doğu-batı 
doğrultusunda devam eden ve tarafımızdan “Bina 5” şeklinde isimlendirilen 
ve yaklaşık 6 m.lik kısmı korunmuş olan aynı tabakaya ait bir başka yapıya ait 
duvarın maalesef önemli kısmı üstteki tabakaya ait mezarların çukurları tarafından 
kesilmiştir. Pisé tekniğiyle inşa edilen yapının duvarlarında diğer binalarda olduğu 
gibi taş temel kullanılmamıştır. 

Açmanın güney kesiminde ise bir başka yapının kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. 
Tarafımızdan “Bina 6” şeklinde isimlendirilen ve güney-kuzey doğrultusundaki 
dikdörtgen yapının yaklaşık 2.5 m. genişliği bulunmaktadır. Güney kısmı profi l 
içine doğru devam ettiğinden  yapının uzunluğu tam olarak saptanamamıştır. Aynı 
teknikle inşa edilen ve iki odası ortaya çıkarılan yapının bir odası içinde küçük bir 
ocak yer almaktadır. 
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E8 açmasında 2 adet basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Geç Neolitik 3. 
Tabaka tabanı altında ele geçirilen mezarlardan birinde herhangi bir eşya ele 
geçmezken, diğerinde pişmiş topraktan üretilmiş bir kap bulunmuştur. Bu açmada 
ortaya çıkarılan küçük eserler arasında kireçtaşı ve bazalttan yapılmış havan elleri, 
pişmiş toprak ve taştan labretler, çakıl taşından ağırlıklar, pişmiş topraktan ağırşaklar 
ve kemik bızlar yer almaktadır. Bu açmanın en önemli küçük buluntusu taştan 
yapılmış damga mühürdür. İp delikli tutamağı bulunan ve dikdörtgen baskı yüzeyi 
bulunan damga mührün baskı yüzeyinde çizilmek suretiyle yapılmış geometrik 
motifl er yer almaktadır. Hassuna Dönemi için karakteristik olan bu mührün yakın 
benzerleri daha önceki yıllarda Hakemi Use’de gün ışığına çıkarılmıştır. Yakın 
benzerleri Kuzey Irak’ta, Musul yakınındaki Yarım Tepe I7  höyüğünde Hassuna 
tabakalarında ele geçirilmiştir. E8 Açmasında çalışmalar Geç Neolitik 3. Tabakada 
sonlandırılmıştır.

E9 Açması
Açmanın doğu profi li yakınlarında Geç Neolitik 3. Tabaka’ya ait iki adet ocak 

kalıntısına rastlanmıştır. Ocaklar yapıların dışında yer almaktadır. Bu tabakaya ait 
bir yapı kalıntısı açmanın kuzey kesiminde ortaya çıkarılmıştır. İki odası gün ışığına 
çıkarılan yapının kuzey bölümü açma profi li içinde kalmıştır. Tarafımızdan “Bina 7” 
şeklinde isimlendirilen yapı inşa tekniği açısından diğer yapılara benzemektedir.

E9 Açmasında Geç Neolitik 3. Tabaka’ya ait bir basit toprak mezar ortaya 
çıkarılmıştır. Mezar eşyası bulunmayan mezardaki bireyin kemikleri maalesef iyi 
korunmamıştır. E9 Açmasında gün ışığına çıkarılan küçük buluntular arasında 
mermerden üretilmiş topuz başı önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu topuz başı 
beyaz renkli ve kırmızı damarları bulunan bir mermerden üretilmiş olup ortasında 
dikey açılmış küçük bir delik bulunmaktadır. Bunun yanında kemikten bızlar, 
obsidyen ve çakmak taşından yapılmış âlet ve kesiciler ile çakıl taşı ve kilden yapılmış 
çeşitli boyutlarda ağırlıklar önemli yer tutarlar. Bunlardan başka kireç taşından 
yapılmış küçük bir kandil Geç Neolitik buluntular arasında dikkat çekmektedir. E9 
Açmasında çalışmalar Geç Neolitik 4. Tabaka’da sonlandırılmıştır.

7 Merpert ve Munchaev 1993.
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 Sonuç ve Değerlendirme
Hakemi Use’de 2004 ve 2005 yılı kazılarında iki açmada ana toprağa ulaşıldığı 

önceki raporlarda belirtilmişti. Böylelikle yerleşimde en erken iskânın Seramikli 
Neolitik’te başladığı (ca. MÖ 6100) ve bu döneme ait beş tabakanın varlığı 
saptanmıştı. 2006 yılında kazıların yürütüldüğü E7, E8, E9 açmalarında çalışmalar 
3. Tabaka’nın taban hizasında sonlandırılmıştır. İlk kez açılan E6 açmasında ise 
çalışmalar Geç Neolitik 1. Tabaka’nın tabanı seviyesinde noktalanmıştır.

Hakemi Use 2006 yılı kazılarında elde edilen ön bilgileri şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

1. Hakemi Use’de ana katman Geç Neolitik’tir (yaklaşık 3.5 m.lik dolgu).
2. Geç Neolitik mimarîsi taş temelsiz ve pisé tekniğinde duvarlardan 

oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı ve 2-6 m2’ lik odalardan oluşan binaların bazılarında 
ocak bulunsa da, genel olarak ocaklar yapıların dışında yer almaktadır.

3. Geç Neolitik’e ait basit toprak mezarlarda yön birliği bulunmamaktadır. 
Bebek, çocuk ve az sayıdaki erişkin evlerin taban altına ve evler arasındaki 
boşluğa gömülmektedir. 

4. Hakemi Use’de ciddî boyutta bir çakmaktaşı üretiminden söz etmek 
mümkündür.

5. Şimdiye kadar hiç obsidyen çekirdek ele geçmemesi, obsidyen âletlerin 
başka bir yerde üretildikten sonra buraya getirildiğini akla getirmektedir.

6. Hakemi Use tarımcı bir köy yerleşimidir.  
7. Hakemi Use Türkiye sınırları içinde kazısı yapılmış ilk ve tek Hassuna/

Samarra yerleşimi olma özelliğini korumaktadır. Yerleşim aynı zamanda Hassuna/
Samarra seramiğinin Önasya’da kuzey sınırını oluşturmaktadır.
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Resim 1:  Hakemi Use’nin Önasya’daki konumu

Resim 2:  Hakemi Use’nin topoğrafi k planı
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Resim 3:  Geç Neolitik mezar kabı

Resim 4:  Geç Neolitik, çizi ve baskı bezekli 
kapları

Resim 5:  Geç Neolitik, koyu yüzlü açkılı 
kaplar (pattern burnished)
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleri ve maddî desteklerinin yanı sıra, Erdek Belediyesi, Balıkesir İl Genel 
Sekreterliği (Özel İdare) ve Atatürk Üniversitesi’nin maddî katkılarıyla Kyzikos 
antik kentinde arkeolojik kazılar 18 Temmuz - 30 Ağustos 2006 tarihlerinde 4 kişilik 
kazı ekibi ve 19 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir1. Bakanlık temsilcisi olarak Muğla 
Arkeoloji Müzesi’nden H. Dinç görev almıştır. 

2006 yılı etkinliklerimiz iki farklı alanda yoğunlaştırıldı.
-Hadrianus Tapınağı kazıları
-Thrakikos Limanı çalışmaları

Hadrianus Tapınağı Kazıları 
Kyzikos’ta, 2006 yılı çalışmalarımızın odak noktasını Hadrianus Tapınağı’ndaki 

kazılar oluşturdu. 1989-1997 yıllarında  A. Yaylalı tarafından kazılmaya en uygun 

KYZİKOS 2006 YILI KAZISI
Nurettin KOÇHAN*

Korkmaz MERAL
Hacer MOTOR

Fevziye GÜNEŞ

* Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 25240- ERZURUM

 Dr. Korkmaz MERAL, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 25240- 
Erzurum/TÜRKİYE.

 Hacer MOTOR, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi 25240- 
Erzurum/TÜRKİYE.

 Arş.Gör. Fevziye GÜNEŞ, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
25240- Erzurum/TÜRKİYE.

1 Başkanlığımdaki kazıya Dr. Korkmaz Meral, doktora öğrencisi Hacer Motor, yüksek lisans 
öğrencisi Fevziye Güneş, Arkeolog M. Kemal Şahin, Mehmet Coşkun, A. Rıza Gökçe, Zehra 
Yağcı ve Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden S. 
Yanık, Ö. Çil, S. Havuz, Y. Yücel, T. Demirel, H. Arkun, M. A. Özdemir, E. Caner, C. Akgümüş, 
M. S. Genç, Z. Bilen ve M. Demirkol katılmıştır. Katkılarından dolayı hepsine teşekkür ederim. 
Ayrıca Erdek Hakim Halil Kalyoncu Erkek Öğrenci Yurdu’nun kazı evi olarak tahsis edilmesini 
sağlayan ve her konuda desteklerini esirgemeyen Erdek Belediye Başkanı Sayın Hüseyin 
Sarı ve Erdek Kaymakamı Sayın Cemil Akdağ’a, yardımlarını gördüğümüz Erdek Belediye 
Başkan Yardımcısı Sayın Hulusi Ay’a, Tekgıda-İş İşletmesi’ne, alanı ilâçlamamıza yardımcı 
olan Erdek Tarım İlçe Müdürü Sayın Kenan Uyar’a ve Bandırma Arkeoloji Müzesi’nden Sayın 
Elmas Kaya ile Sayın Tülin Tan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
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yer olan Hadrianus Tapınağı’nın güneydoğu köşesinin kazılmış olması nedeniyle, 
bu kazı döneminde de benzer nedenlerle aynı kısımda kazılara başlanmıştır. 
Ancak geçmiş dönemlerden farklı olarak bu yıl hem tapınağın doğu ön yüzünde 
kuzeye, hem de güney uzun yüzde batıya doğru çalışmalar devam ettirilmiştir. 
Kazıya başlanmadan önce tapınağın doğu ön tarafın güney köşesine 1997-
2006 yıllarında köy halkı tarafından atılan ve toplam 6 kamyonu bulan çöp yığını 
kaldırıldı ve keneye karşı da alan ilâçlatıldı. Daha önceki yıllarda kazılan, ancak 
otlarla kaplanan alan temizlendi ve kareleme çalışmaları yapıldı.

Tapınağın doğu ön kısmında 4-6 H açmalarında çalışmalara başlanmış ve 
kuzeye doğru 4-6 H, I açmaları, güney uzun yönünde ise kazıya 16 B-D açmalarından 
başlanmış ve batıya doğru 16-18 B-D açmaları kazılmıştır (Çizim: 1). Basamakları 
kapatan dolgu 2.50-3.00 m. ye ulaşmasına karşın, Orta Çağ mezarları ve pithoslar 
dışında dönem belirleyici bir katmanlaşma gözlemlenememiştir. 

Güney yönde tapınağın üzerini örten dolgu toprak içinde Orta Çağa ait bazı 
kalıntılar ele geçirilmiş, bunlar 17 C açmasında bulunan dört adet depolama küpü 
(pithos) ile 16 B, D, 17 B, C de bulunan beş adet mezardır. Daha önceki kazı 
dönemlerinde olduğu gibi bu kazı döneminde de benzerleri bulunan2  1.00 m. 
derinliğe, 1.50 m. karın genişliğine sahip olan pithosların cidar kalınlığı 4 cm. dir. 
İçleri tamamen toprak ve taş parçalarıyla dolu olup üstteki dolgunun baskısı ve 
depremler sonucu kırılmışlardır (Resim: 1). Bu pithoslardan birinin kurşun kenetle 
onarılıp kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine önceki kazı dönemlerinde de örnekleri 
çıkarılmış olan, Orta Çağa tarihlenen kiremit mezarlardan, biri çocuğa ait olmak 
üzere dört tane daha tespit edildi. Dönemin buluntularından yoksun olan mezarlar 
büyük oranda zarar görmüş ve kiremit örtüleri çökmüştür. Doğu-batı yönünde ve 
başları batıya yönelik mezarlardan ikisi olasılıkla anne ve çocuğuna ait olmalıdır. 
Çünkü çocuk mezarı, büyük mezarın güney ayak ucunda yer almaktadır. Beşincisi 
ise 16 B açmasında yer alan 55 cm. uzunluğunda, ağzı bir taşla kapatılan küp 
mezardır (Resim: 2).

Yukarıda anılan pithoslar, olasılıkla Orta Çağ yerleşiminin bu alanda devam 
ettiğini göstermektedir. Bu daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan 
buluntuların yanı sıra3, doğu ön tarafta üzerinde Lâtin haçı kabartmalı mermer 
parçayla da desteklenmektedir4. Bu kalıntılardan hareketle tapınak çevresinin 

2 A. Yaylalı-V. Özkaya, “1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II 
(1995) 313.

3 A. Yaylalı-V. Özkaya, “Kyzikos 1995: Arkeolojik Kazı Etkinlikleri”, XVIII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı II (1996) 412.

4 Bu haç kabartmalı parça Orta Çağda (M.Ö.13-14. yüzyıl) Hadrianus Tapınağı’nın ayakta 
kalan kısımlarının kilise olarak kullanıldığına işaret edebilir. Ancak bunu doğrulamak şimdilik 
oldukça zor ve tamamen ileride ele geçecek buluntulara bağlı.



1313

bu dönemde de yerleşime açık olduğu anlaşılmıştır. Mezarlar ile pithoslar 
arasındaki seviye farkları göz önüne alındığında, artık bu alanın yerleşim yeri 
olarak kullanılmadığı dönemde, ölen kişilerin güney yöne gömüldükleri ve buranın 
nekropol olarak kullanılmış olduğu söylenebilir.

Güneydeki çalışmalar sırasında önceki kazı dönemlerinde bir kısmı ortaya 
çıkarılmış olan, stylobat basamaklarının devam ettiği anlaşıldı. Doğu tarafa göre 
daha sağlam ve izlenebilir yapıya sahip olan, ancak mermer kaplamalarından 
herhangi bir iz kalmayan basamaklar, sayı ve boyut açısından bazı farklılık 
göstermektedir. Bugüne kadar tapınağın güneyinde yapılan çalışmalar sonucunda 
basamakların tabanda geniş olup yukarı çıkıldıkça daraldığı görülmektedir. 
1989-1997 yıllarında kazı döneminde yedi tanesi çıkarılan ve basamakları dik 
kesen, aralarında 6.30-6.60 m. mesafenin olduğu, ana galeriye eğik açıyla inen 
havalandırma dehlizlerinden biri daha açığa çıkarılmış olup toplam sayı sekize 
ulaşmıştır.

Tapınağın doğu yönündeki çalışmalara 4-6 H, I açmalarında devam edildi 
ve 3.00-3.50 m. yüksekliğindeki dolgu temizlendikten sonra daha önceki kazı 
dönemlerinde bir kısmı ortaya çıkarılmış olan, giriş basamakları ve ön tarafta yer 
alan mermer zemin bloklarına ulaşıldı. 

Buradaki basamak dokusu da güney yönde olduğu gibi, harçla kaynaştırılmış 
moloz taşlardan oluşmaktadır. Derinlik ve yükseklikleri farklı olan basamakların 
mermer kaplamalarından hiç iz kalmamıştır. Belirlenen ölçüleri ile güney uzun 
yöndeki basamaklara göre daha küçük ebatlı oldukları anlaşılmaktadır. Tapınak 
yıkıntılarının arasında tabandaki mermer bloklardan 1.70 m. yukarıda, aşırı 
derecede parçalanmış mermer parçalarının bulunduğu 4 I açmasında, kireç 
ocaklarının varlığını kesin bir şekilde gösteren 5-6 cm. kalınlığında bir tabaka 
tespit edildi. Kireç ocağı tahribatının korkunç boyutlarda olduğunu, bu alanda ele 
geçirilen birbirine yapışık yanık mermer atıkları da kanıtlamaktadır. 

Tapınakta, aşınmış ve çok küçük parçalara bölünmüş olmaları nedeniyle işlevleri 
hakkında kesin bir yargıya varamadığımız üst yapıya ait mimarî bezemelerin yanı 
sıra, frize ait insan ve hayvan fi gürlerinin vücutlarına ait çok sayıda parça ele 
geçirilmiştir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında 2006 kazı döneminin önemli buluntuları 
arasında, daha önceki kazı dönemlerinde parçalar hâlinde bulunan5, 18 D 

5 A. Yaylalı-V. Özkaya, “Kyzikos Arkeolojik Kazı Çalışmaları: 1991”, XIV. Kazı Sonuçları 
Toplantısı II (1992) 225, Res. 6.
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açmasındaki tonozlara açılan havalandırma dehlizindeki (Resim: 3) dolgu toprak 
içinden üç parçaya bölünmüş hâlde çıkarılan mermer çatı kiremididir (Resim: 4). 
Bulunan çatı kiremidinin tam ölçülerinin belirlenebilmiş olması (85x104 cm.) üst 
örtü hakkında bilgi edinmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Kazı çalışmalarında tapınağın üst yapısına ait çok sayıda mimarî parça ortaya 
çıkarıldı. Bunlar arasındaki önemli buluntulardan biri, tam kapalı palmetin işlendiği 
sima parçasıdır (Resim: 5). 71 cm. korunan yüksekliğe ve 115 cm. genişliğe 
sahip olan sima parçası, özenli işlenişi ve boyutlarıyla tapınağın üst yapısı ve 
bezemeleri konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir. Diğeri yaprak (?) ya da 
tüy motifl erinin işlendiği parçadır. Çevresi kırık olduğu için yeri konusunda yorum 
yapamadığımız eserde örgenin ortasındaki kanal belirgin olup damarlar oldukça 
geniş verilmiştir. Tapınakta ilk kez böyle bir parçanın çıkması ilginçtir. Ayrıca tavan 
kasetlerine ait parçalar da çıkarılmıştır. Tapınağın buluntuları arasında altın yaldızlı, 
mavi ve kırmızı boyalı üst yapıya ait kabartma ve mimarî bezeme parçaları da 
önemli bir yere sahiptir (Resim: 6). Çünkü antik yazarlar tarafından çok görkemli 
olduğu söylenen tapınağın görsel açıdan da göz alıcı bir yapıya sahip olduğunu 
göstermesi açısından bu boyalı parçalar önemlidir.

Mimarî bezeme parçalarının yanı sıra, frize işlenmiş çok sayıda insan ve 
hayvan fi gürlerinin vücutlarına ait parçalar da ele geçirilmiştir (Resim: 7,8). Frize 
ait bu parçalardan yola çıkarak frizde savaş sahnesinin işlendiği söylenebilir. 
Çünkü insan fi gürlerinin başlarında miğfer, vücutlarında zırh ve ele geçirilen bir 
parçada görülen kılıç kabzası bu görüşümüzü desteklemektedir. 

Kazı döneminde çıkarılan kabartma eserler arasındaki önemli buluntulardan 
biri de aslan başıdır. Daha önceki yıllarda aslan başlı çörtenler bulunmuştu. İlk 
defa çörtene ait olmayan bir aslan başı parçası tespit edilmiştir (Resim: 9). Doğu ön 
tarafta bulunan aslan başı, frize veya alınlığa ait olmalıdır. Sol gözü ve alnının bir 
bölümü korunan aslan başı, göz bebeğinin işlenişi ve dikine derin alın çizgilerinin 
verilişiyle M.S. 2. yüzyıla tarihlenen İzmir6  ve İstanbul7  Arkeoloji Müzeleri’ndeki 
konsol başlarında yer alan aslan başlarıyla benzerlik göstermektedir. Üst yapıya 
ait buluntularından biri de tek ispiti korunmuş araba tekerleğidir (Resim: 10). Bu 
frizde işlenen konunun içinde arabaların da yer aldığını göstermesi yönünden 
önemlidir. 

6 K. Meral, İonia Bölgesi Aslanları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış 
Doktora Tezi (Erzurum-2003) 127, Lev. 92. 

7 G. Mendel, Catalogue des Sculptures Greeques, Romainet et Byzantines I-III (1966) 189, Nr. 
496.
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Ayrıca kazı çalışmaları sırasında yığma toprak içinde geç döneme ait bazı ok 
uçları da bulunmuştur (Resim: 11).

Thrakikos Limanı Çalışmaları 
Bazı yayınlarda bu limanın tersane olarak kullanıldığı belirtildiği için, gerçekten 

bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını belirlemek amacıyla 07-10 Ağustos 2006 
tarihlerinde limanın batı tarafında, günümüzde Demirkapı olarak adlandırılan yerde, 
3x3 m. ölçülerinde açmalar açılmıştır. Ancak tersane ile ilgili herhangi bir buluntu 
belirlenememiştir. Bu açmalardan birinde, 1.00 m. derinlikte bir pithosun alt kısmı 
ele geçirilmiş Hadrianus Tapınağı’ndaki örnekte olduğu gibi, kurşun kenetlerle 
onarılarak kullanılan bu pithosun (Resim: 12) çevresinde mimarî kalıntı tespit 
edilememiştir. Hemen altında da ham toprağa ulaşılmıştır. Açmalarda herhangi 
bir tabakalaşma tespit edilememiş, ancak ele geçirilen bazı seramik parçalarında 
fırınlama hatalarının olduğu görülmüştür.  

Açmalarda, 1.00 m. lik seviyede büyük çoğunluğu kırık ve dağınık hâlde 
olmak üzere, Helenistik Çağdan Doğu Roma Dönemi sonuna kadar farklı tarihlere 
ait seramikler (Resim: 13) ile terrakotta eserler (Resim: 14) ele geçirilmiştir. 
Buluntuların çeşitliliği ve bazı eserlerde fırınlama hatalarının olması buranın 
kullanılmayan bu tür eserlerin atıldığı bir yer olduğu izlenimi uyandırıyor. 

Belirlenen alanlarda çalışmalar devam ederken daha önceki yıllarda etütlük 
mimarî eserlerin konduğu kısım, elden geçirilerek tekrar düzenlendi. Ayrıca 
tapınağın tonozlarının üzerini kapatan çalı ve ağaçların bir bölümü temizlendi.

Arazide yapılan yüzey araştırmaları sırasında Bouleterion’un güneyindeki 
çalılık alanın köylüler tarafından kesilmesi sonucu ortaya çıkan sur duvarının 
içinde, üçgen şeklinde ve genişleyen kısımdan kırılmış olan ve iki tarafında yazıtın 
yer aldığı mermer parça bulundu. Ancak bir yüzü aşırı tahribata uğramış olan, 
yazıtın diğer yüzünden de tam olarak hangi amaçla yazıldığı veya neye ait olduğu 
anlaşılamamıştır. Ancak harf karakterine göre Erken Roma Dönemine tarihlenen 
yazıtta boule ve yöneticiden bahsedildiği için hemen yakınında yer alan Bouleterion 
ile ilgili olabilir.
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Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesi’nde yer alan Myndos öreninde 
ilk olarak 2005 sezonunda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile başlattığımız 
kurtarma kazıları 2006 sezonundan itibaren Bakanlar Kurulu Kararlı kazılara 
dönüşmüştür1. 

2006 Myndos kazılarında normal çalışmaların yanı sıra altyapı konusunda 
da önemli mesafeler alınarak, çok önemli eksikliklerin büyük bir bölümü 
programlanan tarihten önce tamamlanmıştır. Myndos kazılarının ivedilikle çözüm 
bekleyen altyapı sorunlarının başında heyetin konaklayacağı kazı evi, bulunan 
etütlük eserlerin korunacağı kazı deposu ve açmaların güvenliğinin sağlanması 
bulunmaktaydı. Kazı evi iki ay gibi kısa bir sürede Yapı Endüstrisi tarafından 
yaptırılarak kazı heyetine teslim edilmiştir2. Kazı evinin bulunduğu arazi Gümüşköy 
Yapı Kooperatifi ’ne aittir3. Kazı ve ören yerinde kontrolü sağlamak üzere Uludağ 
Üniversitesi tarafından bir eleman görevlendirilmiştir4. 2006 sezonunda maddî 
katkılarla destekte bulunan kurum ve tüzel kişilikler de bulunmaktadır5. 

2006 kazı sezonu 05 Temmuz - 15 Eylül 2006 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Trnava Üniversitesi (Slovakya) öğrencilerinden 
oluşturulan bir ekip tarafından yürütülmüştür6. Gayretli çalışmalarından dolayı 
heyet üyesi öğrencilerime bir defa daha teşekkür etmeyi borç bilirim. 

2006 YILI MYNDOS KAZISI
Mustafa ŞAHİN*

* Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
16059 Görükle- Bursa/TÜRKİYE. E-mail myndos@uludag.edu.tr

1 Bakanlar Kurulu’nun 17.03.2006 tarih ve 2006/10227 sayılı kararı.
2 Şirket ilgililerine burada bir defa daha minnetle teşekkür ederim.
3 Kazı evi için arazilerinin bir bölümünü tahsis eden kooperatif yöneticilerine içtenlikle teşekkür 

ederim.
4 Bunun için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’a minnettarım.
5 Katkılarından dolayı Gümüşlük Belediye Başkan Sayın Mehmet Ülküm’e, Bodrum Ticaret 

Odası Başkanı Sayın Mahmut Kocadon’a ve Sayın Mehmet Durmaz’a da minnettarız.
6 Uludağ Üniversitesi: Çiğdem Öztürk, Gamze Güzel, Semra Dalkıran, Mahmut Kaya, Hakan 

Sarıgül, Banu Barmak, Sevil Dallı, Seda Türüt, Özge Süleymanoğlu, Ufuk Karahasanoğlu, 
Hicran Dedeyi, Sami Aşudu, Yaşar Gürsoy, Hakan Karşıyaka, Sedat Kutlu, Ercan Ekinci, 
Mesut Takı, Kağan Kadıoğlu, Mustafa Taştümer. Selçuk Üniversitesi: Zafer Güler, Ezel Yavuz, 
Ümit Aygör, Mustafa Çimen, Tarık Türküsever, Durmuş Altan, Abdulaziz Demirel, Mürcan 
Kızılyaprak. Mimar Sinan Üniversitesi: A. Hande Buğalı, Merve Özkılıç. Erciyes Üniversitesi: 
Hacer Şahan. Akdeniz Üniversitesi: Pınar Pilav. Sakarya Üniversitesi: Mete Can. Trnava 
Üniversitesi-Slovakya: Stanislava Hlavacova ve Kristina Smotlakova. 
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2006 kazı çalışmaları Tapınak Açması, G Açması, Ayazma Kazısı, A-B Açmaları 
Kazısı ve Sualtı Araştırmaları olmak üzere farklı beş alanda yürütülmüştür (Resim: 
1). Kazı çalışmaları ile birlikte yayına yönelik olmak üzere arkeometri konusunda 
da araştırmalar başlatılmıştır. Bu konudaki öncelik kazılarla gün ışığına çıkarılan 
yapılarda kullanılan malzemenin getirildiği taş ocağının saptanmasına yöneliktir.

Tapınak Kazısı
Kazının ilk sezonunda, şehrin merkezi olarak tahmin ettiğimiz alanda 

ana kayanın kesilmesi ile oluşturulan bir podyum üzerinde yer alan ve mimarî 
elemanlardan dolayı bir tapınak olduğunu düşündüğümüz mekânda kazı 
çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 1). Bu sektörde üçü yerel taştan olmak üzere 
sadece dört parça sütun tamburu ve bir adet mermer postament kireç olmaktan 
kurtulmuştur7.

Çalışmalara ilk olarak ‘C’ olarak adlandırdığımız açmadan başlanmıştır. 
Burada duvar üzerinde izleri görülen büyük taşlardan oluşturulan duvarın bu 
tapınağa ait olması gereken temenos duvarının kalıntıları olduğu fi krinden yola 
çıkılarak başlanan çalışmalarda tapınak alanını batı yönde çevreleyen ve ana kaya 
üzerine oturtulan bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu alan genişletildiğinde bu duvarın 
podyumun batı bölümünde ana kayanın yontulmasıyla oluşturulmuş cepheye 
paralel uzandığı görülmüştür. Kalınlığı 40 cm. olan bu duvar değişik genişlikteki 
iri taşların düzensiz bir biçimde bosajlı olarak işlenmeleriyle oluşturulmuştur. 
Duvarın devamını görmek için açma genişletilmiş ve bu duvarın 15,5 metrelik 
bölümü açığa çıkarılmıştır. Ana kayanın koduna göre 2 ya da 3 sırası korunmuş 
duvarın yüksekliği yine ana kayanın koduna bağlı olarak 65 – 140 cm. arasında 
değişmektedir (Resim: 2).

Ayrı bir grup toprak üzerinde izleri görülen ve bu duvara tapınak yönünde 
dik olarak yönelen bir duvarı açmak üzere ve bu iki duvarın aynı özellikleri 
gösterip göstermediğini anlamak amacıyla ‘K’ açması adı altında yeni bir sondaja 
başlanmıştır. Burada yapılan çalışmalarda kuzey-güney yönünde inşa edilen duvar 
ile doğu-batı yönünde devam eden duvarın üst kısımlarda birbirlerinden farklı 

7 Antik kentte bulunan yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin çoğu Geç Antik Çağda 
başlayan ve 1960’lı yıllara kadar devam eden süreçte, bugün bazıları hâlâ ayakta olan kireç 
ocaklarında, yakılarak yok edilmiştir. Bu konuda ayrıca bkz. M. Sahin, “Die kyklopischen 
Stadtmauern von Myndos und ihre Beziehung zum griechischen Festland”, Die Karer und die 
Anderen. Internationales Lolloquium an der Freien Universität Berlin vom 13. bis 15 Oktober 
2005 (Baskıda).
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karakterler taşıdığı görülmüştür. Kuzey-güney yönünde devam eden duvar geniş 
ve yüksek ama oldukça dar işlenmiş taşlardan oluşturulmuştur. Duvarın içe bakan 
tarafl arı düzgün ve aşağıya doğru genişleyen bosajlara sahiptir. Dış yüzleri ise 
çok pürüzsüz olmayan bir şekilde düz işlenmiştir. Doğu-batı, yani ‘C’ açmasında 
ortaya çıkarılan duvara paralel olarak devam eden kısımdaki duvar bölümü ise 
yine ‘C’ açmasındaki duvarın özelliklerini gösterir bir şekilde kalın kesme taşlardan 
bosajlı bir biçimde işlenmiştir. Bu özellikleriyle iki paralel duvarın aynı yapıya ait 
iki duvar özelliği göstermektedir. Açmanın doğusunda, kuzey-güney yönünde 
devam eden duvarın ön yüzünde ana kayaya kadar inilmiştir. Bunun sonucunda 
geniş ve yüksek ama dar işlenmiş taşlardan oluşan sıranın altta devam etmediği 
görülmüştür. Bu sıranın hemen altında açmanın batı yönündeki duvarla ve 
dolayısıyla ‘C’ açmasında ortaya çıkarılan duvarla aynı karakteri gösteren daha 
eski bir duvarın bölümleri ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle, bu üç duvarın birbirleriyle 
bağlantılı olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Yine ana kayaya kadar 
inilen bu kısımda da duvarın ana kaya formasyonuna bağlı olarak yüksekliği 85 
– 175 cm. arasında değişmektedir. Üstteki tek sırası korunmuş daha yeni olan 
duvarın fonksiyonunu anlamak bu yıl için mümkün olmamıştır. Bu açmada açığa 
çıkan, daha erken olan duvarın birleşme noktası, bu bölümde yüksek olan ana 
kaya nedeniyle sığ olarak yapılmış köşenin, üstteki daha sonraki duvarın inşası 
sırasında tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Böylelikle aynı yapıya ait olması gereken 
üç ayrı duvar sırası ortaya çıkmıştır. Bunlar olasılıkla tapınakla ilgisi olmayıp kendi 
içinde bağımsız başka bir yapıya ait olmalıdırlar.

Bu alanda son olarak yapının C açması ile K açmalarının kesişme noktasında, 
yapının duvarlarının bağlantı noktasını bulabilmek amacıyla bir açma daha 
yapılmıştır. ‘L’ açması olarak adlandırılan bu alanda yapılan çalışmalarda 
bulunması amaçlanan köşe günümüz yürüme seviyesinin 97 cm. altında ortaya 
çıkmıştır. İki adet büyük bloğun yan yana getirilmesiyle oluşturulan köşe, burada 
olasılıkla daha geç dönemde yapılan ve bu köşeye tam olarak bitiştirilen duvarlar 
ve çevresindeki taş döşemeler nedeniyle ana kayaya kadar inilememiştir. Ancak 
iki duvarın birbirlerine ait olmalarını göstermesi bakımından buradaki çalışma, 
söz konusu yapının tapınaktan ayrı bir yapı olması gerektiğini bir kez daha 
göstermiştir. 

Aynı zamanda iki ayrı grup da tapınak bölümünde çalışmıştır. Birinci grup 
tapınağın batı yönünde, korunan hâliyle piramidal bir biçimde ana kayadan 
yontulmuş izlenimi veren kısmın hemen altında denize bakan yönde çalışmaya 
başlamıştır. Çalışmalar toprak üstünde kalan bölümleri itibariyle merdiven izlenimi 
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veren ana kayadan işlenmiş bölümün bittiği alanda yürütülmüştür. Burada yapılan 
açma sonucu dolgu toprak altında bir seviye dağınık ve orta boy şekilsiz taşlardan 
oluşan döküntü taş sırasının altında ana kayanın düz bir şekilde tıraşlanmasıyla 
oluşturulan bir zemin açığa çıkmıştır. Doğu yönünde tam dik olarak kesilerek 
oluşturulan bir duvarın bittiği yerde açmanın tüm boyutlarında karşımıza çıkan bu 
zemin fonksiyonu hakkında bize fi kir beyan edecek bir ayrıntı vermemekle birlikte, 
tapınak tepesiyle organik bağlantısı, geniş bir alana yayılması ve özenli işçiliği göz 
önüne alındığında, önemli bir fonksiyonu olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi tapınak terasının doğu yönünde, piramidal biçimde 
şekillendirildiği izlenimi uyandıran bölümünde de temizlik çalışmaları yapılmıştır. 
Burada yapılan çalışmalar sırasında olasılıkla en erken dönemlere ait iki küçük 
bölümde korunmuş duvar kalıntıları açığı çıkarılmıştır. Kayalığın çukur yerlerinde 
korunan bu duvarlardan cephenin batı kısmında olan bölümü iri ve derzleri düzgün 
işlenmiş büyük çokgen bloklardan oluşturulmuştur. Buna karşın, batı tarafında 
korunan kısmın taşları kareye yakın dikdörtgen biçimli ve çok daha küçüktür. 
Olasılıkla tapınak değişik evrelerde tapınım işlevi görmüştür. Duvarın alt kısmında 
ve ana kayanın yüksek olarak dik kesildiği kısmın hemen üzerinde yaklaşık 20 
cm. yüksekliğinde bir ‘basamak’ yer almaktadır. Bu basamağın kırık yerleri harçla 
Bizans Döneminde onarılmıştır.

Olası tapınağın orijinal izlerini bulabilmek ve mümkünse planını çıkarmak 
amacıyla tepenin üst kısmında, günümüze kadar az sayıda korunmuş olan 
sütunların ve diğer mimarî kalıntıların olduğu kısımda da çalışmalar  sonucunda 
yürütülmüştür. Ana kayanın en üst bölümünde yüzeyin tıraşlandığı görülmektedir. 
Burada yapılan çalışmalar sonucunda tapınağın Bizans Döneminde de 
kullanıldığını gösteren kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Tapınağın doğu kısmında 
bir koridor biçiminde bölüm oluşturulmuş ve bu kısım olasılıkla İ. S. 6. yüzyılda 
döşenen geometrik motifl i bir taban mozaiği ile kaplanmıştır (Resim: 3). Koridorun 
etrafında küçük odalar yer almaktadır. Bunlardan tapınak yüzeyinin kuzeyinde yer 
alan odada, olasılıkla daha erken dönemden kalan, kesme taşlardan orijinal zemin 
kullanılmaya devam etmiştir. Aynı şekilde büyük bir kaidenin olasılıkla bir altlık 
olarak kullanılmasına devam edilmiştir. Hemen yanında büyük bir mermer sütun 
tamburu, iki tarafında çok sayıda dikine açılmış matkap delikleri bulunmuştur. 
Olasılıkla bu tambur Bizans Döneminde parçalanmak istenmiş, ama işlem 
sonuçlandırılamayarak yerinde bırakılmıştır. Burası geniş kapısı, özenli eşiğiyle, 
ayrıca düzgün zeminiyle, olasılıkla şapel olarak Bizans’ın geç dönemlerine kadar 
kullanılmıştır. Bu kısımda, odaya girişte, eşiğin hemen sol tarafında döşeme taşı 
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olarak kullanılmış bir yazıt alt bölümü eksik olarak ele geçirilmiştir (Resim: 4). 
M. Sayar’ın sözlü ifadesine göre, yazıt Myndos ile Alinda şehirleri arasındaki 
bir ticaret anlaşması ile ilgilidir8. Bu mekânın hemen güneyinde bir başka oda 
daha yer almaktadır. Kayanın biçimine göre temellerinin derinliği 1 sıradan 9 taş 
sırasına kadar değişmektedir. Bu odanın içinde ana kayaya kadar inilmiş ancak 
tarih verebilecek herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ayrıca bir adet dik duran 
sütun ile hemen yanında yatık durumda yer alan iki sütun tamburunun görüldüğü 
kısımda, dik duran sütunun in situ olabileceği göz önünde tutularak, sondaj 
açılmıştır. Ancak hem dik duran sütunun dolgu toprak üzerine oturmuş olması, 
hem de yatık duran sütunların Bizans Dönemine ait olması gereken duvarlara 
dayanması, bunların Bizans Döneminde duvarlara destek amacıyla kullanılmış 
olduklarını göstermektedir. Bu alanda yapılan yoğun kazılara rağmen tapınağın 
orijinal evresine ait hiçbir iz bulunamamıştır. Büyük bir olasılıkla, tapınağın mimarî 
elemanları Bizans Döneminden 1960’lı yıllara kadar devam eden süreçte çeşitli 
nedenlerle yok edilmiştir. Ancak önümüzdeki yıllarda burada yapılacak kazılar 
hâlâ orijinal dönemden izler bulmamız konusunda umut vermektedir.

G-Açması
İbrahim Hakan MERT9 

Myndos antik kentinde 2006 sezonu çalışmaları kapsamında, kazı evinin 
bulunduğu arazi içinde ve kazı evinin kuzey doğusunda yer alan alanda, daha 
önce gerçekleştirilen kaçak kazıyla açılan çukur ve bu çukurda gözlenen düzgün 
mimarî blokların işlevini ve etrafl a ilintilerini anlamak amacıyla 07 Ağustos 2006 
tarihinde söz konusu alanda sistemli kazıya başlanmıştır (Resim: 1)10. Başlangıçta 
kaçak kazı çukurunu kapsayacak şekilde 3 x 7,30 m. bir alanda temizlik ve seviye 
inme çalışmaları yapılmıştır11. 

8 Yazıtın tercümesi için Prof. Dr. M.H. Sayar’a teşekkür ederim. Detaylı yayın Sayın Sayar 
tarafından ayrıca yapılacaktır. 

9 Doç. Dr. İ. Hakan MERT, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
42031 Konya/TÜRKİYE. E-mail  ihmert30@hotmail.com 

10 Bize Myndos kazılarına katılma imkânı sağlayan ve mimarî buluntularla ilgili çalışma izini 
veren kazı başkanı sayın Prof. Dr. Mustafa Şahin’e içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca 
burada tek tek isimlerini sayamayacağım kazı heyeti üyelerine ve değişik üniversitelerimizden 
gelerek, Myndos kazılarında çalışan tüm öğrencilerimize de yardımları ve katkıları için ne 
kadar teşekkür etsem azdır.

11 Söz konusu alan 35 52 09 07 doğu ve 41 01 450 kuzey koordinatlarında yer almaktadır.
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Seviye inme çalışmaları esnasında -49 cm.den itibaren yoğun çatı kiremitleri 
ve döşeme parçalarına ait kırık parçalar ele geçirilmiştir. Yine aynı seviyeden 
seramik buluntu olarak Hellenistik Döneme ait siyah fi rnisli açık bir kaba ait gövde 
parçası bulunmuştur. 

III. seviye olarak kazılan -85/-121 cm. arasında muhtemelen Bizans Döneminden 
olması gereken harçtan bir taban döşemesine ve düzensiz taşlardan yine Bizans 
Dönemine ait olabilecek bir duvara rastlanmıştır. Bu seviyede Helenistik ve İ.Ö. 4. 
yüzyıl seramiği karışık çıkmaya başlamıştır.  

Kaçak kazı çukurunda gözlenen düzgün mimarî bloklara -114 cm.de ulaşılmıştır 
ve bu taş blok sırasının açmanın batı ve doğu kısmına doğru gittiği gözlenmiştir. 

Açmanın batı kısmında blokları takip etmek için 10 Ağustos 2006 tarihinde 
açmanın batıya ve doğuya doğru olmasına karar verilmiştir. Böylece açma 
dahilinde, doğuda  –B bölümü ve batıda ise –C bölümü adı verilen sondajlar 
açılmıştır (Plan: 1). 

B bölümünde -38 cm. seviyesinden itibaren İ.Ö. 4. yüzyıl ve Hellenistik Dönem 
seramiği karışık olarak ele geçirilmiştir. Bu bölümde -181 cm. derinliğe kadar 
indirilmiştir. 

C sondajında ise -236 cm. derinliğe kadar ulaşılmıştır. Bu seviyede İ.Ö. 4. 
yüzyıldan kalma bir adet kantharos kulp parçası ve Hellenistik Döneme ait siyah 
ve kırmızı fi rnisli açık/kapalı kap parçalarına rastlanmıştır. 

Ele geçirilen önemli buluntular arasında -177 cm. derinlikte bulunan Hellenistik 
pişmiş toprak başsız erkek fi gürini özelikle kayda değerdir12. Ayrıca, üç adet 
Hellenistik Dönem, bir adet geç Roma ve dört adet Bizans Dönemi sikkesi de G- 
açmasındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılmıştır. 

G açmasında 29 Ağustos 2006 tarihine kadar çalışılmıştır. Kazılar sonucunda, 
Myndos antik kentinin Klasik ve Hellenistik Dönem mimarîsi için önemli bilgiler 
verebilecek ve kayda değer ölçülerde görkemli bir komplekse ait olabilecek Dor 
düzeninde bazı yapı kısımları ve bunlarla bağlantılı birimler açığa çıkarılmıştır. 
Açmanın kuzey sınırında Dor düzeninde bir sütun sırası yer almaktadır ki bu 
sütunlardan bir tanesinin alt parçası ve bunun oturduğu stylobat in situ olarak ele 
geçirilmiştir (Plan: 1 ve Resim: 5). Bu kısımda 26 cm. yüksekliğindeki stylobat 
blokları üzerinde, alt tamburu 149 cm. yüksekliğinde Dor sütunları yer almaktadır. 
Bu sütunlara ait başlık ve diğer üst yapı elemanları henüz ele geçirilmemiştir.

12 Bu pişmiş toprak eserin tarihlemesi Sayın Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından yapılmıştır. 
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Bu sütunların oturduğu zemin bloklarının altında kanal benzeri bir kısım ortaya 
çıkarılmıştır13 . Bu kanal içindeki dolgu toprağında İ.Ö. 4. yüzyıl ve Hellenistik 
Dönem seramiği karışık olarak ele geçirilmiştir. 

Sütun sırasının güney önünde taban döşemesi yer almaktadır. Açmanın 
batısında ve doğusunda yoğun geç antik düzensiz malzemeden yapılmış 
duvarlara, harçlı zemine ve devşirme kapı eşiklerine rastlanmıştır. Kuzey toprak 
kesitinde ise yoğun çatı kiremidi gözlenmektedir.       

Taban döşemesinde izlenen bazı teknik detaylar (dübel ve kaktırma delikleri) 
yardımıyla bu sütun sırasının sistemi rahatlıkla çözülebilecektir. Ele geçirilen 
izlere göre bir stoa veya peristil şeklindeki bu sütun sırasının batıya ve doğuya 
doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle de önümüzdeki yıllarda, kazı 
çalışmalarına bu alanda söz konusu yönlere genişleyerek devam edilecektir. 
Böylece burada ele geçirilen mimarînin fonksiyonu ve tarihi ileride yapılacak kazı 
ve değerlendirme çalışmalarıyla anlaşılabilecektir. 

Ayazma Kazısı
Derya ŞAHİN14 

İlk olarak 2005 sezonunda kazılarına başlanan açmada çalışmalara bu 
kampanyada da devam edilmiştir (Resim: 1)15. Bu sezon yaptığımız çalışmalarla 
artık burada yer alan odaların hangi amaç için inşa edilmiş olduğu şekillenmeye 
başlamıştır. 1994 yılında buraya ilk geldiğimizde, liman girişinde yer alan 
mendireğin uzantısında önünde mozaik bir taban olan ve üzeri kemerle örtülmüş 
bir mekân ile karşılaşmıştık16. 2005 sezonunda ön oda tamamen açılmış, 
devamında bir arka odanın olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sene çalışmalara arka oda 
olarak adlandırdığımız mekânda devam edilmiştir. 

İlk aşamada ön odanın arkasında kalan mekânın tamamındaki dolgu toprağı 
alınarak temizlenmiştir. Çalışma sonucunda güney duvar üzerinde yandaki odaya 
geçişi sağlayan bir kapının olduğu saptanmıştır. Kuzey köşede ise ön oda kuzey 
duvarının aksına göre daha kuzey tarafa geçildiği hâlde, burada odayı bölen 
herhangi bir duvarın bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre arkadaki odanın ön 
cephede yer alan iki bölme için ortak kullanıldığını savlamak olasıdır (Plan: 2). 

13 Kanal genişliği 93 cm., kanal yüksekliği 105 cm. ve kanal kapak taşı yüksekliği 29 cm.
14 Öğr.Gör. Dr. Derya ŞAHİN,  Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

16059 Görükle- Bursa/TÜRKİYE. E-mail dsahin25@hotmail.com 
15 M. Şahin vd., “Myndos Kazısı-2005”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı- 2006 (Baskıda). 
16 M. Şahin, “Myndos 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı I (2006), 

175 Resim 6.
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Bu odada kayda değer en önemli buluntu güneybatı yarıda yer alan bir su 
kuyusudur (Resim: 6). Su kuyusunun ağzı düzgün kesme taşlarla beşgen şeklinde 
örülmüştür. Hemen güneyinde yer alan ana kayaya dokunulmadan bırakılması 
dikkate değerdir. Kuyu ağzındaki özene karşın, bu mekânda ana kayanın kaba 
bırakılması, bunun sanki özellikle işlenmeden bırakıldığını akla getirmektedir. 
Kuyunun kuzeyinde ise düzgün kesme taşlarla örülmüş ve sunak olabileceğini 
düşündüğümüz bir yükselti mevcuttur. Bu birim de yine su kuyusu ile ilintili 
olmalıdır. Diğer vurgulanması gereken bir özellik batı duvarının üzerinde, kuyunun 
hemen paraleline gelecek şekilde yerleştirilen kör niştir (Plan: 3 ve Resim: 6). Bu 
kör nişten bir tane de kuzey tarafta yer almaktadır. Ancak bu nişin alt paralelinde 
herhangi bir su kuyusu mevcut değildir.        

İç odanın duvarları, korunan küçük bir parçaya göre, renkli boyalı bir fresko 
ile kaplanmıştır. Duvar sıvası hakkında çok önemli bir ipucu oluşturan bölüm 
restoratörler tarafından sağlamlaştırılmıştır17.  

Arka odanın zeminine doğru yaklaştıkça çok sayıda mermer mimarî eleman gün 
ışığına çıkmaya başlamıştır. Birinci sınıf işçiliğe sahip kaplama levhaları üzerinde 
bezeme olarak haç motifi nin tercih edilmiş olması, burasının Hıristiyanlık dinî 
açısından önemli bir fonksiyonunun olduğunu göstermektedir (Resim: 7). Kuyuda 
bulunan suyun tahlil edilmesi sonucunda, hâlihazırda bir miktar deniz suyu karışmış 
olsa da, burada bir zamanlar tatlı su bulunduğunu göstermiştir18. Kuyunun yanında 
bulunan ana kayanın kaba şekilde bırakılması ve kuzey tarafında yer alan sunak 
şeklindeki yükselti bu kuyunun kutsal bir işlevinin olabileceğini akla getirmektedir. 
Çok sayıda haç motifl i mermer mimarî eleman da hesaba katılırsa, burada 
Hıristiyanlık açısından önemli bir su kaynağının olduğunu savlamak olasıdır. Bu 
nedenle bugüne kadar düşündüğümüzün aksine, burada bir “Ayazma” yapısı yer 
almalıdır. Önümüzdeki dönem devam edecek kazı çalışmaları bu konuda daha 
sağlıklı yorumlarda bulunmamıza olanak sağlayacaktır. 

A ve B Açmaları Kazısı
A-B açmaları olarak adlandırılan ve 35° 20΄ 601΄΄ K ve 41° 01΄ 705΄΄ D GPS 

koordinatları içerisinde yer alan alandaki kazı çalışmalarına 11.07.2006 tarihinde 

17 Restorasyon konusundaki yardımlarından dolayı Ankara Üniversitesi Başkent Yüksek Okulu, 
Restorasyon-Konservasyon Programı Öğretim Üyesi Sayın Selçuk Şener ve öğrencilerine 
çok teşekkür ederiz.  

18 Su kuyusunda bulunan suyun analizleri Sayın Prof. Dr. Hüseyin S. Başkaya başkanlığında, 
Yrd. Doç. Dr. Seval Solmaz ve Dr. Olcay Topaç’tan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Katkılarından dolayı kendilerine bir defa daha teşekkür ederim. Elde edilen sonuçlar 23. 
Arkeometri Sonuçları Toplantısında bildiri olarak sunulacaktır.
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başlanmıştır. Yüzeyde gözlemlenen, yerel taştan bir sütun tamburu ve bir sütun 
parçası burada herhangi bir mimarî yapının olabileceğini düşündürmüş ve 
açma sınırları belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. 10x10 m. 
ölçülerindeki alan A açması olarak belirlenmiştir. Bu alan, daha sonra 5x5 m. 
boyutlarında 4 eşit parçaya daha ayrılmış ve çalışmalarda çapraz açma tekniği 
kullanılmak üzere aynı anda 2 farklı açmada devam edilmiştir. 

A açmasında, yüzeyde ve yaklaşık 0-50 cm. seviyeleri arasında, yoğun olarak 
çeşitli dönemlere ait seramik parçaları bulunmuştur. Buna sebep olarak makineli 
tarımı göstermemiz yanlış olmayacaktır. Arazi daha önceden tarım arazisi olarak 
kullanıldığından, toprağın bu şekilde karışması beklenen bir sonuç olmuştur.

Bu alanda yapılan çalışmalar esnasında düzensiz moloz taşlardan inşa 
edilmiş, geç dönem duvarlarının bulunduğu seviyenin altında, Roma Dönemine 
ait olabilecek üzeri harçla kaplı pişmiş topraktan yapılmış bir künk sistemi 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Künkün, altında destek amacı ile kesme taş 
bloklar kullanılmış, bu bloklar ise moloz taşlardan yapılmış bir taban üzerine 
oturtulmuştur. Künkün hemen kuzeyinde, bir üst seviyede künk ile aynı aksta, bir 
kesme taş sırası gözlemlenmektedir. Fakat bu taş sırası açmanın yaklaşık olarak 
orta kısmına kadar yatay bloklardan oluşur iken bu noktadan sonra bloklar dikey 
şekilde uzanmaktadır. Bloklar künk ile aynı aksta olup açmayı doğu-batı yönünde 
kesmekte ve kuzeye doğru hafi f kavis yaparak devam etmektedir.

Açmanın doğusunda künkün üzerinde, ucu görülen bloğun işlevini anlamak 
amacı ile, 1.80 x 1.00 m. ölçülerinde yeni bir sondaj açılmıştır. Bloğun alt yüzeyi 
künkün  biçimine uygun olarak şekillendirilmiştir.  Bu taş blok kullanım amacını 
belirlemek için kaldırıldığında asıl işlev meydana çıkmıştır: onarım amacı ile 
bu bölümüne müdahale edilen künkün, açılan kısmını kapatmak için kullanılan 
yamanın, su basıncına karşı koyabilmesi için böyle bir desteğe ihtiyaç duyulmuş 
olmalıdır. Buradaki açıklıktan künk içerisine girilerek alınan kum örnekleri çeşitli 
analizler yapılması için Uludağ Üniversitesi laboratuvarlarına gönderilmiştir19. 
Bu analizler sonucunda künkün hangi amaçla kullanılmış olduğu da açıklık 
kazanacaktır.

A açmasının güneybatı köşesinde yer alan bölümde, yerel taştan yapılmış olan 
sütun parçasını da kapsayan 2.5x2.5 m. ölçülerinde bir sondaj daha açılmıştır. Bu 
alanda devam eden çalışmalarda, sütun parçasının in situ olmadığı, herhangi bir 
tabana oturmadığı ve olasılıkla buraya sonradan getirildiği anlaşılmıştır. 

19 Bu analiz çalışmaları, Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin S. Başkaya başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
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A açmasının batısında, 35° 20΄ 550΄΄ K ve 41° 01΄ 683΄΄ D GPS 
koordinatlarındaki alan B açması olarak adlandırılmıştır. 3x10 metrelik bu  alanda 
sürdürülen çalışmalar sırasında, yukarıda bahsedilen künkün bu açma sınırları 
içerisinde de devam ettiği görülmüştür. Fakat künkün üzerinde yer alan kesme taş 
sırası B açmasında gözlemlenmemektedir. Gelecek yıllarda devam edecek olan 
çalışmalarda bu künk sisteminin ve A açmasında gözlemlenen blokların işlevinin 
ne olduğu ve hangi yöne ne kadar devam ettiği gibi sorulara yanıt aranmaya 
çalışılacaktır.

Myndos Taşocakları İncelemesi Ön Raporu
Hüseyin S. BAŞKAYA20

Sabri DİRİM21 

Bodrum-Gümüşlük Koyunbaba koyunda yer alan antik taş ocağı, boşaltılan 
kaya hacmi dikkate alındığında uzun yıllar işletilmiş bir taş ocağı görüntüsü  
sergilemektedir22. Bu ocaktan çıkarılan taşın kullanıldığı antik yerleşimler ve 
kullanma yerlerinin belirlenmesi araştırmamızın konusunu oluşturmuştur. 

Araştırmaya 2005 yılında ocaktan alınan taş örneklerinin incelenmesi ve 
karakterizasyonu ile başlanmış, 2006 yılında ise taş ocağına en yakın yerleşim 
olan Myndos antik  kentindeki kullanımı araştırılmıştır. Araştırmamızda ocaktan 
ve Myndos kentindeki sütun, duvar yapı taşı, zemin kaplamaları gibi çeşitli yapı 
elemanlarından alınan örnekler ile bunlardan hazırlanan kesitler kullanılmıştır.

Kayaç örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelenmesi sonucunda; 
bunların genellikle porfi rik, yer yer felsitik, hiyalopilitik, mikrolitik, dokulu olduğu, 
fenokristal olarak biyotit, plajiyoklas (yer yer hipidiyomorf-idiyomorf), piroksen 
(ojit ve hipersten), alkali feldspat (sanidin), ender olarak amfi bol (hornblend) 
fenokristalleri içerdiği; hamurun genellikle volkanik camdan ve feldspat 
mikrolitlerinden oluştuğu, hamurda yer yer killeşme olduğu saptanmış ve andezit-
trakiandezit türde oldukları tesbit edilmiştir. Söz konusu kayaçlar bölgede Orta-Üst 
Miyosende etkin olan bir volkanizmanın ürünü olarak oluşmuşlardır. Koyunbaba 
antik taş ocağından çıkarılan bu yapı malzemesinin Myndos antik yerleşiminde 
yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

20 Prof. Dr. Hüseyin S. BAŞKAYA, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Çevre 
Mühendisliği Bölümü, 16059 Görükle-Bursa/TÜRKİYE.  E-mail baskaya@uludag.edu.tr

21 Yrd. Doç. Dr. Sabri DİRİM, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 16059 
Görükle-Bursa/TÜRKİYE.  E-mail sdirim@uludag.edu.tr

22 Bu konuda ayrıca bkz. M. Şahin, “Myndos Yüzey Araştırmaları-2005”, 24. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı (2007), Baskıda.
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Yerleşimde; a) doğu limanı girişinde, burunda yer alan şapelin duvar yapı 
taşından b) kent agorasındaki tapınakta yer alan sütundan c) G açmasında 
yer alan duvar yapı taşından d) tiyatro(!) açmasında 2 metre toprak altından 
çıkan bir sütundan alınan örneklerin mikroskobik incelemesinden, bu örneklerle 
taş ocağı örneklerinin benzer orijinli olduğu anlaşılmıştır. Bu örneklere göre, 
Myndos yapılarında kullanılan taşın Koyunbaba taşocağından getirildiği kesinlik 
kazanmıştır.

Sonuç
2006 kazı sezonu beklentimizin üzerinde verimli geçmiştir. Bu konuda bizi 

en fazla sevindiren gelişme ‘C Sondajı’ olarak adlandırdığımız alanda deniz 
suyu seviyesinde bulmuş olduğumuz Oryantalizan Döneme tarihlenen seramik 
parçaları olmuştur (Resim: 9)23. Aynı sondajda yine çok sayıda siyah ve kırmızı 
fi gür tekniğiyle işlenmiş seramik parçalarının bulunmuş olması, ilk olarak 24. 
Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda ortaya attığımız savı kanıtlaması açısından 
oldukça önemlidir (Resim: 10-11)24. Bu buluntulara göre, artık çok açık olarak 
Myndos’un ilk olarak bu alana kurulduğunu, diğer bir ifade ile savlandığı gibi 
herhangi bir taşınmanın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.

23 K. İren, Aiolische orientalisierende Keramik (2003), 179 vd. Resim 211 vd. Tafel 17.
24 M. Şahin, age., (Baskıda).
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Plan: 1

Plan: 2
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Plan: 3

Resim 1: Sondaj alanları (toplu bir şekilde)
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Resim 2: C açması temenos duvarı

Resim 3: Bizans Dönemi kilisesine ait mozaik döşeme
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Resim 4: Kilise tabanında devşirme olarak kullanılan Helenistik Çağ yazıtı

Resim 5: G açması, in situ Dor sütun parçası, oturduğu stylobat ve döşeme blokları  
(doğudan görünüş)
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Resim 6: Ayazma. Su kuyusuna doğudan bakış

Resim 7: Ayazmada bulunan mermer haç kabartmalı mimarî blok
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Resim 9: Oryantalizan Döneme ait seramik parçası

Resim 8: A açmasında künk ve destek blokları
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Resim 10: Siyah fi gür tekniğiyle işlenmiş seramik parçası

Resim 11: Kırmızı fi gür tekniğiyle boyanmış seramik parçası
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ÖZET
1993 yılında başlayan Kırklareli Höyüğü kazılarına İstanbul Üniversitesi ve 

Alman Arkeoloji Enstitüleri’nin işbirliğinde 2006 yılında da devam edilmiştir. 
Kırklareli tarihöncesi dönem yerleşimi Neolitik Çağda Aşağı Pınar mevkiinde 
kurulmuş, daha sonra zaman içinde batıya doğru kayarak İlk Tunç Çağında 
Kanlıgeçit mevkiine taşınmıştır. Bu nedenle Kırklareli’de yapmış olduğumuz 
kazı çalışmaları Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit olarak adlandırılan iki ayrı alanda 
sürdürülmektedir. 2006 yılında yapmış olduğumuz çalışma yalnızca Aşağı Pınar 
kazı alanında gerçekleştirilmiştir.  

Aşağı Pınar Neolitik ve Kalkolitik Çağa tarihlenen 8 tabakanın bulunduğu 
bir höyüktür. İlk ve Orta Kalkolitik Dönemi temsil eden en üsteki 1.-5. tabakalar 
organize bir köy yaşantısının izlerini taşır. Dörgen planlı, düzenli sıralar oluşturan 
dal örgü yapıların bulunduğu bu tabakalarda Bulgaristan’dan bilinen Karanovo III-
IV kültür grubu ile aynı özellikleri yansıtan koyu renkli, açkılı ve omurgalı formların 
olduğu bir çanak çömlek grubu bulunur. Birkaç evreli bir geçiş tabakasının 
ardından en alta Neolitik Çağ tabakaları bulunur. Bu dönemi iyi bir şekilde yansıtan 
6. tabakada yine dal örgü ancak bitişik bir düzende, birbirine eklenerek uzayan 
yapı komplekslerinden oluşan bir mimarî düzen görülür. Burada kırmızı ve açık 
kahverenginin tonlarında, s profi lli, zaman zaman beyaz boyalı bir çanak çömlek 

2006 YILI KIRKLARELİ HÖYÜĞÜ ÇALIŞMALARI
Eylem ÖZDOĞAN*

Heiner SCHWARZBERG
Mehmet ÖZDOĞAN

Hermann PARZINGER
Emre GÜLDOĞAN

*  Araş.Gör. Eylem ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul/
TÜRKİYE.

 Heiner SCHWARZBERG, Martin-Luther Üniversitesi, Prehistorya Bölümü, Halle (Saale)-
ALMANYA.

 Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul/
TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Hermann PARZINGER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin/ALMANYA.
 Araş. Gör. Emre GÜLDOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul/

TÜRKİYE.
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türü bulunur. Kalkolitik Çağdan belirgin bir biçimde ayrılan bu tabakalar Karanovo II 
ile benzer bir kültür sürecini yansıtır ve Balkan özellikleri gösterir. Ancak yerleşme 
Balkanlar kadar Batı Anadolu Son Neolitik Çağ kültürleri ile de ortak bazı öğeleri 
paylaşır.

Söz konusu bu tabakaların üzerinde Demir Çağına tarihlenen etrafı hendekle 
çevrili bir kutsal alan ile çok sayıda adak ve çöp çukuru bulunmaktadır. Zaman zaman 
bu çukur ve hendeklerin Neolitik Çağ dolgularına kadar indiği görülmektedir.

KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİLER
2006 yılı kazı ekibimiz proje başkanı  Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul) ile 

proje eşbaşkanı Prof. Dr. Hermann Parzinger (Berlin DAI), alan sorumlusu Ar. Gör. 
Eylem Özdoğan (İstanbul), alan sorumlu yardımcısı Heiner Schwarzberg (Halle-
Saale), Mimar-Restoratör Ar. Gör. Zeynep Eres (İstanbul), Arkeolog-Restoratör 
Ahmet Demirtaş, Arkeolog-Desinatör İlknur Arı, Fotoğrafçı Selahattin Dereli, Ar. 
Gör. Emre Güldoğan, atölye sorumluları Arkeolog Zeynep Sunal, Özgür Yılmaz, 
Filiz Şeker, Restoratör Ebru Ertuğrul-Kocaçınar, açma başları Şafak Nergiz, Özlem 
Aytek, Hande Özyarkent, Mehmet Karauçak, Barış Özçorlu, Frank Stremke, ile 
öğrenciler Nil Yeşim Dursun, Özlem Yurtseven, Damla Arslan, Bahadır Koç, Elif 
Girgin, Burcu Doğan, Füsun Çiftçi, Duygu Atalay, Seçil Güven açma yardımcıları 
olarak görev yapmıştır.

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

Her yıl olduğu gibi, çalışmalarımız boyunca Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ile Kırklareli Müzesi’nin destek ve yardımlarını gördük. Kırklareli Kültür ve Turizm 
Müdür Vekili Sayın Fikret Macit, Şube Müdürü Zekeriya Kurtulmuş ve meslektaşça 
yaklaşımın özverili örneğini sunan Sayın Zülküf Yılmaz ile Kırklareli Müzesi’nin 
tüm çalışanlarına çok şey borçluyuz. Bakanlık temsilcisi olarak, çalışmalarımızı 
kolaylaştırmak için elinden geleni yapan Sayın Dilare Tanış’a yaptığı katkı ve 
dostluğu için ekibim adına teşekkür ederim.
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2006 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. Bu bağlamda Kırklareli Belediye Başkanı 
Sayın Cavit Çağlayan ile Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kemal Aşkın, 
Belediye Avrupa Birliği Komisyonu Yürütücüsü Sayın Hasan Çalıkuşu’na özellikle 
teşekkürlerimizi belirtmek isteriz. Kırklareli’ndeki çeşitli kurum ve kuruluşlar ve bu 
bağlamda özellikle Ergün Kalınoğlu, KÖY-KOOP Başkanı Sayın Erdoğan Kantürer, 
emekli öğretmenlerden Sayın Aydın Karakoç, Esnaf Birlikleri ve Şöförler Odası 
Başkanı Sayın Fuat Şeker, Muhasebeci Mithat Sazara, Özel İdare Encümen üyesi 
Sayın Hasan Dağ, Kırklareli Orman İşletmeleri Müdürü Sayın Şahin Aybal birçok 
eksiğimizin tamamlanması konusunda özverili bir çaba  harcamışlardır. Kültür 
sektörü projemize gösterdiği ilgi ve yaptıkları destek için Mimarlar Odası İstanbul 
Şubesi ve özellikle oda ikinci başkanı Sayın Doç. Dr. Günhan Danışman’a teşekkür 
etmek isteriz. Her yıl olduğu gibi 2006 yılında çalışmamıza en büyük katkı ekibimize 
ve yaptığımız işe sahip çıkan Casim Karabaş tarafından sağlanmıştır. Kendisine 
ne kadar teşekkür etsek azdır. 2006 yılı çalışmalarımızın verimli, sorunsuz ve 
özlediğimiz şekilde Kırklareli kimliğiyle bütünleşerek gerçekleşmesini sağlayan 
tüm kişi, kurum ve örgütlere ekibim adına teşekkürlerimi sunmak isterim.

KAZI ÇALIŞMALARI 
2006 yılında Aşağı Pınar’da yaptığımız çalışmalar höyüğün kuzeyinde “kuzey 

kazı alanı” olarak adlandırdığımız kesimde gerçekleşmiştir. Burası yeni açılan 
açmalarla birlikte boyutu 2250 m2’ye ulaşan1 bir alandır. Bu yılki çalışmaların ana 
amacı, höyüğün kuzey tarafında saptanan Neolitik Çağ tabakalarını geniş bir 
alanda görebilmek ve önceki yıllarda açtığımız mimarî kalıntıların devamını açarak 
yerleşme düzenini anlayabilmekti. Bu ana amaç doğrultusunda 2006 sezonu için 
belirlediğimiz hedefl er şunlardır:

• İlk olarak 1996 yılında 8L plan karesinde açılan ve 7. tabaka yerleşiminin 
etrafını çevrelediği düşünülen hendeğin devamını doğuda 8-9 M 
açmalarında görebilmek.

• 8 L-M plan karelerinde bulunan 6. tabaka kalıntıları üzerinde detaylı 
çalışma yaparak, bu alanın daha doğudaki yapı kalıntıları ile olan ilişkisini 
anlamak.  

1 Toplam kazı alanı 3500 m2  boyutlarındadır.
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• 6. Kazı alanını batıya doğru 8 K, kuzeye doğru ise 7 K-L-M plan karelerinde 
genişleterek, 6. tabaka yapı kalıntısını daha geniş bir alanda görmek ve 
yerleşme düzenini anlayabilmek.

• 2005 yılında 5. tabaka ile 5-6 geçiş tabakasında bırakılan ve yalnızca kuzey 
yarısı kazılmış olan  9M-N  plan karelerinde, söz konusu bu tabakalar içinde 
çalışmak ve Neolitik dolgulara inebilmek.

• Kuzey kazı alanının orta kesiminde 6P (10x10 m.)  ve 5-3 P (5x10 m.) 
plan karelerinde yeni bir çalışma başlatarak, höyükteki tabakalanmanın ve 
Neolitik Çağ dolgularının kuzeye doğru nasıl devam ettiğini görebilmek. 

• 4. tabakada bulunan ve büyük bir kısmı önceki yıllarda açılan yapı kalıntısını 
(4-7 yapısı) bütünüyle temizlemek.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda 2006 sezonunda, önceki yıllarda kazılan 5 
açmada çalışılmaya devam edilmiş ve 8 yeni açmada kazılara başlanmıştır. Ele 
aldığımız  sorunlar çerçevesinde 7-8/ K-L-M plan karelerinde Neolitik dolgulara 
ulaşılmış ve alanın tümü aynı seviyeye getirilmiştir.  Burada 6. tabaka yapı 
kalıntılarının alanın tümüne yayıldığı görülmüştür. Daha altta bulunan ve 7. tabaka 
yerleşiminin etrafını çevrelediği düşünülen hendeğin devamı ise bu yıl yalnızca  
8M plan karesinde açılabilmiştir. Geçtiğimiz yıl  6-3 P bandındaki açmalarda da 
çalışılmış, 5 ve 3 P plan karelerinin batı kısımları (2x10 m.) sondaja çevrilerek 
ana toprağa kadar derinleşilmiştir. Ayrıca 1 P plan karesinin doğu yarısının 
kuzeybatı köşesinde de 2x2 m.  boyutlarında bir sondaj açılarak tabaka kontrolü 
yapılmıştır. Gerek bu alanda yapılan kazı çalışmaları gerekse sondajlar höyükteki 
tabakalanmanın kuzeye doğru devam ettiğini, ancak esas yerleşimin şu an 
çalışılan alan ile onun önündeki ilk bantta olduğunu göstermiştir. Ayrıca Neolitk 
Çağ yerleşiminin önceki yıllarda düşündüğümüzden farklı olarak birkaç tabakadan 
oluştuğu anlaşılmıştır. Yeni alanlarda yapılan bu çalışmaların  yanı sıra, 4. tabakada 
bulunan 4.7 yapısındaki kazılara devam edilmiş ve yapı bütünüyle açılmıştır. 

NEOLİTİK ÇAĞ
Geçtiğimiz yıla kadar höyükte yalnızca 2 Neolitik Çağ tabakasının olduğu 

bilinmekteydi. 2006 yılında kuzeye doğru açılan 6-3 P bandında açık kahve 
ve grinin tonlarında, daha basit formlardan oluşan bir çanak çömlek grubu ile 
karşılaşılmış ve bu malların 1997 yılında 7N plan karesinde ana toprağın hemen 
üzerinde bulduğumuz bir çanak çömlek grubu ile benzer olduğu görülmüştür. 
1997 yılında  yaptığımız çalışmalar sırasında sınırlı bir alanda görülen bu mal 
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grubu tam olarak tanımlanamamıştı. Ancak geçtiğimiz yılda benzer buluntularla 
karşılaşmış olmamız, höyükte, üçüncü bir Neolitik Çağ tabakasının olduğunu 
düşündürmektedir. Bu tabaka ile ilgili veriler henüz çok sınırlıdır, bu nedenle 
burada  yalnızca 7. ve 6.tabakalar üzerinde durulacaktır.

7. Tabaka
Dar bir alanda açılan ve radyokarbon tarihlendirmesi henüz yapılmamış olan 

7. tabaka, mimarî kalıntılardan çok yerleşimin etrafını çevrelediği düşünülen 
bir hendek ile temsil edilmektedir. 1996 yılında 6,5 m. uzunluğunda bir bölümü 
kazılmış olan hendek, ana toprağın içine açılmıştır. İç açıklığı 2,3 m. olan hendek 
kalın, sarı renkli bir kil ile sıvanarak yapılmıştır. İçinde birkaç katman hâlinde 
yanık kerpiç molozuna rastlanmıştır. Bu durum olasılıkla, etrafını çevrelediğini 
düşündüğümüz 7. tabaka yerleşimine ait yapı molozunun sıyrılarak hendeğin içine 
doldurulmasıyla ilgilidir. 

Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalar sırasında hendek doğuya doğru 2,5 m. 
daha açılmıştır. Yeni kazılan bu alanda da hendek içinde aynı nitelikte yapı molozu 
ile karşılaşılmıştır. Daha doğuda ise geçiş sürecine ilişkin dolgularda çalışılmaya 
devam edilmiş ve alanın tümü 2007 yılında, hendeği geniş bir alanda görmeyi 
mümkün kılacak bir seviyeye getirilmiştir. Ancak doğuda, arazinin yükseldiği ve 
hendeğin  bu kesimde büyük ölçüde tahribata uğradığı öngörülmektedir. 

Geçtiğimiz yıl ayrıca hendeğin yaklaşık olarak 12 m. kuzeydoğusunda 7M plan 
karesinde yanık kerpiç döküntülerinden oluşan bir dolgu ile karşılaşılmıştır. Henüz 
yalnızca üst döküntüleri açığa çıkarılan bu dolgu olasılıkla 7. tabakaya aittir. Ancak  
kesin bir yorumda bulunmak için elimizde henüz yeterince veri yoktur.

Gerek 7. tabaka dolguları içerisinde çalışılan alanın boyutları, gerekse 
açılan alanın konteksti, bu tabakadan gelen buluntu grupları ve çanak çömleğin 
özelliklerinin tanımlanmasını güçleştirmektedir. Küçük buluntu grubu bakımından 
çok zengin olmayan 7. tabakadaki çanak çömlekler genel olarak 6. tabakadakiler 
ile benzer özellikler göstermektedir. Burada da kırmızı astarlı, ince ve özenli 
yapılmış zaman zaman beyaz boyalı Karanovo I/II kültürü ile benzer özellikleri 
yansıtan bir mal grubu bulunmaktadır.

6. Tabaka
Bilindiği gibi 1996 yılında höyüğün kuzey kesiminde M.Ö. 5800-5700’e (cal.) 

tarihlenen, oldukça iyi korunmuş bir Neolitik Çağ tabakasının olduğu saptanmış, 
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2003 yılında bu tabaka göreli olarak geniş2  bir alanda açılmış ve büyük bir yapı 
kalıntısıyla karşılaşılmıştı. Buradaki kalıntılar doğu-batı doğrultusunda birbirine 
bitişik üç odadan oluşan ve kazı alanının dışnda da devam ettiği düşünülen bir 
yapı kompleksi görünümündeydi. Geçtiğimiz yıllarda çalışmaların ağırlığı yapının 
batıya doğru nasıl devam ettiğini anlamaya yönelik olarak batı kesime verilmişti. 
2006 yılında bu alanda, dördü yeni açılan altı açmada çalışılmış ve alanın hemen 
hemen tümü aynı seviyeye getirilmiştir. Derinleştiğimiz seviyede 6. tabaka 
kalıntılarına ulaşılmış, yapının öngörüldüğü gibi batıya doğru 30 m. kadar devam 
devam ettiği anlaşılmıştır. 

2006 yılında, önceki yıllarda batıda açılan 3 odalı kanada ek olarak yeni açılan 
alanda 4 odalı bir kanadın olduğu görülmüştür. Ancak bu iki alan arasında 2,5-
3 metre genişliğinde bir açıklık saptanmıştır. Yukarıdan inen çukurlar tarafından 
tahrip edilen bu alanın iki yapı grubunu ayıran bir  boşluk ya da üsten inen 
çukurlar nedeniyle bozulmuş bir alan olduğu düşünülmektedir. Alana bütün olarak 
bakıldığında  6. tabakaya ait yapı dizisinin 60 m. uzunluğunda bir kesiminin 
açıldığı söylenebilir. Yeni açılan dört odanın dolgusunun 30-40 cm. kalınlığında 
olduğu, yapının bazı kesimlerinin daha iyi yandığı, buna karşın bazı alanların çok 
iyi yanmadığı için korunamamış olduğu görülmüştür. Bu nedenle, yalnızca bazı 
bölme duvarları göreli olarak iyi durumda korunagelmiştir. Açılan alan içerisinde 
yer yer taban düzlemi ile de karşılaşılmış, ancak dam ve duvarlara ait kerpiç 
molozu tümüyle kaldırılmadığı için tümüyle açılamamıştır. Sarı killi bir zeminin 
üzerine kil sıvanarak yapılan taban, özellikle yangının şidetli olduğu kesimlerde, 
sertleşerek iyi korunmuştur. 

İki ayrı yapı grubu olarak gözüken 6. tabaka mimarî kalıntılarının tek bir yapı 
dizisi ya da  üç-dört odalı yapı gruplarının bir sıra oluşturacak bir biçimde dizilmiş 
olduğu düşünülmektedir. Kazı çalışmalarına başladığımız yıllarda bu alanda 
yaptığımız jeofi zik ölçümler, söz konusu bu yapı dizisinin kuzeydoğuya doğru 
bir yay biçiminde devam ederek uzandığını ve daha doğuda açılmamış en az 6 
odanın daha olduğunu göstermektedir.  Şimdiye kadar açılmış alanlarla birlikte en 
az 13 odadan oluşan doğu-batı doğrultulu bu yapı dizisi, iç yüzü kuzeyden geçen 
Haydardere’ye doğru bakan bir daire çizmektedir.  Buradaki mimarî kalıntılar 
her ne kadar dal örgü yapım tekniği bakımından Balkan özellikleri gösterse de, 
çağdaşı Ilıpınar’ın VI. tabakasından bilinen yerleşme düzeni, Aşağı Pınar’ın 6. 
tabakasındaki Anadolu etkisini açık bir şekilde kanıtlamaktadır. 

2 400 m2 boyutlarında.
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Bu tabakada bulunan gerek küçük buluntu gerekse çanak çömlek grupları ile 
ilgili çalışmalar hâlen devam etmektedir. Ayrıca yapının batı kanadındaki temizlik 
ve kazı çalışmaları henüz bitirilmemiştir. Bu nedenle, özellikle küçük buluntuların 
dağılımı ile ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Ancak doğu kanattaki ara sonuçlar 
dikkate değerdir. Şimdiye kadar yapı içerisinde hiç bir fi gürin ya da kült masasına 
rastlanmamıştır. İnanç sistemi ile ilişkili bu öğelerin eksikliğine rağmen yapının 
açılan en doğu odasında, 7 adet altar3  ve çok sayıda altar parçası bulunmuştur. 
Bunların tümü söz konusu odanın güneydoğu köşesinde bir arada bulunmaktadır. 
Ayrıca geçtiğimiz yıl açılan odalardan birinin içinde, yandığı için büyük ölçüde 
tahribata uğrayan, ancak tüm olduğu anlaşılan bir koyun iskeletiyle karşılaşılmıştır. 
İskeletin etrafında bulunan nitelikli tüm kaplar, koyunun yapının içine bilinçli bir 
şekilde, kurban olarak bırakıldığını  düşündürmektedir. Gerek yapının yanış biçimi, 
gerek çağdaşı diğer yerleşmelerde de benzeri bir yangın tabakasının bulunması, 
gerekse içindeki buluntuların durumu, yapının bilinçli bir şekilde yakıldığı izlenimini 
vermektedir.

Yapı içinde günlük hayatı yansıtan çok sayıda küçük buluntu vardır; özellikle 
doğu kanatta çok sayıda kapama ve sapan tanesi ile daha az olarak çeşitli boyutlarda 
yassı balta, öğütme taşı, kil tezgâh ağırlığı, kil bilezik ve boncuk ile bir adet kulak 
tıkacı biçimindeki kil nesneye rastlanmıştır. Bunların yanı sıra az sayıda kemik âlet 
ile yine az miktarda çakmak taşından yapılmış yontmataş âlet bulunmuştur. Yapı 
mimarî öğler bakımından ise oldukça zengindir. Hemen hemen her bir odanın içine 
bir fırın yerleştirilmiştir. Siloların dağılımında ise farklılık gözlenir. Bazı odalarda 
sayısı onun üzerinde olan ve belirli alanlara kümelenmiş silolar bulunurken, bazı 
odalarda bir ya da yalnızca birkaç adet siloya rastlanmıştır. Bunların büyük bir 
kısmı yanarak karbonize olmuş bitki kalıntıları ile doludur. Hemen hemen bütün 
adalarda tüm ya da olduğu yere dağılmış tümlenebilir kaplara rastlanmıştır. 
Bunların bir kısmı yine silolarda olduğu gibi bitki kalıntıları ile doludur. 

Bu tabakadaki çanak çömlek genel olarak Karanovo II Dönemi özellikleri 
gösterir. Büyük bir kısmı kırmızı ile açık kahverenginin tonlarında ve astarlıdır. 
Daha ender olarak grinin değişik tonlarında daha koyu çanak çömleğe de rastlanır. 
Kapların büyük bir kısmı özenli yapılmıştır. Orta-büyük ve küçük boyutaki kapların 
formları genellikle s profi lli küresel / yarı küresel ve zaman zaman kısa boyunlu 
çömleklerle, açık ağızlı kâse ve tabaklardan oluşur. Daha ender olarak Karanovo 
II için tipik olan lâle biçimli kaplar ile tek kulplu kupa biçimli kaplara da rastlanır. 
Tutamak ve kulplar oldukça azdır. Dipler genellikle düz bazen de hasır izlidir. Ender 

3 Schwarzberg, 2006.
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olarak çan diplere de rastlanır. Ayrıca birkaç adet geçmeli kapak bulunmuştur. 
Bezeme çok yaygın bir uygulama değildir. Az sayıda beyaz, çok daha az (yalnızca 
iki parça) siyah ve beyaz rengin birlikte ulygulandığı boya bezemeli çanak vardır. 
Boyanın yanı sıra nokta-sokma ve çizgi bezemeli kaplara da rastlanır. 

Kuzey-güney doğrultusunda bir bant hâlinde uzanan açma serisinde yaptığımız 
çalışmalarda da yer yer Neolitik Çağ dolgularına inilmiştir. Özellikle 6P açmasında, 
bazı çukurların dibinde de derinleşilmiş ve 6. tabaka yapısıyla ilişkili olabilecek 
kalıntılarla karşılaşılmıştır. Bunlar olasılıkla yapının dereye bakan tarafında yer 
alan avlularla ilişkili kalıntılar niteliğindedir. 

GEÇİŞ DÖNEMİ (NEOLİTİK-KALKOLİTİK ÇAĞ)
Neolitik Çağdan Kalkolitik Çağa geçiş dönemine tarihlenen tabakalara ilk 

kez 2005 yılında 9P-N-M plan karelerinde rastlanmıştı. Birkaç evreli olduğu 
düşünülen bu tabakaya ait veriler mimarî kalıntılardan çok çanak çömlek grubu 
ile tanımlanabilmiştir. Geçiş dönemine tarihlenen en alt evreler daha çok beyaz 
renkli, küllü, kalkerli çukurluk alanlar ile tanımlanabilmiştir. Gerek bu kalıntıların 
niteliği gerekse içlerinde ve etrafl arında bulunan iri hayvan kemikleri, bu alanların 
en azından en alt evrede, çöplük olarak kullanıldığını göstermektedir. En üstte 
hemen 5. tabakanın altında bulunan ilk geçiş evresinde ise büyük ya da küçük 
kazık deliklerinden oluşan duvar izlerine rastlanmış ve geçiş evresinin mimarîsi 
kısmen tanımlanabilir bir hâle gelmiştir. Bu dönemde güneye doğru da genişleyen 
dolgu içerisinde yuvarlak hatlar veren duvar izlerine rastlanmış olması, yerleşimin 
bu kesiminde yuvarlak yapıların ya da etrafı çit ile çevrelenmiş ağıl/ avlu gibi 
alanların bulunduğunu düşündürmektedir. Ancak mimarî kalıntıların yalnızca kazık 
delikleri ile sınırlı olduğu ve bazı kazık deliklerinin daha yukarıdaki tabakalardan 
inmiş olabileceğini de vurgulamak gerekir.

Bu döneme ait dolgulara yalnızca yukarıda belirttiğimiz açmalarda, 7. tabaka 
hendeğinin doğu yönündeki doğrultusu boyunca rastlanması, daha güneyde ya da 
kuzeyde açılan alanlarda ise buradaki gibi tanımlı dolguların olmayışı tabakalanma 
açısından önemlidir. Bu durum olasılıkla 7. tabakadaki hendek dolayısıyla, höyüğün 
bu kesiminde oluşan çukurlaşma ile ilgilidir. Neolitik Çağ boyunca yerleşimin 
güney sınırını oluşturan bu alan, hendek nedeniyle çukurluktur ve zaman içinde 
dolmuş/doldurulmuş olmasına karşın bu eğimini hep korumuştur. Burası olasılıkla 
geçiş döneminin başlarında çöplük olarak kullanımış ve alan tümüyle dolduktan 
sonra, hafi f mimarî yapıların bulunduğu bir alan olarak kullanılmaya devam 
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etmiştir. Yerleşimin güneye doğru genişlediği Kalkolitik Çağda ise, höyükteki diğer 
tabakalardan da bildiğimiz bir gelenek olan yerleşmenin tesviyelenmesi sırasında, 
olasılıkla tümüyle tahrip edilmiştir. Bunun sonucunda Geçiş Dönemine ait dolgular 
yalnızca, hendek dolayısıyla eğimli olan alan içerisinde kitlenerek korunmuştur.

Bu evrenin en ayırdedici özelliği çanak çömlek grubudur. Buradaki kaplar 
hem Neolitik hem de Kalkolitik Çağ için tipik olabilecek bazı öğeler içermektedir. 
Genellikle açık renkli çanak çömlekte Kalkolitik Çağ için tipik olan oluk bezemenin 
ve omurgalı formların ön aşamaları görülür. Öte taraftan kapların renk ve niteliğinde 
Neolitik Çağın tipik özellikleri baskındır.

KALKOLİTİK ÇAĞ
Kalkolitik Çağ tabakalarındaki çalışma büyük ölçüde tamamlanmış ve yayına4  

dönüşmüştür. Aşağı Pınar’daki Kalkolitik dolgular daha çok höyüğün orta ve güney 
kesiminde bulunur.  Son yıllarda çalışmalarımızın yoğunlaştığı kuzey kazı alanı ise 
Kalkolitik Çağ höyüğünün kuzey sınırını oluşturur. Bu nedenle, 2006 sezonunda 
çalıştığımız alanda Kalkolitik Çağa ait tanımlı mimarî kalıntılara rastlanmamıştır. 
Ancak bazı açmalarda yanık kerpiç döküntüleri ile karşılaşılmıştır. Diğer taraftan 
alanın güneydoğu kesiminde, büyük bir bölümü önceki yıllarda açılan 4. tabakaya 
ait bir yapı kalıntısı bulunmaktaydı. 2006 yılında bu yapı kalıntısı üzerindeki 
çalışmaya devam edilmiş ve bitirilmiştir. 

5. Tabaka
5. tabaka ile ilgili çalışmalarımız oldukça sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir. 

Geçtiğimiz yıl 9 M plan karesinde açılan 5-9 numaralı yapı kalıntısı 2006 yılında 
kaldırılmıştır. Kaldırma çalışmaları sırasında 5x3 m. boyutlarında, kuzeydoğu 
güneybatı doğrultusunda uzanan yapının taban evreleri daha net olarak görülmüş 
ve tanımlanmıştır. Yapı tabanı olduğu düşünülen kalker döküntülü alan sıyrılarak 
kaldırıldığında altından gri renkli yeni bir tabanın geldiği görülmüştür. Bu taban 
olasılıkla yapının gerçek sağlam tabanıdır. Yaklaşık olarak 3-4 cm. kalınlığındaki 
bu düzlemin de altında sarı, killi bir başka dolgu daha bulunmaktadır. Bu yıl taban 
üzerinde yapılan çalışma devam ederken yapı içinde bulunan fırın kalıtısı da 
yeniden temizlemiştir. Kenarları yuvarlatılmış 100x120 cm. boyutlarındaki dörtgen 
biçimli bu fırın 15-20 cm. yüksekliğinde sarı renkli kilden yapılmış bir platformun 
üzerinde yer almaktadır. 

4 Karul et al., 2002; Parzinger et. al. 2005.
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4. Tabaka
4-7 numaralı bu yapı kalıntısının doğu yarısı 1999 yılında açılmış, batı 

yarısındaki kapsamlı çalışmalara ise geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Bu yıl yapının 
bütününü görebilmek amacıyla dört açmaya yayılan yapıyı kesen, araba yolları 
kaldırılmış ve yapı içindeki çalışma tümüyle bitirilmiştir. Burası 30 m2 boyutlarında, 
kareye yakın dörtgen planlı tek odalı  bir yapı kalıntısıdır. Yapıya ait duvarlar 15-20 
cm. kalınlığındadır. Duvarlar 5-7 cm. çapında ince dalların sık olarak yerleştirildiği 
dal örgü bir iskelet ile kalın kerpiç sıvadan oluşur. Duvarlar içte ve dışta kum ve 
bitkisel katkılı bir kerpiç çamuru ile kaplanmış, ardından iç ve dış yüzeyi önce killi 
daha sonra da kalker katkılı bir sıva ile sıvanmıştır. İç kısımda sıva önce tabana, 
ardından duvara uygulanmıştır. Oldukça iyi korunmuş 1,5 cm. kalınlığında bir 
tabanı vardır ve taban kısmı olasılıkla iki kez kalın bir şekilde yenilenmiştir.

Şidetli bir yangın geçirdiği için iyi korunmuş yapı içerisinde çok sayıda buluntu 
ve yapı öğesi açığa çıkarılmıştır. Kuzey duvarının hemen önünde, 80x115 cm. 
boyutlarında 30 cm. yüksekliğinde, dörtgen biçimli bir ocak/platform bulunmuştur. 
Kuzeydeki dar kenarı, duvara bitişik olarak yapılmıştır. Buranın 20 cm. batısında 
yine kuzey duvarına bitişik olarak yapılmış 75x60 cm. boyutlarında dörtgen biçimli 
bir kil kutu bulunmaktadır. Taban içine oyularak yapılan kutunun kenarları 10 
cm. kadar yükseltilmiştir. Yapı içinde ayrıca çapları 75-30 cm. arasında değişen 
9 adet silo bulunmaktadır. Bunlar, yapının batı yarısında kuzey-güney doğrultu 
bir hat boyunca dağınık olarak sıralanmıştır. Siloların batısında birbirine 1 
metre mesafede 2 adet büyük kazık deliği bulunmuştur. Bu kesiminde bulunan 
karbonize olmuş ahşap düküntüleri çatıyı desteklemek için kullanılan dikmelere 
bir asma kat eklenerek, batı kesimi için ranza şeklinde bir bölümün elde edildiğini 
düşündürmektedir. Yapının orta kısmında çok sayıda öğütme taşı ile birkaç tüm 
kap bulunmuştur. Siloların içleri ve tüm kapların bulunduğu bu alanda çok miktarda 
yanarak karbonize olmuş tahıl kalıntısına ve yine bu alanda az miktarda, olasılıkla 
yukarıdan düşerek dağılmış küçük malahit topanlarına rastlanmıştır. Yapı içinde 
boynuzdan yapılmış deliciler, yassı balta, çiftli ya da tekli minik kaplar ve çakmak 
taşından yapılmış mikrolit âletlere de rastlanmıştır.  

Yapı içindeki buluntu ve yapı öğelerinin dağılımı oldukça ilginçtir. In situ 
öğeler içeride insanların barınması hatta dolaşmasına izin vermeyecek nitelikte 
dağınık ve birbirlerine yakın olarak yerleştirilmiştir. Bu durum yapının konut olarak 
kullanılmadığını, daha çok bir işlik ya da depo alanı olarak kullanıldığını düşündürür. 
Ancak yapı içinde özel herhangi bir işin yapldığını ya da depolandığını gösterecek 
buluntuların olmayışı barınma sorununun asma katlarla çözülmüş olabileceğini 
göstermektedir.
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Bu yapının dışında, kazı alanının kuzey kesiminde açılan yeni açmalarda da 4. 
tabakaya tarihlenen bazı kalıntılara rastlanmıştır. 4P plan karesinde bulunan yanık 
kerpiç döküntüleri de bu niteliktedir. İçerisinde çok sayıda tüm kabın ve büyük 
depo kaplarının bulunduğu bu döküntülerin niteliği tam olarak anlaşılamamıştır. 
Buluntuların niteliği buranın özellikle depolama amacıyla kullanılan bir yapı 
olduğunu düşündürmektedir. Ancak yapıya ait herhangi bir taban düzleminin ya 
da duvar kalıntısının bulunmamış olması, ayrıca alan içindeki döküntülerin derine 
doğru saplanarak devam ediyor oluşu, alanın tanımlanmasını güçleştirmektedir.

Bu alanın daha güneyinde 6P ve 7M plan karelerinde ise ilginç bir durum ile 
karşılaşılmıştır. 6P açmasının batı yarısında ve 7M açmasının ise neredeyse 
tümünde, yanık kerpiç molozundan oluşan 15-20 cm. kalınlığında bir dolgu 
ile karşılaşılmıştır. Höyüğün eğimine paralel olacak bir şekilde batıya doğru 
eğimli duran bu döküntüler, batıya doğru incelmektedir. İçerisinde herhangi bir 
buluntunun olmadığı bu dolgunun, özellikle Kalkolitik Çağ dolguları için geçerli 
olan tesviyeleme uygulamalarının bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Olasılıkla 
daha güneydoğuda bulunan yapı kalıntılarına ait kerpiç molozu sıyrılarak höyüğün 
bu kesimine atılmıştır. 

DEMİR ÇAĞI
Demir Çağı ile ilgi bulguların çukur ve hendekler ile sınırlı olduğunu daha önce 

de belirtmiştik. Yerleşmenin güney kesiminde, içinde adak çukurlarının bulunduğu 
bir alanın etrafının yaklaşık 100 m. çapında 3 m. genişliğinde bir hendekle çevrili 
olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz yıllarda bu hendeğin geçtiği 9M plan karesinde 
çalışılmış ve bir kısmı açılmıştı. Bu yıl hendeğin bu kesimdeki kazısı bitirildi ve 
yaklaşık olarak 3 m. derinliğinde olan hendeğin alt kısmının verev şeklinde ana 
toprağın içine kadar indiği görüldü.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, 2006 yılı çalışmalarımızın ağırlığını, 

bölgenin İlk Neolitik Çağı olarak bilinen, Anadolu Son Neolitik Dönemiyle çağdaş 
kültür katları oluşturmuştur. Her ne kadar son iki kazı mevsimiyle ortaya çıkarmış 
olduğumuz yapı katı, bu döneme ait Balkanlar’dan bilinen diğer çağdaşlarına 
göre çok daha görkemli ve iyi korunmuş ise de, kanımızca taşıdığı önem 
korunmuşluğunun ötesinde kültür tarihi açısından yüklendiği anlamdır. Her şeyin 
ötesinde Kırklareli Aşağı Pınar mevkii Anadolu ile Güneydoğu Avrupa kültürlerinin 
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temas noktası üzerindeki konumuna bağlı olarak, bu iki büyük kültür bölgesinin 
arasındaki ilişkiyi yansıtma özelliğine sahiptir. Başta Balkanlar olmak üzere Avrupa 
genelinde çiftçiliğe dayalı köy yaşantısının, Neolitik Çağın nasıl başladığı ve bu 
süreçte Anadolu kültürlerinin yeri uzun yıllardan bu yana tartışılan bir konudur. 
Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi genelinde tarihöncesi dönem araştırmalarının 
yok denecek kadar az olması, buna karşılık başta Bulgaristan olmak üzere tüm 
Balkan ülkelerinde Neolitik Dönemin 300 kadar kazıyla bilinmesi, şimdi olduğu 
gibi eskiden de bu sorunun çözümünü güçleştirmiştir. Kırklareli Höyüğü Aşağı 
Pınar Neolitik Çağ katmanları, Trakya Bölgesi’nde bu kültür dönemini yansıtan, 
Hoca Çeşme’den sonraki tek kazı yeridir. Başka bir deyişle, Aşağı Pınar’a en 
yakın olan Neolitik Çağ kazı yeri 100 km. kadar uzakta, Istranca Dağları’nın 
öbür yakasındaki Bulgaristan’dadır. Anadolu tarafında da Ilıpınar ile yeni 
başlayan Barcın Höyük ve Aktopraklık dışında, Göller Bölgesi’ne, Burdur’a kadar 
karşılaştırma yapabileceğimiz hiçbir buluntu yeri yoktur. Bu durum, bulgularımızı 
yorumlamada zorluk çekmemizin yanı sıra, elde ettiğimiz sonuçların “inanırlığı”nı 
da güçleştirmektedir. Ancak gene de, 2005 ve 2006 yılı sonuçlarımız, daha 
şimdiden Neolitik Dönemin anlaşılmasını sağlamış; kıtalar arası kültür ilişkisi 
bağlamında yeni ve somut veriler ortaya çıkarmış; en azından bu konudaki eski 
görüşlerin yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymuştur.

Çalışmalarımızın sonucuna genel  olarak baktığımızda, 2006 yılında Neolitik 
Döneme tarihlenen 6. yapı katımız yaklaşık olarak 60 m. uzunluğundaki bir 
alanda tanımlanabilmiştir. Söz konusu yapı katı uyarlanmış C14 ölçümlerine göre 
M.Ö. 5800-5700 yıllarına tarihlenmektedir. Bu yapı katında ortaya çıkan buluntu 
topluluğu, çağdaşı Bulgaristan Karonovo II örnekleriyle yakından benzeşmektedir. 
Buna karşılık söz konusu yapı katının yerleşim düzeni, Balkanlar’dan çok farklı 
bir şekilde, İznik yakınlarındaki Ilıpınar’dan bilinen yerleşim düzeniyle tam olarak 
benzeşmektedir. Dairesel bir yerleşme planı sergileyen bu düzen, aynı zamanda 
daha sonraki dönemlerin “Anadolu kent modeli” ile de gösterdiği yakınlık nedeniyle 
başka bir açıdan da ele alınmalıdır. Henüz bu kültür katının diğer buluntuları, 
hayvan kemikleri, bitki kalıntıları ve yontmataş teknolojisi üzerindeki incelemeler 
tamamlanmadığından, bu kültürün oluşumundaki etkenlerin ne ölçüde Anadolu 
geleneğini yansıttığını, ya da yerel etkenlerin neler olduğunu tam söyleyebilecek 
durumda değiliz. Ancak gerek yerleşmenin büyük boyutta olması, gerek mimarînin 
belirli bir düzene bağlı kalmaya özen gösterilerek yapılmış olması ve gerekse 
buluntuların Balkan örneklerine göre daha nitelikli oluşu, Doğu Trakya’nın ve 
özellikle Kırklareli yöresinin Neolitik Çağ gelişiminde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu ve 
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hâlen bulamadığımız bu döneme ait daha birçok yerleşim yerinin olması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Kanımızca önümüzdeki kazı mevsimleri Avrupa Neolitik Çağının 
başlangıcıyla ilgili yorumları tümüyle değiştirecek yeni sonuçlar verecektir.

Her ne kadar 2006 yılında çalışmalarımızın ağırlığı 6. tabaka üzerinde 
yoğunlaşmış ise de, sınırlı alanlarda eski olan 7. ve 8. kültür katlarının varlığı da 
kesinleşmiştir. Bunlardan 7. kültür katının Bulgaristan’ın Karonovo I/II Dönemini 
yansıttığını söyleyebiliriz. Ancak varlığını gördüğümüz 8. kültür katı ise, buluntu 
topluluğunu oluşturan boya bezemesiz çanak çömleğiyle, Orta Anadolu’dan 
tanıdığımız kültürleri yansıtmakta ve bu özelliğiyle Balkan arkeolojisine varlığı 
daha önceden bilinmeyen yeni bir zaman boyutu kazandırmaktadır. Bu kültür 
katlarının tam olarak anlaşılabilmesi önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecektir.
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Çizim 1: Kırklareli Höyüğü 2006 yılı durum planı
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Resim 1: Kuzey kazı alanı, kuzeyden

Çizim 2: Neolitik Dönem yapıları yerleşim düzeni
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Resim 2: 7. tabaka hendeği, batıdan

Resim 3: 6. tabaka,batıdan
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Resim 4: 6. tabaka yapısı 
batı oda   
(8K / 7K / 7L)

Resim 6: 6. tabaka, 
koyun iskeleti ve 
etrafındaki tüm 
kaplar (7L)

Resim 5: 6.tabaka, yapı 
tabanı (8M)
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Resim 7: 5-6 Geçiş Evresi 
kazık delikleri, 
güneyden (9M).

Resim 9: 4. tabaka, yanık 
kerpiç döküntüleri, 
güneyden (4 P).

Resim 8: 4.7 numaralı 
Kalkolitik Çağ 
yapısı, batıdan.
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Resim 10: Neolitik Çağ, tüm kaplar.

Resim 11: Neolitik Çağ, boyalı çanak çömlek.
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Resim 12: Neolitik Çağ, nokta ve çizi bezemeli çanak çömlek

Resim 13: Kalkolitik Çağ, tüm kaplar
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Patara 2006 kazı etkinliklerine Tepecik Bey Sarayı, Hurmalık Hamamı, Tiyatro, 
Lykia Birlik Meclis Binası, Ana Cadde ve Seramik İşliği’nde devam edilmiş; ayrıca 
Ortaçağ Hamamı ile Patara’ya bağlı Tuminehi yerleşimindeki çalışmalar da bu yıl 
başlamıştır. Markia Tapınak Mezarı, Deniz Feneri, Tiyatro ve Meclis Binası’nda ise 
eşzamanda restorasyon hedefl i çizim ve rölöve çalışmaları yapılmıştır. 

Tepecik Bey Sarayı 
Gül IŞIN

Fahri IŞIK 
Kentin en eski yerleşimi olan Tepecik’in tepe düzlüğünde iki yıl önce ortaya 

çıkarılan nitelikli bir “Klasik Çağ” sarnıcının odaktaki yeri, onun önemli bir yapı 
külliyesinin parçası olabileceğini düşündürmüş ve kazılar bu yönde devam 
etmiştir (Resim 1-2). Kuzey bitişiğinde açılan iki mekândan ilki yaklaşık kare planlı 
olup 4.00 x 4.50 m. ölçülerindedir. Sarnıçtan 1.50 m. kuzeyindeki ikinci odadan 
2.00 m. kalınlığında ve düzensiz taşlardan örülü bir duvarla ayrılır; doğu ve batı 
duvarlarının kalınlığı ise 2.50 m. ye yaklaşır. Zemin, kireçli oluşumuyla sertleşmiş 
bir dokudadır. Kuzey bitişikteki ikinci mekân, ilkine benzer biçim ve büyüklüktedir; 
farklılıklar, geç dönemde  yeniden kullanımdan kaynaklanmaktadır. İlk mekânda 
bulunan seramikler Arkaik Çağ çoğunlukluyken, ikincide yoğun olarak Roma Çağı 
seramiklerinin bulunması da geç dönem değişimini belgelemektedir. Sarnıcın 
batısında açılan taş dolgunun alanın tesviyesine yönelik işlevi, eğime uygun 
biçimde yerleştirilen set duvarının kiklopik taş sıralarıyla örülüşünde de belirgindir; 

PATARA 2006
Fahri IŞIK*

* Prof. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampus, 
Antalya/TÜRKİYE.

 Patara 2006 kazı etkinlikleri 10 işçiyle 12 gün süren genel temizlik çalışmaları ardından, 27 
Haziran - 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı ve restorasyon amaçlı mimarî çizimlere 
yönelik çalışmalara Akdeniz, Anadolu, Hannover ve Magdeburg Üniversiteleri’nden kendi 
alanlarında uzmanlaşmış yerli ve yabancı toplam 34 bilimci ile 35 öğrenci katılmıştır. Parasal 
kaynak üniversitelerimizin yanı sıra özellikle Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından sağlanırken; 
mimarî alanında uzman ve öğrencilerden oluşan yabancı heyetlerin masrafl arı kendileri 
tarafından karşılanmıştır. Bu yıl da esirgenmeyen kültüre çok yönlü destek ve katkıları için 
öncelikle tüm bu devlet kurumlarımıza; ayrıca Kaş Kaymakamlığı, Ova Belde Başkanlığı ile 
Gelemiş Köyü Muhtarlığı’na; ayrıca Unilever’e, Baba Vinç’e, Fethiye’den Kuğu Temizleme 
Fabrikası ile Tespo’ya içten teşekkürü borç biliriz.
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duvarın batı bitişiğindeki taşlaşmış zeminde ancak 30 cm. kadar inilebilmiş ve 
buradan güney tarafa geçilmiştir. Güney’in üç mekânı, içerdikleri değişik boyut ve 
biçime karşın ayrı düşünülmemelidir. Yapıları doğu ve batıda sınırlayan duvarların, 
kuzeydekilerin kesintisiz devamını oluşturmaları, yapısal birlikteliği kanıtlarken; 
mekânların da sonraki bir kullanım sırasında geçirilen değişimle farklılaştıkları 
izlenimini uyandırmaktadır; içerdikleri malzemenin ortak tarihi de bu görüşü 
doğrulamaktadır. Kuzeyin ilk mekânı İÖ. 7. yüzyıl tarihini, güneydeki mekânlar da 
İÖ. 6. yüzyılı verir. Tepe düzlüğü yerleşiminin kuzeyde oda genişliğinin yarısını aşan 
kalın duvarlarla çizdiği resim sıradışıdır; mekânların özel bir sarnıcın iki yanında 
yan yana “sıralı” diziliş biçimi de bu farklılığı perçinler ve her şeyden önce konutun 
tepedeki konumu çok özeldir. Tümü bir arada bir “Bey Sarayı” görüntüsü sergiler. 
İon ve Attika biçemli, bir kısmı birleştirilebilir durumda, nitelikli çok sayıda çömlek 
parçası, pişmiştoprak ve kireçtaşı yontucuk parçaları İ.Ö. 7. ve 6. yüzyıldandır; 
bulgular az örnekle İ.Ö. 3. yüzyıla dek iner. 

Hurmalık Hamamı
Feriştah SOYKAL ALANYALI

Kazı çalışmaları bu dönem soğukluk mekânının doğu yarısında yoğunlaşmıştır 
(Resim 3-4). Üç harç tabanlı ana evre ve sekiz kerpiç tabanlı ara evre saptanmıştır. 
Güney duvarlarından taşan eksedra önünde, özgün kullanım evresi tabanına oturan 
iyi durumda bir havuz açığa çıkmış; mermer taban ve duvar kaplamaları açma 
alanında yer yer korunabilmiş olsa da, kalanının büyük olasılıkla İ.S. 6. yüzyılda 
söküldüğü anlaşılmıştır. Belirlenen katmanlar, soğukluğun geçirdiği değişimlerin 
niceliğine ışık tutmaktadır. Örneğin, eksedralı güney duvarının, izleyen V. kerpiç 
tabanla ilintili olduğu ve önündeki havuzun VIII. tabanla birlikte doldurularak 
kullanım dışı kaldığı anlaşılmıştır; 2. harç tabanı örten mermer söküldükten sonra 
da yapının artık başka bir amaç için kullanılmaya başladığı anlaşılmıştır. Ilıklık 
mekânındaki kazı çalışmalarına, blokların taş tarlasına çekilmesiyle başlanmış; 
kuzeybatı köşede açılan bir açmayla gün yüzüne çıkan tuğladan dört ayağın, 
tonozu taşıma amaçlı geç bir eklenti olduğu görülmüştür; tuğla örgüsünün 
sıcaklıktaki havuz duvarıyla olan benzerliği, bunların aynı onarım evresinden 
olduğuna ilişkin izler taşır. 4.25 m. derinde ulaşılan taban, hypokaust boşluklarının 
çökmesi nedeniyle düzgün olarak ele geçirilmemiştir. Hamamın kuzey cephesi 
dibinde açılan açmayla da, daha önce güney ve batı yüzü dolanan döşemeli yolun 
buraya da döndüğü belgelenmiştir. Kazıların kayda değer en önemli buluntusu, 
30 cm. yüksekliğinde, başı kırık bir mermer Aphrodite yontucuğudur; Klâsik 
Dönemden ünlü Venus Genetrix heykelinin Roma Çağı öykünmesidir. 
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Tiyatro
Hüseyin ALANYALI
Joachim GANZERT

Kazılar bu yıl caveadan orkestraya geçişte, önsahnede ve sahne binası içinde 
sürdürülmüştür (Resim: 5). Yapının arenaya dönüştüğü İ.S. 4. yüzyılda gladyatör-
yabanıl hayvan mücadelesine karşı önlem amacıyla cavea bitimine devşirme 
bloklarla örülen korkuluk duvarı dibinde orkestranın kayalık tabanına inilmiş ve 
burada, korkuluk duvarı içinde örülü olanın eşi, ikinci bir zırh-silâh kabartması 
bulunmuştur; olasılıkla Tiyatro Tapınağı’ndandır. Çalışmaların yoğunlaştığı sahne 
önünden üç kat yapı bloğu ve bezekli mimarî parça taş tarlasına taşındığında, 
sütunların oturduğu podyumlar ile ön sahne duvarının doğu yarısı görülmüştür. Ön 
sahne duvarının arkadaki taş sırası üzerine tuğla tonozların oturtulduğu anlaşılır; 
tonoz üzerinde yaratılan düz alanın zemini olasılıkla ahşap ile kaplıydı. Bu 
döşemin altına geçişin, proskenionun ortasında bir ve doğu yarısında iki kapıyla 
sağlandığı görülmüştür ve de bu sonuç, batı yarıdan beklenen koşutlarıyla birlikte, 
girişlerin beşe tamamlanabileceği yönünde ipucu vermiştir. Sahne binası içinde 
ise, doğu yarıda bir ve batı yarıda iki taş katmanı kaldırılabilmiştir. Zemindeki 
mekânı ilk kattan ayıran tavanın ahşap olduğu, karşılıklı duran hatıl yuvalarından 
bilinir; zemine geçiş, sahnenin arka duvarında görkemiyle vurgulanan orta 
kapıdan başka, toplam altı nişin soldan ve sağdan ikincileri altına bakışımlı olarak 
yerleştirilen birer kapıyla sağlanır. Sahne binasının iç mimarîsi konusunda somut 
bilgilere ancak içteki dolgu tümüyle temizlendiğinde ulaşılabilecektir. Skene fronsu 
diğer Anadolu tiyatrolarından ayıran özgünlük, Barok oluşta yansılanan etkileyici 
biçeminden öte, mimarî tasarımın farklılığında da görülür. 

Lykia Birliği Meclisi
Taner KORKUT

Götz GROSCHE
Geçmiş yılların yoğun çabasıyla iç bölümleri tümüyle gün ışığına çıkarılan 

Lykia’nın bu en büyük Meclis’i ve Odeion’unda kazılar, bu dönemde sadece yapının 
dışına odaklanmıştır (Resim 6-7). “İustinianus Suru”nu oluşturan güney duvarının 
batı yarısı açıldığında görülmüştür ki, bu Doğu Roma suru özgün meclis duvarının 
üçüncü sıra taş örgüsü üzerine oturmaktadır. Surun devşirme blokları arasında 
gözlemlenen pencere döşemleri, yapının doğuda olduğu gibi güney yüzde de 
aydınlatıldığı yönündeki beklentileri doğrulamıştır. Temeli düz bir zemine oturtma 
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amaçlı ara dolgu içinde ele geçirilen beş parça çömleğin İ.Ö. 2. yüzyıla ait olması 
ise, meclis için öngörülen ilk evrenin tarihini belgelemesi bakımından önemlidir. 
Kuzey duvarının önünde başlanan kazı çalışmaları, statik sorunlar nedeniyle salt 
tek sıra taşın alınmasıyla sınırlı kalmış; bunlar arasında pencere çerçevelerinin 
çokluğu, aydınlanmanın bu yüzde beş pencereyle sağlandığını göstermektedir. 
Yapının dışbükey batı yüzünde de tamamlanamayan kazı çalışmaları, üst yapının 
buradaki niceliğine ilişkin sorunların çözümünü geleceğe ertelemiştir. 

Ana Cadde
Şevket AKTAŞ

Bataklık suyuna gömülmesi nedeniyle kuzey uçta kazısı sürdürülemeyen Ana 
Cadde’de bu yıl kuraklıkla gelen fırsat değerlendirilmek istenmiş; batı portiko uç 
kesimde kuzeye, gezi yoluna dek izlenmiştir (Resim: 8). Beklenildiği gibi döşem 
burada da caddeye belirli aralıklarla açılan merdivenlerle kuzeye doğru uzanır. 
Gün yüzüne çıkan genel doku, öncekilerden farklı değildir; Doğu Roma yıkımı 
burada da gözlemlenmiştir. Ayrıca açılan bu alanda daha önce girişleri saptanan 
üç yeni dükkânın salt eşik taşları bulunabilmiştir. 

Seramik İşliği
Şükrü ÖZÜDOĞRU

Eray DÖKÜ
Geçmişte açtığımız beş seramik fırınından oluşan işliği kuzeyde sınırlayan 

duvarın yaklaşık orta kesiminden ileri doğru uzanan aynı dokudaki bir duvarın 
alanla bağlantısını görebilmek amacıyla gerçekleştirilen kazı çalışmaları, buranın 
da kendi içine kapalı bir işlik olduğunu ortaya koymuştur (Resim: 9). Ancak kayalık 
alanın güneydoğu köşesindeki 1.30 x 0.70 m. ölçülen teknenin ve buna kuzeyden 
bağlanan fırının farklı biçimi ve dokusu, bu işliğin güneydekinden bağımsız olarak 
geç bir zamanda yapıldığını göstermiş; işlevin salt tuğla ve kiremit üretimine 
yönelik olabileceğini düşündürmüştür. Bu dönem ayrıca, büyük işliğin önünde 
saptanan 5.50 m. derinliğindeki su kuyusu, içindeki malzemeyi değerlendirmek 
amacıyla taş ve balçık dolgudan temizlenmiştir. Bu zahmetli uğraşının bilimsel 
getirisi, beklenildiği gibi bir “bothros”un zengin buluntularından çıkarılabilecek 
önemli tarihsel veriler değil, Doğu Roma zamanından çömlek parçaları olmuştur.
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Ortaçağ Hamamı
Mustafa DUMAN
Halim USTABAŞ
Kemal ERKMEN
Ahmet DOĞMUŞ

Korinth Tapınağı’nın antik limana bakan kuzey önünü açarak basamaklarla 
yükselen cephesini restorasyona hazır duruma getirme projesi çerçevesinde 
bu yıl da sürdürülen kazı çalışmaları, duvarları genelde tonoz başlangıcına 
dek korunmuş bir Ortaçağ Hamamı kalıntısını gün yüzüne çıkarmıştır (Resim: 
10-11). Doğudaki arka duvarı Ortaçağ Suru’na yaslı, batıdan Ortaçağ kentine 
açılan, kuzey-güney doğrultusunda yan yana dizili olan ve her biri tonozla 
örtülü üç bölümden oluştuğu gözlemlenen yapının bir “sarnıç “ ya da “hamam” 
olabileceği yüzeyden algılanabilmekteydi; kesin tanının ancak kazıyla tümden 
açığa çıktığında konulabileceği yazılmıştı yayınlarda. Kazısı bittiğinde görüldü ki; 
yapı, iki ana mekândan oluşmaktadır ve her biri bir ön odayla ikiye bölünmüştür, 
onları güneyde bütünleyen ve yine iki kısımlı olan bir bölüm daha vardır. Kırma taş 
harç karışımı duvarların kalınlığı genelde 0.65 m. dir ve de kapalı alanı ortalama 
12.00 x 8.00 m. ölçülen bir tabana oturur. Mimarî tasarımının yanı sıra, güney 
duvarı dibinde, eksende konumlanan külhanıyla da bu bir hamam yapısıdır. 
Güneydeki 4.25 x 1.50 m. boyutlu doğu mekânı, batısında yaklaşık 2.00 m. lik 
bir dördül oluşturan ve su deposu işlevinde olabileceği düşünülen ön odadan 
daha derindedir; ayrıca taban ve duvarlarının sıvayla izole olması, kuzey duvarı 
ortasından açılan bir kapıyla orta bölümdeki ana mekâna açılması ve külhan 
üzerine oturmasıyla da havuz olabilir. Burayla bağlantılı  konumuyla “sıcaklık” 
bölümü olan ana mekân, 4.25 m. boyutunda kare planlıdır. Tabanın altında ısıtma 
sisteminin beklenen varlığı, kuzey duvarı ortasından ikinci bölümün ana mekânına 
açılan kapının eşiği altından gözlemlenebilmektedir. Doğu duvarında sur içine 
yayvanca oyulan 2.50 m. genişliğindeki bir eksedra, olasılıkla erken bir evrenin 
döşemidir; hamam evresinde kapatıldığı, onu örten duvarın tabanda izlenebilen 
temelinden bellidir. Buradan 1.00 m. genişliğinde bir kapıyla girilen batıdaki 
ön mekân, 6.75 m. uzunluğundaki güney duvarıyla batıdaki çevre duvarına 
bağlanan L-biçimli bir giriş görüntüsündedir; çünkü kuzeydeki ikinci bölüm de 
benzer aralıkta bir kapı boşluğuyla ön mekândan buraya açılmaktadır. Ve kuzey 
bölümünün 3.00 m. ölçülen bu ön odası sanki soğukluk ve soyunmalık işlevlerini 
bir arada yürütmektedir; güney duvarı içine büyükçe bir niş oyulmuştur; doğu 
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ve batı duvarlarının üst kesiminde birbirlerini karşılayan delikler, belki giysilerin 
asılması için gerekli görülen bir hatıl içindir. Bir kapıyla buradan doğudaki ana 
mekâna geçilir. 3.00 x 4.00 m. ölçülen bu odanın çöken tabanı altından hypokaust 
döşemi sağlam olarak çıkmıştır; konumuna bakılırsa bunun da bir ılıklık olduğu 
söylenebilir.

Erken bir evrede sıcaklığın doğu duvarı içine oyulan, fakat sonradan örülerek 
kapatılan apsis, bu mekânın hamam öncesi dönemde bir şapel olarak kullanıldığını 
mı gösterir? Kanıtlamak zordur, ancak tam da dışlanamaz. Çünkü geçmiş yıllarda, 
bitişiğindeki tapınak önünde katmanlar hâlinde gün yüzüne çıkarılan sanatta ve 
buluntuda “yoksul” Hıristiyan mezarlarının varlığı, bir kiliseyle bağlantılı olarak 
daha kolay anlaşılabilir.

Hamam, zamansal olarak da, doğu kenarında konumlandığı Ortaçağ 
yerleşiminden soyutlanamaz ve onun kuruluş tarihinden önceye verilemez. 
Çünkü dayandığı duvar, Patara yerleşimini İ.S. 12. yüzyılda çevreleyen son kent 
surudur ve her durumda ondan geç bir dönemin eseridir. Ve bu geç tarihiyle de 
antik kentlerde ender görülebilen bir önemdedir. Önemlidir, çünkü bu mütevazı 
Ortaçağ hamamıyla Roma Çağının görkemli hamam yapılarının mimarî geleneği 
nasıl sürer, bunu tanıtlar. Kazıyla kazanılan Ortaçağ çömlek parçaları arasında 
bazılarının “Selçuklu” örgeleri içermesi ve buluntular arasında Selçuklu sikkelerinin 
olması ve bir de külhan kemerinin sivriye yakın biçimi, hamamın da “Selçuklu” 
sayılabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu “Selçuklu” özellikleri, hamamın Türk 
egemenliği zamanında kullanılmış olmasıyla da açıklanabilir. Çünkü Patara’da 
Türkler’in yaşadığını belgeleyen somut arkeolojik izlere rastlanmamıştır. 

Yazıtlar
Helmut ENGELMANN

Tiyatro’nun sahne binası önünde gün yüzüne çıkan yazıtlı bir altlık, İmparator 
Hadrianus’un yaşamı yıllarında dikilmiş olması nedeniyle Tiyatro’nun yapım 
evreleri için büyük önem taşımaktadır. Çünkü Tiyatro’nun Lykia depremi sonrası 
onarılarak İ.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius zamanında yeniden açıldığı 
bilinir; yeni yazıttan belli ki yapım çalışmaları ondan önceki Hadrianus Döneminde 
başlamıştır. Ana Cadde’de bulunan bir yazıt, İ.Ö. 1. yüzyıl tarihiyle Patara’nın 
şimdiye dek bilinen en erken onur yazıtı olma önemine sahiptir. Mezar metni ve 
ad listeleri içeren yazıt parçaları arasında oyunlarla ilişkin olan birinde Olimpiadlar 
anılmaktadır.
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TUMİNEHİ ÇALIŞMALARI
Havva İŞKAN

Şükrü ÖZÜDOĞRU
Gökhan TİRYAKİ

Genel Müdürlüğümüzden aldığımız iznin gereği olarak ancak bu yıl fırsat 
bulduğumuz Tuminehi çalışmaları, önemi nedeniyle yerleşimin kuzeyinde 
Bodamya Beli’ne bakan dağın batı yamacında bir yan yana açılmış olan iki kaya 
döşemiyle başlamıştır; doğudaki “Nympheler Kaynak Tapınağı”, batıdaki “Kaya 
Tapınağı” olarak adlandırılmıştır.

Doğu Kaya Tapınağı 
Tapınak iki mekândan oluşur (Resim: 12). Kuzey-güney yönünde derinleşen 

arkadaki ana mekân yaklaşık 5.00 x 4.00 m; ona ters yönde uzanarak bir T oluşturan 
ön mekân 6.00 x 2.50 m. ölçülür. Ana mekânın arkası ve yanları seki biçimli 
yükseltilerle çevrilmiş; bunları kaya dibinde ince ve yayvan su kanalları sınırlarken, 
kenarlarında -dinsel içerikli nesneleri yerleştirme amaçlı- dördül yayvan yuvalar 
sıralanmıştır. Bu sekilerin önünde basamak gibi uzanan alçak bir seki döşemi 
daha vardır; bunların üzeri düzdür, başka döşemlerin varlığına ilişkin izler yoktur. 
Sekiler arasında derinde kalan dikdörtgen alanda kaya tabanı düzleştirilmiştir; öne 
doğru orta kesimde oyulan ve içinde insan kemikleriyle bir unguentarium içeren 
yayvan ve düzensiz kaya çanağı olasılıkla geç bir zamanın eklemesidir. Ana 
mekân bunun hemen önünde bir basamak aşağı düşürülerek ön mekâna inilir. 
Düzleştirilmiş ana kayanın dışa açılan kenarında yayvan dördül yuvalar, olasılıkla 
bir korkuluk yerleştirmek içindir; alanın ortası da kabaca yontularak bir yükselti 
oluşturulmuştur. Kazıyla sağlam olarak gün yüzüne çıkarılan dördül ya da uzun 
blokların kaya mekânları içindeki yerleri, yapının dinsel işlevinin niceliğine de 
ışık tutacaktır. Her iki yanda kaya duvarı diplerini izleyen kanalların, güneydoğu 
köşedeki yarıktan sızdığı anlaşılan suyla bağlantısı kesindir. Ancak bu kanallar, 
kutsal mekânı koruma amaçlı olarak suyun kenarlardan dışarı boşaltılması için 
de yapılmış olabilir. Çünkü kaya odasında su birikiminden beklenen kireçlenme 
yoktur; “sürekli tapınım” için gerekli olan suyun kaya içinden sürekli olarak sızdığı 
da söylenemez; akıntı, yağışla bağlantılı olmalıdır. “Kaya mezarı” olabileceğini 
düşündüren iskelet kalıntıları da, unguentariumun belgelediği kadarıyla, İ.Ö. 2. 
yüzyıl gibi geç dönemden bir mezara aittir; yapının yapılma amacıyla ilişkisizdir.
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Batı Kaya Tapınağı 
İlk tapınağın hemen batısına oyulan ikinci bir kaya odası da, genel görüntüsünün 

ilk akla getirebileceği gibi, bir “mezar” olamaz (Resim: 13). Yaklaşık 3.00 m. 
boyutunda bir dördül oluşturan yalın döşemli mekânın salt arka duvarı dibinde 
1.20 x 2. 00 m. ölçülen yayvan bir yükselti bulunur; bunun dinsel amaçlı bir nesne 
için oluşturulduğu düşünülür. Ana mekân, burada da bir ön mekânla bütünleşir ve 
bunun dışa açılan kenarında da yine yüzeysel oygulu dikdörtgen yuvalar bulunur; 
bir korkuluk yerleştirmek için olabilir. 

Temenos 
Her iki kaya odasının dibindeki yamaçta uzanan ve ikisini de içine aldığı 

anlaşılan geniş alan, bu odaların kutsallığına uygun düşen bir döşem içermelidir; 
olasılıkla bir kutsal çevre duvarıyla kuşatılmıştır (Resim: 14). Önümüzdeki dönem 
bu alanda öngörülen kazı çalışmalarıyla Lykia’da bilinmeyen iki özgün kaya 
döşeminin ve aşağısında birkaç blok sırasıyla iz verebilen “temenos”un niceliği 
konusunda ortaya çıkan sorunları çözebilmeyi ummaktayız.
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Resim 1: Tepecik Beyi Sarayı, 
genel

Resim 2: Tepecik Beyi Sarayı, 
kuzey

Resim 3: Hurmalık Hamamı, genel
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Resim 4: Hurmalık Hamamı, Frigidarium

Resim 5: Tiyatro
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Resim 6: Lykia Birliği Meclisi, güneybatı köşesi

Resim 7: Lykia Birliği Meclisi, kuzeybatı köşesi
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Resim 8: Ana Cadde, Batı Stoa, kuzey

Resim 9: Seramik işçiliği

Resim 10: Ortaçağ Hamamı, genel
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Resi 11: Ortaçağ Hamamı, kuzey

Resi 12: Tüminehi, Doğu Kaya Tapınağı
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Resim 13: Tüminehi, Batı Kaya Tapınağı

Resim 14: Tüminehi, temenos
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Aydın İli, Çine İlçesi, Karakollar Köyü sınırlarında yer alan Tepecik Höyük, antik 
Marsyas çayının doğu kenarındaki konumu ile Karia bölgesinin Klasik dönemler 
öncesine uzanan kültür tarihine katkı sağlayan neticeleri vermiştir1. 2006 yılı kazıları, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün sağladığı destekle 
gerçekleştirilmiştir. Burada gerekli kazı iznini ve ödeneğini sağlayan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kazılar 
Şubesi’ne, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne ve aynı zamanda 
kazıya katkılarından dolayı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve Çine Belediyesi’ne 
teşekkürlerimi sunuyorum2. 2006 yılı kazıları höyükte güney ve batı kazı alanları 
olmak üzere iki alanda yürütülmüştür (Çizim: 1). Güney kazı alanında, 2005 
yılında çalışılan N/13 açmasının yanı sıra N/12, N/14 ve M/12-13 açmalarında 
kazılar devam etmiştir. Batı kazı alanında ise, L/11 açmasında oldukça dar bir 
alanda çalışılmıştır.

1. GÜNEY KAZI ALANI
1.1. M/12 Açması Kazı Çalışmaları
M/12 açmasında VI-X/f-i plan karelerde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 

yüzeyde alınan seviye, 58.47-58.43 m. kodlarını vermektedir. Açmada derinleşme 
çalışmalarında VI-VII/f-g plan karelerde, 58.05-57.98 m. seviyelerinde ve X/
f plan karede, 58.04-57.96 m. kodlarında belli bir mimarî karakter taşımayan 
taş grubuna rastlanmıştır. Döküntü niteliği taşıyan taşların, seramik buluntuları 

ÇİNE-TEPECİK HÖYÜK 2006 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*

* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü. 
Beytepe-Ankara/TÜRKİYE. sgunel@hacettepe.edu.tr 

1 Çine – Tepecik Höyük’te 2004 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmaları ile ilgili yayın: Günel 
2006: 19-28; Günel 2007: 231-246.

2 2006 yılı Tepecik kazı ekibi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel’in başkanlığında, Hakan Özkan, Nurgül  Özgün, 
Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi; Ümit Çayır Büyükulusoy, lisans 
öğrencileri, Gülfen Yıldız, Abdurrahman Coşkun, Murat Çoşkun, Yasin Tekin, Esma Palaz, Işın 
Tokol, Hasan Yorulmaz ve Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi, Rabia 
Özcan ve Grafi ker  Okan Cesur’dan oluşmaktadır. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Konya 
Müzesi’nden Mahmut Altuncan ve İzmir Koruma Kurulu’ndan Elif Taşçı katılmıştır. Burada adı 
geçen ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
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ışığında, üst seviyelerdeki kültür tabakalarına ait olduğu düşünülmektedir. Sözü 
edilen plan karelerde ele geçirilen yerli seramik ve Miken boya bezeli seramik 
buluntuları ışığında, bu kalıntılar Geç Tunç Çağı tabakalarının son evrelerine  
(II.1b) tarihlendirilmektedir. Açmada yaklaşık 57.60 ve 57.57 m. seviyelerinde 
yanık tabakaya ait beyaz küllü toprak gözlenmiştir. Öncelikle VI-VII/h-i ve IX-X/h-i 
plan karelerde yoğun gelen küllü alan derinleştikçe geniş bir alana yayılmış ve 
57.41 m. seviyesinde tüm plan kareleri içine alacak şekilde genişlemiştir. Küllü 
alanın güneydoğusunda, IX-X/i plan karede ve 57.66-57.57/57.42 m. kodunda 
bir bireye ait kafatası ve kaburga kemikleri ile kısmen korunmuş leğen kemiğine 
ait parçalara rastlanmıştır. G 4 bireyine ait bu iskeletin hemen kuzeyinde ise, 
VI-VIII/ı-i plan karelerde ve 57.45/43 m. seviyelerinde döşeme kalıntısı açığa 
çıkarılmıştır. Bu döşeme, gerek M/13 (VI-VII/a-b) ve gerekse N/13 açmalarında (I-
II/a-c) tespit edilen döşemelerin kuzeybatı uzantısıdır (Çizim: 2-3; II.2b). Döşeme 
üzerinde ele geçirilen seramik, Orta Tunç Çağı seramik geleneğinden tanınan 
malzeme-teknik ve form özelliklerini taşımaktadır. Ancak M/12 ve M/13 açmaları 
arasında yer alan G 4 bireyine ait iskelet, bu döşeme kalıntılarını tahrip etmiştir. 
Bu nedenle, kısmen korunmuş iskeletin, batı kazı alanında tespit edilen G 1-G 3 
mezarları gibi geç döneme ait olduğu düşünülmektedir (Helenistik Dönem; I.1). 
G 4 bireyine ait iskeletin kafatasında ve kulak hizasında mezar eşyası olduğu 
düşünülen bronz halka bir küpe ele geçirilmiştir. Açmada döşeme kalıntılarının 
alt seviyelerine ait derinleşme çalışmalarında, daha erkene tarihlendirilen kültür 
tabakasının buluntularına rastlanmıştır. Bunlar arasında kahverengi, çakmaktaşı 
bir dilgi, üçgen biçimli bir taş balta ve pişmiş toprak ağırlıklar bulunmaktadır. Bu 
buluntular, M/12 açmasının özellikle güney kenarına yakın alanda Orta Tunç 
Çağı tabakalarından daha erken dönemlere geçişe işaret etmektedir. Gerek M/13 
ve gerekse N/13 açmalarında benzer seviyelere ait kalıntılar, Erken Tunç Çağı 
kültür tabakasına ait buluntuları sağlamıştır. Söz konusu bu buluntular, M/13-N/13 
açmalarında tespit edilen ve dikdörtgen plan veren yapı kalıntısına aittir (Çizim: 
4). Ayrıca açmanın kuzey kenarına yakın alanda, VI/f plan karede ve 56.84 m. 
derinlikte bulunan yarısı korunmuş olan bir kap, silindirik, yiv bezeli ve kulplu bir 
bardak formunu vermektedir (Resim: 4). Kırmızı seramik grubuna ait bu kap, 
gerek form gerekse kulp biçimi ve kap üzerindeki bağlantı düzeni açısından depas 
kap gelişiminden tanınan bardak tiplerini anımsatmaktadır3. Bu kap da yukarıda 
değinilen Erken Tunç Çağı kültür tabakasının varlığını desteklemektedir.

3 Podzuweit 1979: 26, Lev. 7: IVa.
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Öte yandan, açmanın kuzey kenarında, üst seviyelerden itibaren oldukça derin 
bir beşik görünümü veren küllü tabakadan Geç Tunç Çağı malzemesi gelmiştir. 
IX/f plan karede, gri seramik grubuna ait kaideli, meyvelik tipi bir kabın iç ve dış 
yüzeyinde koyu gri renkte perdah bezeme dikkati çekmektedir. Bu kap, gerek 
malzeme-teknik gerekse yüzey işlenişi ve bezeme stili açısından 2005 yılında 
N/13 açmasında bulunan kaide ile benzer malzeme-teknik ve perdah bezeme 
stilini yansıtmaktadır4. 

M/12 açmasında VIII-IX/ı-i plan karelerde ve 56.83-56.72 m. kodlarında açığa 
çıkarılan ve uzantısının ise, M/13 açmasında 56.81 m. kodunda tespit edildiği 
kerpiç kalıntılarının ve kırmızı renkte toprağın yoğun geldiği seviyelerde ele 
geçirilen seramik hamur niteliği ve yapısı ile yüzey işlenişi açısından farklı bir 
tabakanın varlığını ortaya koymuştur. Söz konusu seviyelerde seramikte dikkati 
çeken malzeme-teknik ve bezeme tarzı ve ayrıca işlenmiş kemik ve obsidyen 
âletlerde de belirgin bir artışın görülmesi, Erken Tunç Çağından daha erken bir 
kültür tabakasına ulaşıldığını göstermiştir.     

1.2. M/13 Açması Kazı Çalışmaları
2006 yılında N/13 açmasında tespit edilen döşeme kalıntıları (II.2)  M/13 

açmasında VI-X/a-e plan karelerde olmak üzere kuzey yönünde genişleyen bir 
uzantı vermiştir (Çizim: 2). Ancak bu döşeme geç dönem kalıntıları ile tahribata 
uğramıştır. Bu alanda ele geçirilen geç dönem boya bezeli kap parçaları, Miken 
seramik gelişiminin son evrelerine temsil etmekte ve Geç Hellas III B-C evrelerinden 
tanınan form ve bezeme stilini yansıtmaktadır (Resim: 1; II.1a)5.

4 Günel 2007: 238, Res. 6.  Benzer seviyelerde rastlanan diğer gri ve devetüyü renkte astarlı 
ve perdahlı seramik grubuna ait kap parçaları da yine N/13 açmasında 2005 yılında ele 
geçirilen kâse parçaları ile benzer kültür tabakasının buluntularını oluşturmaktadır. Tepecik’te 
gri seramik grubuna ait kaplarda görülen perdah bezeme geleneği, Troia’da V ve VI d-e 
evrelerinde dalga ve zikzak bezeme tarzı ile kullanım sürecini devam ettirmektedir (Blegen 
1953: 77, Res. 356:5-9, Res. 372:19). Beycesultan’da ise, Geç Tunç Çağına tarihlenen III. ve 
II. seviyelerde meyvelik tipi kaideli kaplarda ve kâselerde radial, dikey çizgi ve dalga bezemeli 
örneklerinde rastlanmaktadır (Lloyd-Murray 1995: 1-55).

5 Miken boya bezeli kapları arasında görülen dalga bezek (FM 53:19-20) GH III C evresinde 
görülen bir geleneği yansıtmaktadır. Benzerleri, Kıta Yunanistan’da ve adalarda GH III C orta 
ve geç evrelerinde görülmektedir (Mountjoy 1999: 475, 1122, Res. 173:13, Res. 461: 184). 
Derin kâselerde sık dalga motifi  de (FM 53:17-18) diğer kap parçaları ile paralel bir kronoloji 
vermektedir (Mountjoy 1999:726,796, 1122, 1136, Res. 279:119, Res. 317: 320, Res. 466:29, 
Res. 461:183). Benzer hamur niteliğine ve yapısına sahip diğer parçalar, içi boyalı yarım 
daireler  tek  ya da  çift  çizgi  ile  sınırlanmış  bir  süslemeye sahiptir  (FM 43:b-c, FM 43:27).
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M/13 açmasında X/a-c plan karelerde ve 57.83-57.70 m. seviyelerinde tespit 
edilmiş olan döşeme, 2005 yılı kazılarında N/13 açmasında I-II/a-c plan karelerde 
açığa çıkarılmış olan çakıl taş döşemenin kuzey uzantısıdır (Çizim: 2). Bu döşemeye 
ait seramik N/13 açmasında olduğu gibi M.Ö. 2. binyıl seramik buluntularını 
vermiştir. M/13 ve N/13 açmalarında tespit edilen çakıl taşlı döşemenin kuzey 
ve kuzeybatı yönünde genişlediği anlaşılmaktadır. M/13 açmasında döşeme 
üzerinden ele geçirilen seramik (Resim: 2) ve konik gövdeli ağırşaklar, Orta Tunç 
Çağına ait kütür tabakasını temsil etmektedir (II.2a-b). Söz konusu bu döşemenin 
alt seviyelerinde N/13 açmasının kuzey kenarında I-II/a-c plan karelerde ve M/13 
açmasında VI-X/a-c plan karelerde olmak üzere köşe oluşturan bir duvar uzantısı 
tespit edilmiştir. N/13 açmasında I-II/a-b plan karelerde doğu-batı doğrultusundaki 
bu duvar, doğu uzantısında köşe yaparak, kuzeybatı doğrultusunda devam 
etmektedir. Kuzeybatı duvar uzantısı ise, M/13 açmasında takip edilmektedir. 
Toplama taşlardan çift sıradan oluşan bir duvar örgü tekniğini yansıtan duvarın 
sadece temel seviyesine ait tek sırası korunabilmiştir (Çizim: 4). Dikdörtgen planlı 
bir yapıya ait olduğu anlaşılan bu mimarî ile bağlantılı ele geçirilen seramik, daha 
çok Erken Tunç Çağı seramik geleneğinden bilinen özellikleri yansıtmaktadır. 
M/13 açmasında bu yapı ile bağlantılı ele geçirilen buluntular arasında tek kulplu 
bir fi ncan, kazı bezemeli konik biçimli ağırşaklar (Çizim: 6. 2-3), dörtgen biçimli bir 
taş balta (Çizim: 6. 4) ve doğu duvar kenarında ele geçirilen mermer şematik bir 
idol (Resim: 8)6  ve mermer idolün yanında ele geçirilen ufak çanak biçimli bir kap 
bulunmaktadır. Bu buluntular, söz konusu mimarî kalıntıların Erken Tunç Çağına 
tarihlendirilebileceğine işaret etmektedir (III). Bu yapı kalıntısının batısı ve kuzey 
bölümleri ne yazık ki açığa çıkarılamamıştır. 

 Tepecik’te bu tarz süsleme silindirik formlu fi ncanda ağız kenarı ve gövdenin üst kısmında yatay 
bantla sınırlanmış, çift sıra hâlinde uygulanmıştır. Bu bezeme tarzı Miken seramik gelişiminde 
GH III C erken ve orta evrelerine tarihlenmektedir (Mountjoy 1999: 594, 1053, Res. 382:a-b,  
Res. 400:h-i, Res. 431:202, Res. 220:447-448, Res. 235: 572). Bezeme çeşitleri arasında 
görülen çevresi noktalarla sınırlandırılmış, iç içe yarım dairelerin oluşturduğu bezeme ise,  (FM 
43:i; 43:o) GH III C kaplarında görülen ana motifl er arasındadır (Souyoudzoglou-Haywood 
1999: 74,153, Lev. 13: A 1339, Res. 11: 7). Tepecik’te Miken kültürünün son evrelerine 
tarihlenen bu örneklerin yanı sıra yine geç evrenin bir bezeme stilini temsil eden ve kap üzerine 
farklı motifl erle bir arada uygulanmış birbirine paralel dikey çizgiler ve bu çizgilerin kenarlarına 
bağlı yarım daire zinciri (FM 42:9) GH III B ve C dönemlerinin süsleme tarzını oluşturmaktadır 
(Mountjoy 1983: 76, Res. 30: 132, Mountjoy 1999: Res. 305-306).

6 2005-2006 yılı Tepecik idolleri ile ilgili çalışma, “Çine-Tepecik Höyük’te Bulunan Mermer İdoller” 
başlığı altında hazırlanmış olup Muhibbe Darga’ya Armağan kitabında yer alacaktır.
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1.3. N/12 Açması Kazı Çalışmaları
N/12 açmasında I-V/f-i plan karelerdeki kazı çalışmalarında yaklaşık 57.84 

m. seviyeleri, M.Ö. 2. binyıl kültür tabakasının buluntularını vermiştir. Bunlar 
arasında ‘S’ profi l veren ya da yuvarlak gövdeli kulplu fi ncanlar, malzeme-
teknik ve form özellikleri ile M.Ö. 2. binyıl seramik grubuna ait olup benzerleri, 
2006 yılında N713 açmasında ele geçirilmiştir (II.2). M/13 ve N/13 açmalarında 
açığa çıkarılan ve Erken Tunç Çağı kültür tabakasına ait olduğu düşünülen yapı 
kalıntısının güneybatısında (Çizim: 4) N/12 açmasına ait kazı çalışmalarında, 
III-IV/g-h plan karelerde ve 57.69-57.59 m. kodlarında kap parçalarına bir arada 
rastlanmıştır. Bu kaplar arasında yuvarlak gövdeli, basit ağız kenarlı sığ çanaklar 
dikkati çekmektedir. Koyu gri ve grimsi-kahverengi astarlı ve parlak perdahlı yüzey 
işlenişine sahip sığ çanaklar hem yüzey işlenişi hem de kap formu açısından 
Erken Tunç Çağı seramik geleneğini yansıtmaktadır. Ayrıca V/i plan karede gri ve 
kırmızı astarlı ve parlak perdahlı bir testi ele geçirilmiştir (Resim: 5). Erken Tunç 
Çağı kültür tabakasına ait diğer buluntular ise, obsidyen saplı ok ucu ve konik 
biçimli bir ağırşaktır. 

N/12 açmasında III-IV/g-h plan karede 57.59 m ve V/i plan karede 57.00 m. 
derinlikte açığa çıkarılan kaplar, N/13 açmasında I-II/a-d plan karelerde ve M/13 
açmasında ise, VII-X/b-d plan karelerde 57.62-57.27 m kodlarına ait seviyelerde 
açığa çıkarılan ve bir dikdörtgen planlı yapıya sahip olduğu anlaşılan mimarî kalıntı 
ile benzer dönemin malzemesini vermektedir. Buna göre N/12 açmasında sözü 
edilen bu kalıntı ve buluntular da Erken Tunç Çağı kültür tabakasına ait olmalıdır. 

N/12 açmasında yüzeyin hemen seviyelerinden itibaren yoğunlaşan beyaz 
renkteki küllü tabaka batıya doğru derinleşerek devam eden ve profi lde beşik 
görünümü veren bir tahribatı açıkça göstermektedir. Açmanın güney profi linde 
VI/f-i plan karelerde, üst seviyelerden itibaren küllü tabakanın oluşturduğu bu 
tahribatı izlemek mümkündür7. M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısına ait olduğu anlaşılan 
bu küllü tabakada çok sayıda piramit biçimli ve ip delikli ağırlıklar ele geçirilmiştir. 
Küllü tabakanın kesildiği seviyelerden itibaren ise, kırmızı renkte kerpiç toprak ve 

7 Burada sözü edilen küllü tabaka, 2005 yılı kazılarında, N/13 açmasında I-V/a-e plan 
karelerdeki kazı çalışmalarında, 58.20-58.15 m. kodları arasındaki derinliklerde özellikle II-
III/d-e plan karelerde belirgin olmak üzere tespit geçirilmiştir. N/13 açmasında küllü tabakanın 
geldiği seviyelerde Karia Geometrik Dönem ve Geç Tunç Çağı / Miken seramiği karışık ele 
geçirilmiştir. N/13 açmasının I-II/b-c plan karelerindeki M. Ö. 2. binin kültür tabakasının üst 
evrelerine ait döşeme kalıntısının hemen doğusunda I/c-d plan karede küllü-yanık toprak 
yaklaşık 1 m. çapında bir kül çukuru görünümünü almıştır. Bu bağlamda, N/12 açmasında 
tespit edilen ve oldukça derin bir tabaka hâlinde açığa çıkarılan küllü tabakanın da N/13 
açmasının batı yönündeki bir uzantısı olduğu düşünülmektedir.
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in situ kap parçalarıyla karşılaşılmıştır. N/12 açmasında, III-IV/g-h plan karelerde 
56.82-56.77 m. derinliği olan seviyelerde kerpiç taban kalıntıları tespit edilmiş 
ve bu kerpiç tabanla birlikte in situ kap parçalarına rastlanmıştır. Büyük boyutlu 
çömleklere ait olduğu anlaşılan kaba nitelikli kaplar, yukarıda sözü edilen III-IV/g-h 
plan karede ve 57.64-57. 59 m. seviyelerine ait sığ çanak parçaları ile benzer plan 
karelerde olmak üzere alt seviyelerde tespit edilmiştir. Kerpiç taban ve çevresinde 
ele geçirilen bu kap parçaları malzeme ve teknik özellikleri açısından farklı bir 
seramik grubunu ortaya koymaktadır. Bu kaplar arasında, boynuz kulplu ve perdah 
bezemeli bir çömlek (Resim: 6) bulunmaktadır.  Kap parçaları arasında ise, perdah 
bezeme teknikli, son derece düzgün çizgiler hâlinde kafes taramanın uygulandığı 
örneklerin yanı sıra, birbirine paralel diyagonal çizgiler, kâselerin  iç yüzeyinde 
dikey ya da yatay zikzaklardan oluşan bezeme stili farklı bezeme  tekniklerini ve 
motif zenginliğini bir arada göstermektedir (Resim: 7)8. Bu seviyelerde kapların 
yanı sıra ele geçirilen küçük buluntular arasında ise, işlenmiş kemik âletler 
bulunmaktadır (Resim: 9). Kemik âletler grubunda delici olarak tanımlanan 
âletlerin, özellikle II-IV/ g-ı plan karelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Gerek kap 
parçalarının üst seviyeden farklı malzeme ve teknik özellikleri yansıtması gerekse 
kemik âletler N/12 açmasında bu seviyelerde, Kalkolitik Çağ kültür tabakasının 
varlığına işaret etmektedir (IV). Seramik buluntuları, taş ve kemik âletler, çevre 
kültür bölgeleri ile paralel bir kültür anlayışını sergilemektedir. Bu değerlendirme, 
Tepecik’in bulunduğu coğrafî konumda, bölgelerarası bağlantıları gösteren ve Ege 
kronolojisinde Neolitik sonuna uzanan bir kültürel yapıya sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

1.4. N/13 Açması Kazı Çalışmaları
N/13 açmasında 2005 yılı kazılarında I-X/a-e ve VI-X/f-i plan karelerde 

gerçekleştirilen kazılarda mimarî tabakaya ait kalıntıların geç evresi M.Ö. 2. 
binyılla ait Geç Tunç Çağını temsil eden II.1 kültür tabakasının kalıntılarını 

8 Perdah bezeme teknikli kabın iç yüzeyinde kafes taramalı bezemeye sahip kaplar için karş.: 
Samos-Kastri Tigani; Felsch,1988: 168-169, Lev. 19: 143, Lev. 57, Lev. 27: 255.1-2, Kuzeybatı 
Anadolu Bölgesi-Gülpınar; Takaoğlu 2006: 298-301, Res. 10: 26-27; yatay zikzak bezeme stili: 
Samos-Kastri; Felsh 1988:165, Lev. 60:233, 175, Lev. 64:291, 206, Lev. 59:206. Kuzeybatı 
Anadolu Bölgesi-Gülpınar; Takaoğlu 2006: 298-301, Res. 10: 24, dikey zikzak bezeme stili: 
Samos-Kastri; Felsh 1988: 166, Lev. 60:234. Ayrıca boynuz biçimli kulplar için karş.: Samos-
Kastri Tigani: Felsch 1988: 152, Lev. 18: 115; Chios – Ayia Gala: Hood 1981: Lev. 10:250-257, 
Kuzeybatı Anadolu Bölgesi-Gülpınar; Takaoğlu 2006: 295, Res. 6:13.
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oluşturmaktadır9. IV-VII/i plan karede yer alan kuzeybatı-güneydoğu yönündeki 
duvar uzantısının hemen alt seviyelerinde olmak üzere döşeme ise, Orta Tunç 
Çağına (II.2) aittir10. Buna göre açmanın II-VII/h-i plan karelerinde açığa çıkarılan 
duvar ve döşeme kalıntıları iki evreli bir yapılaşmanın varlığına işaret etmektedir 
(II.2a-b). I/a-c plan karedeki üst evreye ait döşeme taşlarının (II.2a) hemen alt 
seviyelerinden ikinci evreye ait olduğu düşünülen (II.2b) yine çakıl taşlı döşeme 
kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3). 

2006 yılı N/13 açmasında VI-X/a-e plan karelerde gerçekleştirilen kazılarda, 
yüzey ve yüzey altı seviye 58.61-58.46 m. kodlarını vermektedir. Özellikle VIII/ 
b-d plan karelerde ve 58.16-58.10 m. kodlarına ulaşan derinliklerde seramik ve 
ağırlıklar yoğun olarak çıkmıştır. Seramik buluntuları arasında, tek kulplu, ince 
cidarlı ve konik gövdeli fi ncanlar bulunmaktadır. Açmanın kuzey alanında, I-V/a-e 
plan karelerde II.2b evresine verilen kalıntılarla benzer seviyelerde olmak üzere 
VI/d plan karelerde ve 57.59 m. seviyelerinde büyük boyutlu, derin bir erzak kabı 
bulunmuştur (Resim: 3). Bu kabın yuvarlak biçimli dip kısmı üstte, ağız kısmı ise 
altta olacak şekilde açığa çıkarılmıştır. Bu kabın çevresinde VI/d-e plan karelerde 
ve 57.64-57.60 kodlarında ise pithos parçalarına rastlanmıştır. Bu parçaların 
doğusunda ve güneyinde 57.60-57.44 m. seviyelerinde oldukça dar bir alanda 
döşeme kalıntısı tespit edilmiştir. Öte yandan, çömleğin hemen batısında VI-VII/b 
plan karelerde ve 57.49-57.37 m. kodları arasında büyük baş hayvana ait iskelet 
kalıntısına in situ rastlanmıştır. Gerek derin erzak kabı ve gerekse büyük baş 
hayvana ait kemiklerin ele geçirildiği ve günlük kullanıma ait olduğu düşünülen bu 
kalıntılar,  II.2b evresi ile aynı kültür tabakasının buluntularıdır (Çizim: 3).

1.5. N/14 Açması Kazı Çalışmaları
N/13 açmasında gerçekleşen kazı çalışmalarında açığa çıkarılan ve M.Ö. 2. 

binyıla tarihlenen tabakanın (II 1-II 2) doğu yönünde takip edilebilmesi amacı ile 
N/14 açmasında kazılara devam edilmiştir. N/14 açmasında I-X/a-i plan karelerde 
ve 60.30-60.10 m. kodları yüzey ve yüzey altındaki seviyeleri vermektedir.  I-X/a-
i plan karelerde derinleşilen alanda  seramik, geç dönem ve 2. binyıl seramik 
buluntuları olmak üzere karışık olarak ele geçirilmiştir. 2005 yılı kazılarında 
N/13 açmasında IV-VII/i plan karede ve 58.37-58.26 m. seviyelerinde açığa 
çıkarılan duvar uzantısına ait taşların doğu sınırı, N/14 açmasında VII-VIII/a plan 

9 Günel 2007: 236-237, Res. 4-5.
10 a.g.e, 238, Çiz. 4, Res. 7.
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karede benzer seviyelerde takip edilmiştir. Bu duvar uzantısının yanı sıra I-X/a-i 
plan karelerde yer yer korunmuş döşeme kalıntıları ve döküntü niteliği taşıyan 
taşlara rastlanmıştır (Çizim: 3). Bu kalıntılar, N/13 açmasında 2005 yılındaki 
kazılarda açığa çıkarılan Orta Tunç Çağı yerleşmesine ait (II.2) döşeme ve duvar 
uzantılarının devamı niteliğini taşımaktadır. Söz konusu bu seviyelerde, Orta Tunç 
Çağı seramiği ve  küçük buluntu grubuna ait üzeri spiral bezeli, konik gövdeli bir 
ağırşak (Çizim: 6. 1) ve ağırlıklara rastlanmıştır.

2. BATI KAZI ALANI
2.1. L/11 Açması Kazı Çalışmaları
L/11 açmasında I-V/a-e plan karelerde olmak üzere oldukça dar bir alanda 

gerçekleştirilen kazılarda, yüzeyin hemen alt seviyelerinde kuzey-güney 
doğrultusunda, geniş çatı kiremitleri ile çevrili yetişkin bir bireye ait mezar tespit 
edilmiştir (Çizim: 5). I-III/b-c plan karelerde açığa çıkarılan bu mezara ait herhangi 
bir mezar eşyasına rastlanmamıştır. Söz konusu mezar (G 3), batı kazı alanında 
2004 ve 2005 yıllarına ait G 1 ve G 2 mezarlarıyla birlikte höyüğün geç dönemlerde 
mezarlık alanı olarak kullanım sürecini devam ettirdiğini ortaya koymuştur. Höyükte 
Erken Tunç Çağı yerleşim sürecinin kendi içinde kronolojik ayrımına da olanak 
sağlayan buluntularına, L/11 açmasında derinleşme çalışmalarında rastlanmıştır. 
V/c plan karede, güney açma kenarına dayandığı için kısmen açılabilen iri bir 
küp ile benzer seviyelerde ele geçirilen seramik Erken Tunç Çağı başına uzanan 
bir kronolojiyi vermektedir. Daha çok koyu gri renkte astarlı ve parlak perdahlı 
yüzey işlenişi gösteren içe eğik ağız kenarlı çanaklar, ağız kenarının iç ve 
dışında kulp bağlantısının belirgin işlendiği örnekler, üç ayaklı kap parçaları, 
ağız kenarı üzerinde yükselen kulpa sahip bir kap ve kaba nitelikte cheese-pot 
olarak tanımlanan kaplara ait parçalar, üzeri kazı bezemeli ya da düğme biçimli 
kabartmalı kulplar Erken Tunç Çağı erken evresinin yüzey işlenişi, bezeme ve kap  
formlarını vermiştir. 

3. TEPECİK YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ ÇALIŞMALARINA AİT ÖN RAPOR11 
Tepecik yontmataş endüstrisine genel olarak bakıldığında,  ilk olarak 

hammaddedeki çeşitlilik göze çarpmaktadır (Çizim: 7. 1-14). Âlet üretimi için 

11 Tepecik yontmataş endüstrisi buluntuları, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Prehistorya Anabilim Dalında, Dr. Beray Kösem ve Dr. Kadriye Özçelik tarafından çalışılmaktadır. 
Kendilerine vermiş oldukları bu ön rapor ve ayrıca Tepecik kazılarına sağladıkları bilimsel 
desteklerinden ötürü teşekkür ederim.
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baskın olarak obsidyen kullanılmıştır. Çakmaktaşı, hatta alet üretimi için oldukça 
elverişsiz olan kuvars ve kaya kristali endüstri içinde oldukça yoğundur. Diğerleri 
kadar olmasa da, kalsedonun varlığı da görülmektedir. Aynı taş cinsleri içinde 
de renk ve yapı farklılıkları söz konusudur. Teknolojik yapı iki genel grupta 
değerlendirilebilir. Kaliteli bir obsidyenin yontulmasıyla oluşan ilk grupta baskılama 
yöntemiyle üretilmiş dilgiler ve dilgilere oranla sayıları daha az olan dilgicikler yer 
alır. Büyük oranda kırık parçalarla temsil edilen bu gruba ait yongalama artıklarına 
ve yeterli oranda çekirdeğe ulaşılmamış olması yongalama işleminin höyük 
dışında gerçekleştirilmiş olduğunu düşündürmektedir. İkinci grup, düzensiz bir 
yonga teknolojisiyle nitelenir. Sert vurgaçla direk yongalama söz konusudur. İlk 
gruptakinden daha kalitesiz bir obsidyen ve yine kalitesiz bir çakmaktaşı, ayrıca 
kaya kristali ve kuvarsın yongalama işlemi için kullanıldığı bu gruba ait çekirdek 
ve aynı  hammaddeye ait yonga parçalarının varlığı, yongalama işleminin höyükte 
gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Bu iki ana teknolojik grubun dışında yonga 
ve dilgi taşımalıklı bir âlet grubu daha yer alır. Söz konusu bu buluntular, sayıları az 
ancak oldukça kaliteli çakmaktaşlarından üretilmiş ve tahminen höyüğe dışarıdan 
bir merkezlerden taşınarak âlet halinde getirilmiş parçalardır. 

Tepecik yontmataş endüstrisi içinde başlıca âlet grubunu, formları çok çeşitlilik 
gösteren ok uçları (Çizim: 7. 1-3), çoğunluğu mikro olan taş delgiler (Çizim 7.4-
5), taş kalemler (Çizim: 7. 6), küçük çontuklu âletler, dişlemeliler (Çizim: 7. 7), ön 
kazıyıcılar (Çizim: 7. 8-9) , düzeltili ya da budanmış yonga ve dilgiler, budanmış 
dilgiler içinde iki uçtan budanarak trapez form verilenler  (Çizim: 7. 12), orak 
elemanları (Çizim: 7. 10,13) oluşturmaktadır. “Pièce esquillée” olarak tanımlanan 
parçalar da âlet grubu içinde önemli bir oranda yer almaktadır (Çizim: 7. 14).

4. ARAZİDE KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR      
2006 yılı çalışma programında, çevresi tamamen ekili arazi ile kaplı olan Çine 

Ovası’ndaki konumu ile höyüğün korunmasına ilişkin çalışmalara da öncelik 
verilmiştir. Höyüğün önemli bir kısmına ait alanın kamulaştırma işleminin12 
tamamlanmasından sonra çevresinde devam eden tarıma dayalı tahribattan 
korunması, tarım araçlarının kazı alanına girmesini önlemek ve diğer dış 
etkenlerden korumak amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan müracaatla sağlanmıştır. 

12 20.12.2005 tarih ve 189192 sayı ile höyüğün önemli bir bölümünün kamulaştırılması 
gerçekleşmiştir.
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Bölge Kurulu’nun 26.07.2006 tarih ve 314 sayılı resmî onayı ile höyük çevresi 
beton kazık ve kafes telle çevrilerek sınırları belirlenmiş ve koruma önlemleri 
alınmıştır.  Ayrıca 2004-2005 yılı kazı çalışmalarında batı kazı alanında, I/11-12 
ve H/12 açmalarında 17 m. lik uzantısı açığa çıkarılan savunma duvarı ve güney 
kazı alanında tespit edilen mimarî kalıntılar her sene olduğu gibi, 2006 yılında da 
üzeri naylon ile kapatılarak korumaya alınmıştır.  
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Çizim 1: Tepecik Höyük, topografi k plan ve 2004-2006 yıllarına ait açmaların konumu
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Çizim 2:  M/13 açması, Orta Tunç Çağı; II.2a-II.2b evreleri

Çizim 3:  M/13, N/12-14 açmaları,  Orta Tunç Çağı; II.2a-II.2b evreleri
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Çizim 4:  M/13, N/12-13 açmaları, Erken Tunç Çağı, III

Çizim 5:  L/11 açması, G 3 Mezarı, Geç Dönem; I
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Çizim 6.1-3: Ağırşaklar; 4: taş balta

Çizim 7. 1-14:  Yontmataş endüstrisi buluntuları
 (Çizim: M. Beray Kösem)
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Resim 1:  Miken seramik buluntuları, Geç Tunç Çağı; II.1a

Resim 2:  Seramik buluntuları, Orta Tunç Çağı; II. 2a-b
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Resim 3:  Derin erzak kabı, Orta Tunç Çağı; II. 2b

Resim 4:  Bardak, Erken Tunç Çağı; III
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Resim 5:  Çömlek, Erken Tunç  
 Çağı; III

Resim 6:  Çömlek,  Kalkolitik   
 Çağ, IV
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Resim 7:  Seramik buluntuları, Kalkolitik Çağ, IV

Resim 8:  İdol, Erken Tunç Çağı; III Resim 9:  İşlenmiş kemik âletler; deliciler, Kalkolitik  
 Çağ, IV
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I- 2005 YILI ÇALIŞMALARI
A- HİSARİÇİ-SELÇUKLU HAMAMI’NDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İçkale’nin güneydoğusunda ve surların dışında “Selçuklu Hamamı” olarak bi-

linen (Resim: 1) harabe binanın, ziyaretçilerce üzerinde dolaşılması sebebiyle 
tonozlarının çökme tehlikesi gösterdiği ve ayrıca içine atılan çöpler dolayısıyla 
mezbeleliğe dönüştüğünün tesbit edilmesi üzerine 2005 sezonunda kazısı yapıl-
mıştır. 

Soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, sarnıç ve külhan bölümlerinden oluşan hamamın 
içinde ve yakın çevresinde kazı ve temizlik çalışmaları yapılmış; ayrıca binanın 
rölöve ve belgeleme çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Binanın ılıklık bölümünde yapılan çalışmalar sırasında, soyunmalıktan ılıklığa 
geçiş kapısı önünde çeşitli çivi, metal çubuklar ve kapı menteşelerine ait metal 
parçalar ile sırlı-sırsız seramik parçaları ele geçirilmiştir. Mekânın batısında, -0.46 
m. kotunda 22 x 22 x 5 cm.lik kare tuğlalarla oluşturulmuş mevzi bir zemin döşe-
mesi kalıntısına tesadüf edilmiş; altında yerli kaya formasyonları çıkınca -0.76 m. 
kotunda çalışmalar bitirilmiştir.

Binanın sekizgen planlı sıcaklık mekânında yapılan çalışmalar sırasında etüt-
lük nitelikte sırlı-sırsız seramik parçaları, metal ve çini kırıkları ile  bozuk durumda 
2 sikke ele geçirilmiştir. Sıcaklık bölümünün duvarlarında yer alan toprak künklerin 
içleri temizlenerek hamamın su tesisatının işleme şekline ait önemli bilgilere ula-
şılmıştır.

Külhan ve aynı zamanda su deposu olarak kullanılan bölümde yapılan çalış-
malarda da çeşitli sırlı-sırsız seramik ve metal parçaları, harca yapışık çini kırıkla-
rı, bozuk durumda 2 sikke ve bir lüle parçasına tesadüf edilmiştir. 

Hamamın dışında, doğu ve batı cephelerinde de kazı çalışmaları yapılarak 
binanın etrafı tamamen temizlenmiş; batı cephesinin önünde yapılan çalışmalar 
sırasında harçlı bir zemin ile kısmî bir döşeme ve duvar izine tesadüf edilmiş; ay-
rıca etütlük nitelikte cam, sırlı-sırsız seramik parçaları ve bozuk durumda 1 sikke 

ALANYA KALESİ 2005-2006 YILI ÇALIŞMALARI
M. Oluş ARIK*

* Prof. Dr. M. Oluş ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
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ele geçirilmiştir. Aynı şekilde, binanın doğu cephesinin önünde de etütlük nitelikte 
yoğun sırlı-sırsız seramik parçaları ve çiviler bulunmuştur. 

Hamamın batı cephesinde ve binaya bitişik olarak inşa edilmiş olan su kuyusu 
boşaltılmış; kuyunun zemine yakın bir seviyesinde bir künk ortaya çıkarılmıştır. 
Kuyunun batı kenarındaki dikdörtgen alanda Selçuklu sarayının çini kaplamaları-
na benzer nitelikte, sıraltı yıldız ve haç kolu şeklindeki çini parçaları ile sırlı-sırsız 
seramik kırıklarına, ayrıca bozuk durumda 2 sikke ile bir ok ucuna tesadüf edil-
miştir. 

Hamamın kuzeyinde ve sonradan binaya eklendiği anlaşılan  dikdörtgen planlı 
havuzda yapılan çalışmalar da harçlı zemine ulaşılmış; güneydoğu köşesinde 40 
x 46 cm. çapında su sistemine ait olduğu anlaşılan dairesel planlı bir tesisat artığı 
ile bir künk sistemi de ortaya çıkarılmış (Resim: 2); kazı süresi içinde tamamlan-
madığı için çalışmalara 2006 yılında devam edilmek üzere son verilmiştir. 

Selçuklu Hamamı ve çevresindeki kazı çalışmaları sona erdirildikten sonra, 
binanın çevresine, ALSİAD (Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği)’ın yardımla-
rıyla  geçici-koruma amaçlı çit çekilmiştir. 

B- KİLİSE VE ÇEVRESİNDE  YAPILAN ÇALIŞMALAR 
İçkale’deki kilise kalıntısında kubbe, kasnak ve duvarlarındaki yarılmalar ve 

çatlakların ciddi statik sorunlar yaratması nedeniyle binanın çelik konstrüksiyonlu 
bir askıya alınması düşünülmüş; bu konuda yerel idarenin  sağladığı malî kaynak-
la çelik kemer sistemi ve askının projelendirilmesi süreci başlamış ve tamamlan-
mıştır. Kazı çalışmaları sırasında hazırlanan askı projesi, Koruma Bölge Kurulu’na 
sunularak onaylanmştır. 

2004 yılında kilise çevresindeki nekropolde  yapılan çalışmalar sırasında orta-
ya çıkarılan, fakat kazı süresine yetişmediği için 2005 yılında açılması planlanan 
mezarların kazısına başlanmış; kilisenin kuzeyinde ve üzerleri kiremitlerle kapa-
tılmış M6 ve M8 No.lu mezarlarda yapılan çalışmalarda, M6 No.lu mezarda batı-
doğu istikametinde birbiri üzerine gömüldüğü anlaşılan 3 iskelet ortaya çıkarılmış;   
M8 No.lu mezarda da  yine batı-doğu istikametinde ve başlangıçta sayısı 3 olarak 
tesbit edilen iskeletlerin sayısının 9’a ulaşması üzerine; çoklu gömü olduğu anla-
şılmış; bunların hepsinin toplanmasına zaman yetmediğinden mezardan ancak 
1 iskelet kaldırılarak mezar geçici koruma altına alınmıştır. Mezardan çıkarılan  
iskeletin leğen kemiği içinde Hellenistik Döneme ait bir sikkeye tesadüf edilmiştir. 
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Her iki mezardan çıkartılan 4 iskelet, incelenmek üzere, Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi Antropoloji laboratuvarına gönderilmiştir.

C- TONOZLU GALERİ (TG3)’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İçkale’yi güney yönünde sınırlandıran sur duvarının bir bölümünde 2002 ve 

2003 yıllarında yapılan çalışmalara söz konusu alanın batı ucundaki subasman 
kalıntısı civarında devam edilmiş; kalıntının çevresinde yoğun olarak etütlük ni-
telikte cam ve çini mozaik parçaları bulunmuş; ayrıca, haç kolu çiniler ile sırlı ve 
sırsız seramik parçaları ve tanımsız bazı metal parçalar ele geçirilmiştir. Ne var ki, 
bu bölümde yapılan çalışmaların kazı sezonunda bitirilemeyeceği anlaşıldığından, 
kazısı yapılan bölüm kapatılarak geçici-koruma altına alınmıştır.

II-2006 YILI ÇALIŞMALARI
A. İÇKALEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1.KİLİSE ÇEVRESİNDEKİ MEZARLAR
İçkale’deki Kilise’nin çevresinde 2004 yılında ortaya çıkarılan ve kentin Türk 

fethinden önceki çağlara ait olduğu kesinleşen mezarlardan üçü (birinin boş oldu-
ğu anlaşılmıştır) 2006 yılı çalışmaları sırasında açılmış; çıkan iskeletler incelen-
mek üzere Eskişehir-Anadolu Üniversitesi Arkeoloji laboratuvarına gönderilmiştir. 

M7 ve M8 No.lu mezarlardan çıkarılan iskeletler üzerinde sürdürülen1  antropo-
lojik çalışmaların ön raporuna göre:

M 7
Mezarın üzeri kiremit kaplıdır; kiremitlerin hemen altında en az 20 cm. kalınlı-

ğında bir kireç tabakasına rastlanmıştır. Bu kalın kireç tabakasının kaldırılmasın-
dan sonra mezarda bir bireye ait iskelet kalıntılarına ulaşılmıştır; batı-doğu yönün-
de uzanmaktadır. Baş tarafı batıda, ayak tarafı ise doğudadır. Mezarda ayrıca bir 
çivi başı ve bir ok ucu da ele geçirilmiştir.

1 2006 yılı antropoloji ön raporu, çalışmaları yürüten Antropolog Yrd.Doç.Dr. Handan Aydın  ve 
Antropolog Dr. F. Arzu Demirel tarafından hazırlanmıştır.
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M 8
Söz konusu mezar 2005 yılı kazı sezonunda bulunarak kazılmaya başlanmış 

ve içinde iki bireye ait iskelet kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 2005 yılında kazısı 
tamamlanamayan mezar 2006 yılında tekrar ele alınmış ve çalışmalara devam 
edilmiştir. Mezarda karışık durumda ve birbiri içine girmiş beş ayrı bireye ait is-
kelet kalıntıları bulunmuştur. Bu suretle mezarda toplam 7 bireyin gömülü olduğu 
anlaşılmıştır. Bu mezarda da iskeletler doğrudan toprağa gömülmüş ve üzerleri 
büyük kiremitlerle kapatılmıştır. İskeletler, diğer mezarlarda olduğu gibi, batı-doğu 
yönünde gömülmüşlerdir. 

2. KİLİSE 
İçkale’deki kilisenin Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca 

onaylanan çelik askı projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmele-
ri Merkez Müdürlüğü’nce tahsis edilen ödenekle imalâtı yaptırılarak 2006 yılı kazı 
sezonunda yerine monte edilmiştir. 

3. SU TESİSATI VE SU YOLU KALINTILARININ BELGELEME VE KORUMA 
ÇALIŞMALARI
İçkale’deki eski su yolları  ve tesisata ait arkeolojik kalıntıların, topografya ile 

olan ilişkileri kadar, binalar ve su kaynakları arasında oluşturdukları bağlantı ve 
dağılım anlamında su mühendisliğine dair pek çok değerli bilgi kazandıracağı dü-
şünülmüş ve bu tür su sistemine ilişkin verileri belgeleme çalışmaları tamamlan-
mıştır. 

4- İÇKALE’NİN GÜNEY KANADINDA VE KİLİSE ÇEVRESİNDEKİ 
JEO-ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR2  
İçkale’de yürütülen arkeolojik kazılar, söz konusu alanın, kayalık topografya 

dolayısıyla, çeşitli bölümlerde iki ya da daha fazla kata sahip olduğunu ortaya koy-
muş; ne var ki, maddî imkânlar ve ekipman sorunu dolayısıyla, bugüne kadar, bu 
alt-katların fi zikî özelliklerini ortaya koyacak bir çalışmayı gerçekleştirme imkânı 

2 Söz konusu çalışma, Doç.Dr.Yusuf Kaan Kadıoğlu ve Yard.Doç.Dr.Selma Kadıoğlu tarafından 
yapılmış olup sonuçları 2007 yılı çalışmaları raporu ile birlikte yayınlanacaktır.
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bulunamamıştı. Yeni teknolojilerin kullanılacağı  jeo-arkeolojik bir çalışma ve arazi 
uygulamalarının, arkeolojik kazılarımızın yıllık programlarının daha sağlıklı olarak 
düzenlenmesine katkı sağlayacağı düşünülerek Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Jeoloji Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Jeo-Fizik Bölümü öğretim üye ve eleman-
larıyla, 2006 yılı Ağustos ayında Selçuklu Sarayı içinde, İçkale’nin güney kana-
dında, ayrıca İçkale Kilisesi ile TG3 arasında kalan kimi bölümlerde ve İçkale’nin 
bugünkü girişinin batısında radar taraması yoluyla jeo-arkeolojik bir survey yapıl-
mıştır. Söz konusu çalışmalara 2007 kazı sezonunda da devam edilecektir.

B-HİSARİÇİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1- “ARAP EVLİYASI” DENİLEN ŞAPEL VE ÇEVRESİ (Resim: 3)
Binanın içinde temizlik ve belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra ka-

zısına başlanmıştır. Çalışmalar sırasında, batı kapısından başlamak üzere doğu 
yönüne doğru, mekânın içinin büyük ölçüde doğal kaya formasyonlarından ibaret 
olduğu, apsisin önünde bema ile apsis arasındaki bölümde de bugünkü zemin 
kotunun altında, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve şimdiki binayı âdeta ortadan 
ikiye bölen bir temel duvarı kalıntısının bulunduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Söz 
konusu duvarın, kentin bu kesimini tahkim eden Helenistik Çağ surunun bir parça-
sı olduğu kanıtlandığı gibi, bunun ait olduğu Helenistik Çağ burcunun da şapelin 
inşaatı sırasında kullanıldığı tespit edilmiştir.  Başka bir deyişle, Helenistik Çağa 
ait burç, belli ki zamanla büyük ölçüde yıkılarak sadece temelleri kalabilmiş ve 
sonradan eski temel duvarlarından yararlanılarak üzerine şimdiki şapel yapılmış-
tır. Binanın içinde yapılan kazıda,  Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler 
ele geçirilmiştir.  Çalışmalar tamamlandıktan sonra, alt ve üst katlarındaki açıklık-
lar demir kapı ile kapatılıp bina koruma altına alınmıştır. 

2- SELÇUKLU HAMAMI  
İçkale’ye yakın konumdaki binanın kazısı 2005 yılında yapılmış olmasına kar-

şılık, binaya kuzey-doğu köşesinden eklemlenmiş havuz olduğunu düşündüğü-
müz kalıntıda devam eden çalışmalar sonucunda, Bizans Çağına ait 3 kurşun 
mühür (Resim: 5),  çeşitli dönemlere ait  bakır sikkeler ve kullanma eşyaları bu-
lunmuştur. Hamamın restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılmasına 2007 
yılında başlanması planlanmıştır. 
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C-TOPHANE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1- KALE KAPISI
Alanya Kalesi’nin “Koca Kapı”, “Yukarı Kapı”, “Eski Pazar Kapısı” diye de bili-

nen ana kapısının (Resim: 6) dış yüzündeki mermer Selçuklu kitâbesinin (Resim: 
7) yerinden düşme tehlikesi arz etmesi, kitâbenin yer aldığı kapı kemerinin kilit 
taşının taşıma özelliğinin zayıfl adığı  ve çökme tehlikesi dolayısıyla altından ge-
çenler için büyük bir tehdit oluşturduğu, ayrıca kapı kemerinin iç yüzündeki boyalı 
duvar resimlerinin  yağmur sularıyla her geçen yıl giderek daha çok yok olduğu 
tespit edilmiş ve 2005 yılında hâl-i hazır plan, kesit ve elevasyonları içerecek şe-
kilde belgelenerek rölöve ve koruma-onarım projeleri hazırlatılmıştır. Söz konusu 
projeler, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2006 Eylül 
ayındaki toplantısında görüşülüp uygun bulunmuştur. Çalışmaların 2007 yılında 
başlaması ve tamamlanması planlanmıştır. 

2-ŞAPEL “A” (RESİMLİ KİLİSE)
Tophane Mahallesi’nde, eski yerleşme harabeleri arasında yer alan ve henüz 

yayınlara geçmemiş tek nefl i küçük şapelin (Resim: 8) temizlik ve belgeleme ça-
lışmaları tamamlandıktan sonra kazısı yapılmıştır. Kazı sırasında, geç Osmanlı 
Dönemine ait çok sayıda porselen (Resim: 9) ve  farklı kotlarda Osmanlı Çağına 
ait sikkeler, kolye olarak kullanıldığı anlaşılan 1 bronz haç (Resim: 10)  ve bazı 
dekorlu sedef parçaları ele geçirilmiştir. Binanın içi, Hıristiyan ikonografi sine ait 
sahneleri içeren çok renkli ve çarpıcı duvar resimleriyle bezelidir (Resim: 11-12). 
Zamanla, yağmur dolayısıyla zarar gören duvar resimlerinin ve binanın koruma 
altına alınması için gerekli çalışmalara başlanmış; ayrıca, binanın kuzey ve güney 
cephelerindeki açıklıklarına demir kapı taktırılarak koruma altına alınması sağlan-
mıştır.

3-HAGİOS KONSTANTİNOS KİLİSESİ
Eski kent öreninin aşağı yukarı ortalarına tesadüf eden bir yerinde, büyük öl-

çüde sağlam kalabilmiş bir kilise bulunmaktadır (Resim: 13). Kuzey-güney doğrul-
tusunda uzanan dikdörtgen planlı ve sivri beşik tonozla örtülü bina, kentin yakın 
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dönem iskân tarihini belirlemeye yönelik çalışmalarımız içinde ele alınmış;   dö-
şeme kotu belli olduğu için içinde ve çevresinde temizlik yapılmıştır. Çalışmalar 
sırasında Osmanlı Çağına ait H.1223/M.1808-09 tarihli bir altın penez  (Resim: 
14)  ele geçirilmiş; ayrıca, binanın kuzey-batı cephesindeki kapı açıklığında, üzeri 
Yunanca yazılı  eşik taşı da ortaya çıkarılmıştır.

D- KIZILKULE-TERSANE-TOPHANE EKSENİ PROJESİ KAPSAMINDA 
    YAPILAN ÇALIŞMALAR
2006 yılı içinde, Alanya Belediyesi’nin girişimleri ile “Alanya Kalesi Koruma 

Amaçlı İmar Planı”na bağlı olarak hazırlanan “Kızıl Kule-Tophane Ekseni Projesi”ne 
ilişkin gelişmeler yaşanmış; nihayet, söz konusu alanın çevresi ile birlikte korun-
ması ve değerlendirilmesine yönelik olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulu Kararı ile “bu eksenin çağdaş bir müze alanı hâline dönüş-
türülmesinin önerildiği ve bu önerinin 5226 sayılı yasa ile yeniden düzenlenen 
2863 sayılı yasa ve yönetmelikle getirilen Alan Yönetimi anlayışı ile düzenlenmesi 
yaklaşımının ülkemiz için de öncü olacağı, konuyu ve kapsamını açıklayan proje 
dosyasında da tanımlanan proje tarafl arı ile bu projenin Belediyesince yürütülme-
sinin yararlı olacağına” karar verilmişti. 

2006 yılı kazı programımızda yer almayan bu yeni çalışma alanı ve gelişme-
lerle ilgili olarak, mahallinde Müze Müdürlüğü ve Belediye ile yaptığımız temaslar 
sonucunda, projeye konu alanın “Alan Yönetimi” yönetmeliğine uygun bir anlayış-
la düzenlenmesine önayak olması amacıyla; alanda yapılacak çalışmalara ait her 
türlü giderin, ayrıca ekipman, konservasyon malzemesi, kazı alanının ve ortaya 
çıkacak mimarî kalıntılar ile diğer kültür varlıkları  için çatı-çit vb. korumaya yöne-
lik önlemlerin, belgeleme-proje ve uygulama giderlerinin belediyece karşılanmak 
üzere, kazı başkanlığımızın yönetim, denetim ve gözetiminde 2006 yılında kazı 
çalışmalarına başlanmasının uygun olacağına; proje alanının, başta mülkiyet ol-
mak üzere, çeşitli sorunlar içerdiği ve bunların çözüme kavuşturulmasının zaman 
alacağı düşünülerek, 2006 yılı için ilk etapta, Kızıl Kule ile Tersane arasında uza-
nan ve mülkiyeti belediyeye ait olan deniz suruna paralel kıyı bandının bir bölü-
münde çalışılmasına karar verilerek bir planlama yapılmıştır.

Bu bağlamda, “Kızılkule-Tophane Ekseni” projesi kapsamında başlanacak 
kazı çalışmaları öncesinde, kıyı bandının tanımlanmasına yönelik olarak, belediye 
tarafından rölöve çalışması yapılarak kazılara başlanmıştır.  
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Bu çalışmalarda, alanın Tersane’ye yakın güney kanadında yoğunlaşılmıştır 
(Resim: 15). Üst seviyelerden itibaren kırıklar hâlinde porselen, seramik ve Top-
hane işi lüleler (Resim: 16) ile çoğunluğu Osmanlı Dönemine ait sikkeler bulun-
muş ve konservasyonlarına başlanmıştır. Porselenlerin (Resim: 17) 19. yüzyıla 
ait İngiliz, Alman ve Fransız imalathânelerinde üretildikleri ve Çin’e ihraç edilen 
örnekler olduğu anlaşılmaktadır. Fragmanlar hâlinde bulunan ve ancak bir kısmı 
tamamlanabilen yoğun seramik buluntular ise 13-15.yüzyıl Kıbrıs ve Haçlı örnek-
leridir (Resim: 18). Buluntular arasında ender de olsa Selçuklu çinilerine ve İznik 
seramiklerine rastlanmıştır.

Kazı öncesinde, alanın güney kanadını batı yönünden sınırlandıran duvarda-
ki derin çatlak ve yarılmaların tehlike arzetmesi nedeniyle, şimdiki hâlde duvarın 
çelik payandalarla desteklenmesi dışında başkaca bir fi zikî müdahale imkânı bu-
lunmadığı tespit edilmiş; projenin hazırlanması ve Koruma Kurulu onayını takiben 
uygulama yapılıncaya kadar söz konusu duvarın yakın çevresinde topografyanın 
değiştirilmemesi lâzım geldiğine karar verilmiş; bu doğrultuda, kazı çalışmaları 
alanın güney yarısında ve bu kesimi doğu yönünden sınırlandıran sur duvarı bo-
yunca kuzey yönüne doğru uzanan dikdörtgen bir açma şekline dönüştürülmüştür. 
Çalışmalar sırasında alanın geri kalan yarısında porselen, seramik ve çoğunluğu 
Osmanlı Dönemine ait sikke ve metaller ve IV.Carlos’a ait Meksika’da darbedil-
miş 1805 tarihli bir İspanyol sömürge sikkesi ele geçirilmiş; ayrıca deniz surunun 
güney ucunda, sur duvarı altında kalmış bir yapı kalıntısının temel duvarları da 
ortaya çıkarılmıştır. 

Alanın kuzey yarısında başlayan çalışmalarda da, kimi yerlerde zemine ula-
şılmakla birlikte, yoğun moloz ve toprak dolgunun boşaltılması hayli zor olmuş; 
Ekim ayı ortalarından itibaren sürekli yağan yağmurlar dolayısıyla çalışmalara son 
verilmek zorunda kalınmıştır. Bu kesimden çıkan buluntular arasında sırlı ve sırsız 
seramik parçaları, Tophane işi lüleler ile taş gülleler sayılabilir (Resim: 19).

Bu yılki çalışmalar sırasında ele geçirilen eserler arasındaki envanterlik örnek-
ler Alanya Müzesi’ne bir tutanakla teslim edilmiştir.
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Resim 1: Selçuklu hamamı

Resim 2: Selçuklu hamamı- havuzdaki tesisat artığı ve künk
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Resim 3: Arap evliyası şapeli
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Resim 5: Selçuklu hamamı - bizans kurşun mührü

Resim 4: Arap evliyası şapeli - kazı sonrası
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Resim 6: Kale kapısı

Resim 7: Kale kapısı - Selçuklu kitabesi
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Resim 9: Şapel A  - Kütahya seramikleri

Resim 8: Şapel
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Resim 10: Şapel A - bronz haç

Resim 11: Şapel A - duvar resimleri
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Resim 12: Şapel A - duvar resimleri

Resim 13: Hagios Konstantinos Kilisesi
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Resim 14: Hagios Konstantinos Kilisesi - altın penez

Resim 15: Tersane çevresindeki kazı alanı
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Knidos kazılarının 2006 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 teşekkür ederim.

Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan kazı heyeti üyeleri, Prof. Dr. Christine 
Özgan (Konya), Prof. Dr. Wolfgang Ehrhardt, (Freiburg Üniversitesi, Almanya) 
Dr. Ian Jenkins (Londra), Mimar Dr. Anton Bammer (Avusturya),  Dr. Ulrike Muss 
(Avusturya),  Öğr. Gör. Dr. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. Deniz Pastutmaz 
(Konya), Andreas Hanöffner (Freiburg Üniversitesi, Almanya), Lucie Siftar  
(Freiburg Üniversitesi Almanya), Konrad Ringle (Freiburg Üniversitesi, Almanya), 
Jan Zimmermann (Freiburg Üniversitesi, Almanya) ve Gabriella Lini (İsviçre)’ye 
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.

2006 yılı kazı çalışmaları, bu yıl 4 değişik alanda sürdürüldü:
1- Küçük Tiyatro Çalışmaları.
2- Liman Caddesi.
3- Yuvarlak Tapınak Terası ve Apollon Terası Çalışmaları.
4- Gymnasion. 
Ayrıca
- Dionysos terası-Stoa restorasyon ve düzenleme çalışmaları,
- Çeşme yapısına ve Stoa’ya ait mimarî blokların çizimleri,
- Çeşme Yapısına ait mimarî blokların daha önce çıkarılmış olan polyester 

kalıplarının birleştirilmesi,
- Sezon boyunca kazısı yapılan alanlardan çıkan hafriyat toprağının, sezon 

sonunda kent dışında belirlenen alana taşınması 
gibi arkeolojik kazıları destekleyici çalışmalarda 2006 senesi kazı sezonu 
faaliyetlerindendir.

2006 YILI KNİDOS KAZILARI
Ramazan ÖZGAN*

*  Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Konya/TÜRKİYE.
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1- Küçük Tiyatro Çalışmaları

Christine ÖZGAN*
Deniz PASTUTMAZ 

Knidos kentinde Antik Döneme ait bilinen iki tiyatro vardır. Bunlardan birincisi 
kentin akropol kısmında yer alan ve “Büyük Tiyatro” olarak anılan yapıdır. Diğeri 
ise, kentin büyük limanının (ticaret limanı) kuzeyinde, Dionysos terasının hemen 
doğusunda bulunan “Küçük Tiyatro”dur (Resim: 1). Tiyatro, Grek tiyatrolarının 
genel karakteri olarak bir yamaca oturtulmuş vaziyettedir. Ana kaya, bir çanak 
şeklinde oyulmuş ve tiyatro bu alanda inşa edilmiştir. Ana kayanın yer yer, yine 
kendi bünyesinden kesilen taşlarla sağlamlaştırıldığı, koltukların oturması için 
eğimlendirildiği ve biçimlendirildiği görülmektedir. Cavea (theatron) kısmı iki 
diazomaya bölünmüştür. Ancak daha sonraki dönemlerde onarımlar, tadilâtlar 
ve düzeltmeler görmüştür. Tiyatro, 19. yy. da ünlü araştırmacı Newton tarafından 
tespit edilmiş ve gün ışığına çıkarılmıştır. Ayrıca, önemli bir kısmı, 1967–1977 
senelerinde Knidos’ta Long Island Üniversitesi adına kazı ve araştırmalar yapan 
I. C. Love başkanlığında ortaya çıkarılmıştır. Oturma sıralarının büyük bir kısmı 
çıkarılan tiyatronun, orkestra kısmı büyük ölçüde toprak altındaydı. Bu seneki kazı 
çalışmalarımız ağırlıkla tiyatronun orkestra kısmında yürütülmüştür.

Tiyatro, 7 adet kerkidese bölünmüştür. Bunlardan özellikle batı kısımda yer 
alanı son derece tahribata uğramış bir hâldedir. Ayrıca, oturma sıralarının en üst 
kısımları da kırılmış ve tahrip edilmiş hâldedir. Beyaza yakın mavimsi mermerden 
inşa edilmiş olan oturma sıraları bu kısımlarda kaybolmuştur. Bunun başlıca 
nedeni, bu kısımların yukarıda da bahsedildiği gibi daha önceki kazı dönemlerinde 
ortaya çıkarılmış olmasıdır. Oturma sıralarının özellikle ön kısımlarından kopmuş 
ve dökülmüş olan çok fazla sayıdaki parça, numaralandırılarak tiyatronun batı 
girişi yakınlarına kaldırılmıştır. Son basamakların hemen önünde, 80x70x60cm 
ölçülerinde bir rahip koltuğu bulunmuştur (Resim: 2). Sarımsı beyaz mermerden 
yapılmış olan bu koltuk, yuvarlatılarak hayvan şeklinde ayaklara sahiptir. Düşmüş 
olduğu yerin hemen arka kısmında, 2 adet üst üste konmuş 93x38x33 cm. 

* Prof. Dr. Christine ÖZGAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Deniz PASTUTMAZ, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,  
Konya/TÜRKİYE.
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ölçülerinde blok kireçtaşından oluşan bir kaide bulunmuştur. Her iki yanında 
kaliteli yapılmış kıvrık dal (ranke) bezemeleri bulunan bu koltuk, işçiliği ile M.Ö. 
4. yy. özellikle Priene mimarî eserlerine benzerlik göstermektedir (bkz. dipnot 1). 
Koltuk daha sonra, vinç yardımıyla yerine yerleştirilmiştir. 

4. oturma sırasında, doğu kısımda, birbirlerine 2.40 m. aralıklarla dizilmiş ve 
25 cm. x 20 cm. x 20 cm. ölçülerinde oyuklar bulunmaktadır. Bunlar tiyatronun üst 
örtüyü tutan kalasların oyuklardır. 

Orkestra kısmının kazı çalışmaları sırasında, zeminin farklı seviyeler hâlinde 
farklı özellikler gösterdiği anlaşılmıştır. Doğu kısımda yapılan temizlik çalışmaları 
esnasında, bu kısmın kuzeyinin tesadüf olamayacak şekilde moloz taşlarla 
dolu olduğu görülmüştür. Zeminin yükseltilerek daha sonraki dönemlerde tekrar 
kullanılmış olduğunu akla getiren bu durum, orkestranın ortalarına doğru da yer yer 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yukarıda bahsedilen mermer koltuğun bulunduğu 
yerin hemen önünde, zeminin oldukça düz ve açık renk olduğu görülmüştür. Bu 
kısım, ilk oturma sırasının da yaklaşık 30 cm. kadar altına inmektedir. Bu hizada 
bulunan bir takım dörtgen taşlar mevcuttur. Burası bir yağmur suyu oyuğu ya da 
ilk oturma sırasına çıkmakta kolaylık sağlamak amacıyla özellikle yerleştirilmiş 
taşlar olabilir. 

Orkestranın güneydoğusun temizliği çalışmaları esnasında, yaklaşık 30 cm. 
altta bulunan zemin, ana kayadan oluşmaktadır ve ana kayanın tahrip ya da 
alçak olduğu yerlerde, düzleştirme sağlanması amacıyla, yine ana kayanın kendi 
bünyesinden alınan parçalar kullanılmıştır. Bu kısımda, zemine döşenmiş bir taş 
sırası ile karşılaşılmıştır (Resim: 3; Çizim: 1). Temizlik çalışmaları ilerledikçe, bu 
taşların zeminine döşenmiş plâkalar olmadığı anlaşılmıştır. Burada uzunca bir yapı 
tespit edilmiştir. Bu yapının uzunluğunun 4 metreden fazla olduğu, genişliğin dıştan 
dışa yer yer 1.66 m. ye ulaştığı ve içten içe ise 66 cm. eninde olduğu görülmüştür. 
Yapıyı oluşturan taş sıraları, dış kısımlarda düzleştirmeden bırakılmıştır. İç kısma 
bakan taşlar ise, düzgün kesme, mavimsi gri ve hafi fçe bosajlandırılmış taşlardır. 
Yapının henüz içine girilmeden, seviye derinleştirilmeden önce yapılan kazılarda, 
iki adet tüme yakın, bir adet kırık Roma Dönemi torba karınlı kaba cidarlı 
unguentarium ile, bir adet Helenistik hatalı pişmiş kandil bulunmuştur. 

Başlangıçta bir çeşit “tünel” olduğu düşünülen mekân kazıldıkça, ilginç sonuçlara 
ulaşılmıştır: İlk seviye, açık renk ve son derece sıkı topraktan oluşmaktadır. Bu 
seviyede Roma ve Helenistik Dönem seramiği (M.Ö. geç 2. yy. ile M.S. 1. yy. arası) 
bulunmaktadır. Bu durum, başlangıç seviyesi toprağının dolgu toprağı olduğunu 
göstermektedir. Tabaka, yaklaşık 1m. kadar sürmüştür. 1 metreden daha fazla 
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derinliğe ulaşıldığında, kuzeyde 2 basamakla karşılaşılmıştır. Her iki basamakta 
başlangıç seviyesinden yaklaşık 70 cm. derinlikte olası kayalık bir zemin üzerine 
oturtuldukları tespit edilmiştir. Mekânda, 1.20 cm. derinliğe inildiğinde, duvar 
örgüsünün sona erdiği görülmüştür. Bu hizadan, Geç Klasik Döneme tarihlendirilen 
siyah glazürlü seramik parçaları (lekythos benzeri kapalı bir kaba ait boyun ve 
gövde parçaları) çıkarılmıştır. İçinde bulunan seramik azalmış, toprak da nemli 
bir hâl almıştır. Yaklaşık 1 m. derinlikten sonra, toprağın karakterinin değiştiği 
görülmüştür: Dolgu özelliği gösteren toprağın yerine ana kaya doldurması özelliği 
gösteren malzeme gelmiştir. Bu toprak, yeşilimsi kahverengidir ve “ham toprak” 
olarak tabir edilen ana kayanın ufalanmış hâlidir.  Bu seviyeden sonrası, mekânın 
temel seviyesinin aşağısı olarak değerlendirilmektedir ve ham toprağın, gittikçe 
daha da nemlenerek çıkmaya devam etmekte olduğu için çalışmalar, yaklaşık 2.10 
m. derinliğinde bulunan deniz seviyesine kadar inildiğinde bırakılmıştır. Yapının 
güneyine doğru ilerlendiğinde, devamının skene binasının altında kaldığı tespit 
edilmiştir. Kazı çalışmaları bırakıldıktan yaklaşık 3 gün sonra, mekânın içine tatlı 
su dolduğu görülmüş, yani  bütün bu bulgulardan sonra, bir su kaynağı olduğu 
anlaşılmıştır. Pınar, en geç Klâsik Devirde kullanılmaya başlanmış olmalıdır, zira 
aynı tarzda örülmüş duvarlar, Datça-Burgaz’daki evlerde ortaya çıkmıştır ve Klâsik 
Döneme tarihlenmektedir. Tiyatronun geç klasik bir yapı olduğu, pınarın tiyatronun 
zeminin altında kaldığı ve çamurlu ham toprak içinden çıkarılan malzeme göz 
önünde tutulursa, M.Ö. 5. veya erken 4. yy. olarak tespit edilen tarihlendirme 
kesinlik kazanmaktadır. Ancak, buluntulardan yola çıkılarak, pınarın Erken Roma 
Döneminde içine dolgu toprağı dökülerek iptal edildiği tespit edilmiştir. Bu değişiklik 
aşağıda bahsedilen skene binasının onarımı ile ilgili olabilir.

Tiyatronun kesin yapım tarihini ortaya çıkarmaya yardımcı olması amacıyla, 
caveanın güneydoğu kenarında bir sondaj çalışması yapılmıştır. Killi kahverengi 
toprağın alınmasının ardından, burada yaklaşık 1 m. x 1 m. ölçülerinde bir alan 
açılmıştır ve 1.20 m. derinliğe kadar inilmiştir. Bu kısımda, kaba seramik parçaları 
ile yumruk büyüklüğünde moloz taşlar kullanılarak bir dolgu malzemesi yapıldığı 
ve caveanın altına gelen ana kayanın bu malzeme ile doldurulduğu anlaşılmıştır. 
Bu doldurma, son derece gevşektir ve moloz taşlar ile kaba seramik parçalarının 
aralarında hava boşlukları vardır. Tiyatronun şekli göz önünde tutulduğunda, 
burasının, tiyatronun inşa edildiği yamacın eteği olduğu görülecektir ve bu etek 
kısmına inşa edilen ilk caveanın altında kalan ana kaya boşluğunun doldurulması 
amacıyla bu malzeme kullanılmıştır. Yaklaşık 1.20 m. derinliğe gelindiğinde ise, yine 
ana kayanın parçalanmış hâlinden oluşan nemli ham toprak ile karşılaşılmıştır. Bu 
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toprak, yeşilimsi siyahtır. Bu sondajdan çıkan seramikler arasında, siyah glazürlü 
ve kırmızı fi gürlü yarı açık kap (krater?) dikkati çekmektedir. Bunların dışında, 
yeşilimsi sarı renkte kilden yapılmış kendinden astarlı ya da çok ince bir tabaka 
halinde yine aynı renkte astar uygulanmış amphora parçaları da bol miktarda 
çıkmıştır. Bunlar, tip olarak Thasos amphoralarına benzemektedirler.  Tiyatro inşa 
edildiğinde, yukarıda bahsedilen pınarın ne yapıldığı henüz belli değildir. Belki de 
üzerleri ahşap bir konstrüksiyonla örtülmüş olabilir. Ancak her hâlükârda Tiyatro ile 
bir alakaları olmadığını söylemek mümkündür. 

Tiyatroda ayrıca, sahne binası ve civarında da çalışılmıştır (Resim: 4-6). 
Skenede en az üç yapım aşaması göze çarpmaktadır. Ancak yapıyı ve eklentilerini 
tam tarihlemek de mümkün olmamıştır. Büyük bir ihtimalle ilk skene bugün görünen 
yapının yarısı kadar bir derinliğe sahiptir. Özellikle yan tarafl arda orijinal duvarlar 
2 m.ye kadar ayaktadır. Pseudo isodomik hafi fçe bosajlandırılmış taşlardan 
oluşmaktadır. Teknik olarak, tiyatronun hemen batısında uzanan Dionysos terası 
duvarlarından farklıdır. Daha önce Iris Love tarafından ortaya çıkarılan tonozlu 
üç giriş, orijinal sahne binasına ait olmalıdır ve muhtemelen theatron ile aynı 
aşamada inşa edilmiştir. Çünkü tonozların duvar tekniği, vomitoriadaki tekniklere 
benzemektedir (Resim: 7). Bu ilk aşamada belki bir üst katı vardı, çünkü üst 
kattaki mermer kapı eşikleri (Resim: 8), tonozlu girişlerin üzerinde bulunmaktadır. 
Birbirlerinden tam bağımsız değildirler. Kapı eşikleri ve civarı, beyaz mermer 
işçiliği ile göze çarpar. Ayrıca, devşirme taşlardan basamak izleri bulunmaktadır. 
Bu durumda, üst kattaki kapıların nereye açıldıkları sorusu gündeme gelmektedir. 
Ancak yüksek bir ahşap sahne için anlamlıdırlar. Bu tür yüksek sahneler, daha 
ilerlemiş Helenistik dönemler için düşünülmektedir. Sahne binasının üstünde 
ayrıca dikdörtgen mekânlar bulunmaktadır. Bu dört küçük mekân arasında mermer 
eşikli kapılar açılmıştır. 

Caveaya yönelik cephede dört tane öne çekilmiş bölme mevcuttur. En 
geç bu yapım aşamasında, ahşap sahne kullanılmış olmalıdır. Öne çekilmiş 
olan bölümlerin arasına kireç harcı ile büyük taşlar konularak yükseltilmiş ve 
sağlamlaştırılmıştır. Bu teknik, Knidos’ta Helenistik yuvarlak tapınak ile başka 
binalarda da kullanılmıştır. Bazı yerlerde dikdörtgen oyuklar görülmektedir. 

Daha sonraki bir aşamada, bahsettiğimiz taban daha da yükseltilmiş ve 5 cm. 
derinleştirilmiştir. Bu kısımda sıva geçirmez harç kullanılmıştır. Aynı zamanda 
şimdiye kadar belki açık olan bu bölmeler, harç ve küçük taşlarla doldurulmuşlar 
ve onların cephesinin içine küçük nişler oymuşlardır. Tünel-girişler orkestraya 
doğru yaklaşık olarak 2.5 m. uzatılmışlardır. Ayrıca yine orkestra tarafına bakacak 
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şekilde ve sahne binasına paralel olarak doğu-batı yönünde devam eden ve ortası 
geçiş açıklığı bırakacak şekilde iki duvar mevcuttur. Bu duvarlar, yine tonozlu bir 
tünelin yan tarafl arına örülmüşlerdir ve ortalarındaki geçiş açıklığı tonoz kısmına 
denk gelmektedir. Bu kısmın üst katının sima blokları, aslan ve boğa başları 
şeklinde çörtenlerle süslenmiştir (Resim: 9). Dil bezemeli arşitravlar mevcuttur ve 
bunlardan birinin üzerinde, İmparator Nerva Traianus’un adının geçtiği bir yazıt 
bulunmaktadır. Bu kısımdan ayrıca meander bezemeli tavan kaset blokları, küçük 
alınlıklar, yarım yuvarlak sütun kaideleri ile yivsiz sütun gövdeleri bulunmuştur. 
Dolayısıyla birinci katın Traianus zamanında, yani erken 2. yy. da  baştan aşağıya 
yenilendiğini söylemek mümkündür. 

Tiyatronun batı bölümünde ortaya çıkan belirgin yangın tabakası, tiyatronun 
da, hemen batısında bulunan Dionysos Terası- Stoa’yla aynı tarihte tahribata 
uğramış olma ihtimalini güçlendirmektedir.

Geç bir aşamada, 1. kattaki mekânlar harçlı bir döküntüyle kapatılmıştır ve 
tünel-girişler mezarlık olarak kullanılmıştır. Ortadaki tünelden, insan kemiklerine 
ait parçalar çıkarılmıştır. 

2- Liman Caddesi
Stoa’dan batıya doğru geçişin açılmasına devam edilmiştir. Batı stylobat 

üzerinde bulunan devşirme taşlı Bizans duvarı kaldırıldı (Bu alanda Geç Antik 
Döneme tarihlenen (Bizans M.S. 5-6.yy.) bir mekân mevcuttu ve gerekli fotoğraf 
ve çizim çalışmalarının ardından bu mekân kaldırılmıştı.).

Ayrıca güneye doğru yapılan kazı çalışmalarında, Stoa cephe stylobatının 2 
m. güneyinde başka bir geç Antik Dönem duvarı bulunmuştur. Bu duvar stylobata 
paralel bir şekilde değil de yamuk bir şekilde devam etmektedir, stylobatla herhangi 
bir uygunluğu yoktur. Yaklaşık 50 cm. yüksekliğindeki bir yıkıntının üzerine inşa 
edilmiştir ve yine yaklaşık 1.5 m.lik bir kısmı korunabilmiştir. Duvarın neredeyse 
tamamı küçüklü büyüklü devşirme taşlardan oluşmaktadır. Bu devşirme duvarın 
kaldırılmasının ardından, kuzey-güney yönünde uzanan batı stylobatın güneye 
doğru devam etmekte olduğu görülmüştür (Resim: 10). Bu beklenmedik bir 
durumdu ; çünkü Stoa’nın batı stylobatının yaklaşık 12 m. doğusunda, güneye doğru 
devam eden, eklenmiş ayrı bir stylobat daha vardır ve Stoa’nın köşesinin burada 
olduğu düşünülmüştü. Fakat batı stylobatla cephe stylobatın birleştiği köşede 
kalp şeklinde sütun kaidesi çıkarılmıştır. Bu durum, güneye doğru devam eden ve 
Stoa’ya bağlı sütunlu bir ön kanat veya propylon olduğunu düşündürmektedir. Bu 
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ön kanat, belki 2005 kazı sezonunda ortaya çıkarılan Apollon Karneios yazısıyla 
Stoa’nın batı kısmının bu tanrıya adanmış olan adak alanını vurgulamaktadır. 
Batı stylobatta bir paye kaidesi ardından biri büyük biri küçük iki sütun kaidesi 
görülmüştür. Bunlar Liman Caddesi ile Stoa arasında görkemli bir geçit olduğunu 
göstermektedirler (Resim: 11). Kaidelerin yanlarında, muhtemelen ahşap kapılar 
ve çitler için dikdörtgen oyuklar mevcuttur. Bunlardan sadece ortadaki kapının çok 
kullanıldığını stylobatın aşınmış yüzeyi göstermektedir. Burada düşmüş bir sütun 
bulunmaktadır. Stoa’nın taban hizasında iki adet künk sırası yamuk bir şekilde 
terasın ortasına doğru devam etmektedir. Muhtemelen bu künkler stylobattan önce 
buraya yerleştirilmiştir. Bunların altında düzgün sıkıştırılmış killi toprak vardır.

 Liman Caddesi tarafındaki çalışmalarda ise ilginç bir durum ortaya çıkmıştır: 
Stylobatın yanındaki cadde döşemesi, hem stylobata göre hem de caddenin 
kenarına göre yamuk devam eder şekildedir (Resim: 12). Bu durum buradaki cadde 
kısmının diğerlerinden ayrı bir zamanda döşenmiş olduğunu göstermektedir. 

2006 sezonunda ayrıca, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan Çeşme Binası’nın 
kuzeyinde çalışmalara başlandı. Bu çeşmenin dayandığı doğudaki Teras duvarı, 
Erken Helenistik karakter gösteren bosajlı dikdörtgen bloklardan oluşmaktadır. 
Ancak çeşmenin kuzey kısmına doğru 1.30 m. devam ettikten sonra bu duvar 
oyulmuş ve bir takım bloklar kesilerek oldukları yerden çıkarılmıştır (Resim: 13). 
En altta bulunan blok taş sırası (2 adet) oldukları yerde bırakılmıştır. Bu hizadan 
itibaren 1.30 m. genişliğinde bir kısım oyulmuş ve 2.20 m. yüksekliğe kadar 
korunmuştur. Teras duvarında açılan bu kapı(?) boşluğu daha sonraki bir dönemde 
molozlar kullanılarak örülmüştür. Üst kısmı Dionysos terası ile birleşmektedir. 
Buranın arkasında kalan kısmın, doğuya doğru ne şekilde devam ettiğinin 
anlaşılması amacıyla kazısına başlanmıştır. Bu kısımda, yüzeyden yaklaşık 
2.30 m. sonra zemine gelinmiştir. Birtakım statik sebepler yüzünden, mekân tam 
olarak açılamadığından dolayı kesin ölçüleri bilinmemektedir. Mekâna batıdan 
girildiğinde, yukarıda bahsedilen giriş açıklığının hemen solunda (kuzeyinde) 2 
adet poros bloktan oluşan basamak tespit edilmiştir (Resim: 14).  İlk basamak sıva 
kaplı olup diğerin üzerinde ise, kireç harçlı bir sıvadan belli belirsiz izler var. Bunun  
hemen üzerinde, 4 sıra taş bu merdiveni kapatmaktadır. Başlangıçta çeşmeden 
gelip Dionysos terasına çıkmak için kestirme bir yol olarak kullanılmış olabileceği 
düşünülmüştür. Daha sonra taban yükseltilip sıva ile sabitleştirilmiştir. Bu durum, 
bahsedilen alanın geçit olarak kullanılmasına son verildiğini göstermektedir. 
Zemin, giriş kısmında son derece iyi korunmuş, sıkıştırılmış kireç harçlı topraktan 
oluşmaktadır. Bu tabakanın altından, molozlar ve zemini sağlamlaştırmak 
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amacıyla döşendiği düşünülen kırık taşlar görünmektedir. Güney kısımda, zeminin 
en çok tahribata uğradığı yerde yaklaşık 30 cm. kadar derinleşilmiş ve tiyatrodaki 
su kaynağında çıkanın benzeri türünden ham toprak çıkmaya başlamıştır. Giriş 
kısmında eşik olarak, teras duvarının cadde zeminine ilk oturan taşı kullanılmıştır. 
Bu taşın zeminden yüksekliği yaklaşık 42 cm. dir. Eşiğe dönüştürülen bu taş 
üzerinde, zıvana oyukları görülmektedir. Bu oyuklar ve ayrıca, zıvanalardan taş 
üzerine doğru oluşmuş dairemsi çizgilerden, bu kısımda kullanıldığı dönemde bir 
kapı bulunduğunu ve mekânın zaman zaman kapalı tutulması gereken bir yer 
olduğu anlaşılmıştır. İlk seviyelerde bulunan humuslu toprak içinden çıkan Late 
Roman-C türünde tabaklara ait parçalar, alanın Geç Roma-Bizans Döneminde 
doldurulduğunu göstermektedir. 

Zusammenfassung: Die Arbeiten im kleinen Theater
In der Kampagne des Jahres 2006 wurde die östliche Hälfte der Orchestra 

weiter ausgeräumt(Abb.1). Beim Putzen des aus gestampftem Lehm bestehenden 
Bodens ca. 30 cm. unter der letzten cavea- Stufe, kamen dicht an dem süd-
östlichen Ende des cavea-Halbkreises Steine einer in den Boden eingelassenen 
Mauereinfassung zum Vorschein. Sie gehören zu der Einfassung eines im 
sichtbaren Abschnitt ca. 5,50 m. langen und ca. 60 cm. schmalen Grabens in der 
Orchestra, zu dem zwei Stufen hinabführen (Abb.3). Sein südliches Ende setzt sich 
unter dem römischen Teil des Bühnenhauses fort, daher ist seine ursprüngliche 
Länge nicht zu bestimmen. Wenn es nicht die beiden Einstiegsstufen an der 
nördlichen Begrenzung gäbe, würde man an eine bis zum Meer hinführende 
Kanalisation denken. Doch die Einfassung ist schräg zur Achse des Theaters 
gesetzt, ist daher also sicherlich früher und damit die bisher älteste Struktur im 
Theaterbereich. 

Sie liegt dicht am östlichen Rand des Felsens, der das Aufl ager für die 
Sitzstufen bildet. Eine ca. 90-100 cm. dicke Schlamm- bzw. Sandschicht hatte sich 
in der späteren Orchestra-Mulde angesammelt, und auf diese wurde die schmale 
Begrenzung gesetzt bzw. teilweise wohl eingelassen. Die Einfassung selbst ist 
1,30 m. tief (hoch) und war vollständig mit brauner, sandiger Erde aufgefüllt. In 
ihr ihr befand sich Keramik späthellenistischer oder frührömischer Zeit, die nicht 
schichtweise, sondern in einem Zug eingefüllt worden war. Unter der letzten 
Steinlage wurde eine ca. 70 cm. hohe Schlammschicht ausgehoben, die selbst 
fundlos war. An ihrem Fuss jedoch konnte spätklassische, schwarzglasierte Keramik 
geborgen werden. Darunter erschien nur noch feuchte, schwarze „Muttererde“, 
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mit Felssplittern durchsetzt. Als die Meeresspiegelhöhe erreicht war, wurde die 
Grabung abgebrochen. In den folgenden Tagen nahm die Feuchtigkeit stetig 
zu, und nach 2-3 Tagen sammelte sich Süsswasser an, das weiter zuzunehmen 
scheint. Damit ist klar, dass es sich hier um eine aus dem Felsen tretende 
handelte, die spätestens in spätklassischer Zeit genutzt wurde. Das bestätigt 
auch die Mauertechnik der Einfassung; sie besteht aus grösseren und kleineren, 
sorgfältig zugehauenen blau-grauen Kalksteinblöcken, deren engste Parallelen 
Häusermauern klasssicher Zeit aus Datça-Burgaz bilden. Die westliche, ehemals 
wie die östliche aus kleineren, stützenden Bruchsteinen bestehende Aussen-
Begrenzung, wurde offenbar teilweise abgetragen, da hier nur noch grössere 
Quader vorhanden sind. Dies geschah vermutlich im Zuge der kaiserzeitlichen 
Umbauten, die die Bühne betrafen, und wahrscheinlich auch mit der Zuschüttung 
der Quelle in Zusammenhang stehen. Die Quelle wurde jedenfalls auch noch 
genutzt, als das Theater schon stand, wie der obige Keramikbefund zeigt.

Um Aufschluss über die Bauzeit des Theaters zu erlangen wurde unterhalb des 
süd-östlichen cavea-Randes eine Sondage durchgeführt. In den vom abfallenden 
Felsen gebildeten Hohlraum neben (südlich) der Tuffsteinfundamentierung 
wurde eine mindestens 20 cm. dicke Schicht aus grösseren Bruchsteinen und 
spätklassischer Keramik eingefüllt, über die eine Schicht aus kleineren Kieseln 
zur Abdeckung gelegt wurde. Unter den Keramikfunden befanden sich rotfi gurige 
und schwarzglasierte Scherben; Fragmente von groben Amphoren, meist mit 
cremefarbenem Überzug, deren Füsse die typische Form von Amphoren aus 
Thasos der 2. Hälfte des 4. Jhs. v.Chr. aufweisen.

Noch ungeklärt ist die Funktion einer länglichen Porosstruktur, die wie 
eine Stufe vom Kopf der Quelleinfassung zur untersten Trittstufe der cavea 
hinaufzuführen scheint. Das wirft die Frage nach dem ursprünglichen Niveau des 
Orchestrabodens auf. Denn die untersten Tuffsteine des cavea- Aufl agers liegen 
deutlich höher (ca. 30 cm.) als die Quellfassung, und sie werden sicherlich nicht 
sichtbar gewesen sein. Denkbar ist aber auch eine Art Holzgeländer am cavea- 
Rand: Die Bearbeitungsspuren mit einem groben und einem unteren glatten 
Streifen an der untersten Trittstufe der cavea könnten für eine Holzverschalung 
sprechen; vielleicht gab es eine Art Geländer zur Abgrenzung von Sitzplätzen und 
Spielfl äche.

Ein weiterer Hinweis für die frühe Entstehung des Theaters ist der Priestersessel, 
der in der Mitte der prima cavea herabgestürzt unter seinem Sockel gefunden 
wurde (Abb.2). Der Sockel, bestehend aus zwei übereinander gesetzten 38 
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und 40 cm. hohen Kalksteinblöcken, steht auf der vorletzten Stufe etwas östlich 
der Zentralachse der cavea. Mit zwei grossen Dübeln war der marmorne 
Sessel befestigt. Seine Rücklehne ist offenbar mutwillig abgeschlagen worden, 
auch vorn ist ein grösseres Stück herausgebrochen. Doch ansonsten ist der 
Erhaltungszustand geradezu erstaunlich gut. Der blockförmige Unterbau ist vorn 
in Form von Löwen-Hinterpranken ausgearbeitet, die allerdings nur in Umrissen 
angedeutet sind. Umso sorgfältiger sind die pfl anzlichen Reliefs auf beiden 
Seiten des Sessels ausgeführt worden. Aufsteigend aus einem Akanthuskelch 
winden sich zwei Voluten zu den Seiten; aus ihren Stengeln steigt in der Mitte 
eine Palmette, die von beiden Seiten von einer Ranke eingefasst wird. Eine enge 
Parallele bilden die Ornamente am Athena-Tempel von Priene1; ein Werkstatt-
Zusammenhang ist nicht auszuschliessen.

Durch die diesjährigen Arbeiten am Theater ist nunmehr gesichert, dass das 
kleine Theater von Knidos in der 2. Hälfe des 4. Jhs. v.Chr. errichtet wurde. Damit 
gehört es zu den frühesten Theaterbauten Kleinasiens. 

Bühnenhaus (Abb.4-9)
Am Bühnenhaus sind mindestens 3 Phasen zu beobachten. 1.Phase: Das 

ursprüngliche Bühnenhaus war vermutlich etwa 2/3 so tief wie die heute sichtbare 
Konstruktion, d.h. ca. 8 m. Vor allem an den Seiten, also im Osten und Westen 
sind noch die originalen Mauern erhalten. Die östliche Seitenmauer steht noch bis 
zu einer Höhe von ca. 2 m. aufrecht. Sie besteht aus hellgrauen leicht bossierten 
Kalksteinquadern, die in pseudo-isodomer Technik gefugt sind. Zum ursprünglichen 
Bestand gehören sicherlich die drei tonnenüberwölbten,  vom Hafen zur Orchestra 
hin führenden Zugänge (Abb.7). Die Technik der Tonnen unterscheidet sich, soweit 
das jetzt schon feststellbar ist, nicht von den Wölbungen der vomitoria. 

Möglicherweise gab es auch in der ersten Phase schon ein Obergeschoss. 
Denn die hier sichtbaren marmornen Türschwellen korrespondieren mit diesen 
überwölbten Zugängen. Die Schwellen und die mit ihnen verlegten Blöcke sind 
aus weissem Marmor und unterscheiden sich durch ihr Material von der Zurichtung 
des Untergeschosses, aber auch von allen späteren Einbauten. 

Sollte das knidische Bühnenhaus in der Originalanlage zweistöckig gewesen 
sein, und dafür spricht einiges, so muss die Einführung des erhöhten Spielbetriebes 

1 F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus (1994) 
Nr. 293,8 Taf.146.
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hinaufdatiert werden. Falls das Bühnenhaus tatsächlich schon aus der Zeit der 
Anlage des Theaters stammt, so wäre dies einer der frühesten Belege für eine 
über dem Orchestraniveau angelegten hohen Bühne.

2. Phase: An der zum Hafen gelegenen Südseite hin erfolgte eine 
Aufteilung in vier kleine rechteckige Räume (4 x 2,5 m.) mit seitlichen 
Eingängen (Kalksteinschwellen). Zwischen ihnen führten drei breite Türen mit 
Marmorschwellen zu der der Orchestra zugewandten Nordseite hin (Abb. 8). 
Deren Fassade wurde durch vier Risalite aufgegliedert, mit Marmor verkleidet 
und vermutlich auch mit einer architektonischen Dekoration versehen. Vor dem 
östlichen Seitenfl ügel (paraskenion) gab es eine Stufenkonstruktion. Die Mitteltür 
ist breiter als die seitlichen, und alle Zugänge korrespondieren, wie oben erwähnt 
mit den darunter verlaufenden Tunnelgängen. Spätestens jetzt muss mit einer 
erhöhten Bühne gerechnet werden. Zu diesem Zweck wurde der Raum zwischen 
den vorgezogenen Fassadenrisaliten, ca. 35 cm. unterhalb der Türschwellen durch 
einen Boden mit einer Zementfüllung und grösseren Steinen/Blöcken stabilisiert.

3. Phase: Jetzt wurde auch der Boden zwischen den Risaliten bis zur Höhe 
der Türschwellen aufgefüllt. Gleichzeitig wurden die Risalite, die bis dahin 
möglicherweise Räume beherbergten, zugemauert, wobei an ihrer Aussenseite 
kleine Nischen ausgespart wurden. Im Untergeschoss wurden die Tunnelgänge 
um ca. 2,50 m. nach Norden vorgezogen; sie waren also weiterhin in Benutzung. 
Auch das Bühnenhaus wurde nun zur Orchestraseite hin verbreitert, indem zwei 
sehr breite parallel zueinander verlaufende Mauerkonstruktionen unmittelbar 
quer an die skene angelegt wurden (Abb.6). Sie bildeten das Aufl ager für einen 
überwölbten schmalen und niedrigen Gang, wie noch hier und da an den Ansätzen 
zu sehen ist. Die Mauern des quergelegten Ganges sind sehr ungleichmässig aus 
Bruchsteinen gefugt und mit Mörtel verstrichen. Sie nehmen nicht die ganze Breite 
des Bühnenhauses ein, sondern dieses wurde an den Ecken mit Paraskenien 
versehen. An der Ostseite zumindest führte jetzt eine Stufenkonstruktion in das 
Obergeschoss. Ein länglich-rechteckiger kurzer Schacht wurde innen in diesen 
vorgezogenen Flügel des Bühnenhauses eingelassen; seine Funktion ist z.Zt. 
noch unklar. Zwei weitere solche kurzen nischenartigen Schächte sind zwischen 
die originalen Tunnelgänge unter dem Bühnenhaus gelegt worden. Nur vom 
mittleren Tunnelgang konnte man nun direkt in die Orchestra gelangen. Ungeklärt 
ist, woher die in diese späteren Bruchsteinmauern als Spolien integrierten 
Säulenstümpfe stammen. Sie sind sehr korrodiert und passen eigentlich nicht 
zur 2. Phase, in der qualitätvolle Marmorblöcke verwendet wurden.  Gebälk- 
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und Simablöcke mit Löwen- bzw. Stierkopfwasserspeiern aus Marmor (Abb.9) 
zeigen, dass die Front spätestens jetzt architektonisch ausgestaltet war. Sie lagen 
etwa 2 m. unterhalb des Laufhorizontes des Obergeschoss des Bühnenhauses, 
auf dem Niveau des ursprünglichen Orchestra-Bodens aus Lehm. Unter ihnen 
befi nden sich Architrave mit Pfeifenornament und Inschrift, Kassettenblöcke mit 
Mäanderornament, verkröpfte Giebel und Halbrund-Postamente, unkannelierte 
Säulen. Die scenae frons bestand also aus zumindest einem architektonisch 
verzierten Stockwerk. Die Inschrift auf einem der Blöcke gibt den Hinweis auf 
die Datierung der Dekoration: Nerva Traianus. Das Untergeschoss wurde zur 
Orchestra-Seite hin ebenfalls mit Nischen versehen, die dick verputzt waren. In 
traıanischer Zeit also wurde das Bühnenhaus gründlich renoviert und mit einer 
mehr oder weniger prächtigen Fassade versehen. 

Eine dicke Brandschicht im westlichen Teil des Theaters ist vielleicht ein 
Hinweis darauf, dass es durch die gleiche Brandkatastrophe wie die Stoa 
vernichtet wurde.

In einer letzten Phase wurden die Räume im Obergeschoss mit Schutt aufgefüllt 
und die Tunnel als Grablege benutzt.

3- Yuvarlak Tapınak Terası ve Apollon Terası Çalışmaları

Wolfgang EHRHARDT*

Antik Knidos kentinde (Tekir Burnu’nda) yürütülen çalışmalarımız, 
20.07.2006’dan 05.09.2006’ya kadar sürmüştür. Öngörülen üç araştırma alanında 
10 m. lik plan karelere bölünmüştür. Bunun devamında ise yeni bölümlemeler 
yapılmasına çalışılmıştır. Çalışmalar iki bölümde yoğunlaştırılmıştır: Yuvarlak 
Tapınak terasının batısı ve Apollon Karneios tapınağı terası. Bu alanlarda, kazı 
sonunda yeni ortaya çıkarılan mimarî yapılar fotogrametrik olarak ölçülmüştür. 

Bu seneki çalışmalarda sadece yukarıda anlatılan iki alanda kazı çalışması 
yapılabilmiştir. “Dorik Tapınak’ olarak anılan kısımda yapılması planlanan 
çalışmalar 2007 senesine kalmıştır. Gelecekte çalışılması planlanan alan da 
tıpkı çalışmış olduğumuz her iki alan gibi bitki örtüsünden temizlenmiştir. Bu 

* Prof. Dr. Wolfgang EHRHARDT, Freiburg Üniversitesi-ALMANYA.
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yüzeysel temizliğin ardından, Dor tapınağının altında, biraz derinde kare şeklinde, 
siyah çakıl taşlarından yapılmış bir mozaik gün ışığına çıkarılmıştır. Bu mozaik, 
cella ile kuzeydeki peristas arasına yapılmış vaziyettedir. Tapınağın erken ve 
çakıl taşı mozaikten de anlaşılacağı gibi, zengin bir yapı işçiliği göstereceği 
düşünülmektedir.

Ayrıca bu seneki çalışmalarımız şu doğrultuda sürdürülmüştür: Üst kısımlarda 
bulunan bu her üç terasın da batısındaki kutsal alanlarda muhtemelen M.Ö. 4. yy. 
sonu ile 3. yy. başlarına tarihlenmesi mümkün olan yapılaşmaya rastlanmıştır. En 
erken M.Ö. 2. yy. a ait olabilecek ve yuvarlak tapınağın batı sınırında ve bir altta yer 
alan terasın batı sınırında, küçük ve doğu-batı yönünde düzenlenmiş Naiskos’lara 
ulaşılmış ve bunlarla alakalı alan güneye doğru giden platformlar görülmüştür. 
Apollon Karneios Tapınağı terasında M.Ö. 2. yy. da yapılmış düzenlemeler tespit 
edilmiştir. Tapınak ve rölyefl erle bezeli altar eski boyutlarına göre yeniden inşa 
edilmiştir.

Bu yapılandırmaya göre, en yukarılarda bulunan bu üç kutsal alan, paralel 
düzenlenmiş, birbirleri üzerine inşa edilmiş düz bir şekilde devam eden konumdan 
daha fazladır. Kutsal alan bölgesinde bütün bu üst basamaklarda görülen sıkı 
kademelendirme, güneye uzanan platformlar vasıtasıyla yeni yapılmış Naiskos’lara 
bağlanmıştır. Teraslar arasına yerleştirilmiş Apollon Tapınağı ve altarı ile en üst 
terasta inşa edilmiş yuvarlak tapınak ve altarı, anıtsal bir vurgu yaparlar. 

Naiskos’lara giden güneydeki platformlar, tıpkı Kos Asklepionu gibi, Helenistik 
kutsal alan yapılandırmasının sıkı kuralları içinde inşa edilmiş yapılarındandır ve 
mimarî özellikleri ile farklı zamanlarda etaplar hâlinde yapılmış kutsal alanlara 
örnektir. 

4. Gymnasion
          

Ian JENKINS*

1. safha, ilk kez 19. yy. da British Museum tarafından keşfedilen antik Knidos’un 
Helenistik şehrinde yüzey araştırması ve yeniden kazılacak alanların belirlenmesidir 
ve 2003 yılında başarıyla tamamlanmıştır. 2. safhada 2003 sezonunun sonunda 
yeniden keşfedilen gymnasium denen alanla ilgilenilmiştir. 

* Dr. Ian JENKINS, British Museum, Grek ve Roma Bölümü Sorumlusu, Londra/İNGİLTERE.
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Gymnasiuma 2004 ve 2006 yaz sezonlarında odaklanıldı. Kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan iki yan caddenin arasında, Knidos’un doğu-batı 
doğrultusundaki ana caddesi üzerinde yer almaktadır. Bir gymnasiondan bahseden 
epigrafi k bir kanıta göre, koşu ve yüksek atlamanın yapıldığı bir yer olamaz. 
Belki de bir palaestra ya da güreş okuluydu. Alternatif olarak bir felsefe okulu 
diyebileceğimiz alanda bir gymnasion olabilir. Bu yazıtta bahsedilen gymnasion, 
I. Caesar’ın arkadaşının babası ve felsefe öğretmeni olan Knidos vatandaşı 
Artemidoros’un özel mezar yapısı olarak gösterilir. Bu, Mart Ides’i suikasti 
konusunda Caesar’ı uyaran Artemidoros’tu. Bir başka kanıt, alanımızın Artemis’le 
ilgili bir kült işlevi olan bir alan olduğu önerisidir. 

Alan 2004’te hazırlanmış, temizlenmiş, bölümler halinde kazılmış ve 
kaydedilmiştir. Önemli mimarî kalıntılar ve iki mozaik zemini açığa çıkarılmıştır. Bu 
proje, alışıldığı gibi Prof. Dr. Ramazan Özgan’ın (Konya –Selçuk Üniversitesi) izni 
altında ve onun eşliğinde yapılmıştır.

2005 sezonu için planlanmış, ancak yer almamıştır (yapılamamıştır). Çalışma 
2006 yılında devam etmiş, alanının diğer bölümü temizlendiğinde ilginç sonuçlarla 
karşılaşılmıştır. Mozaiklerin üzerine koruyucu bir kulübe yapılmıştır. Şimdi 
gymnasiondaki çalışma programının tamamlanacağı üçüncü kazı sezonunu 
bekliyoruz. 



121121

Resim: 1

Resim: 2



122122

Resim: 3

Resim: 4



123123

Resim: 5

Resim: 6



124124

Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9



125125

Resim: 12

Resim: 10

Resim: 11



126126

Resim: 13

Resim: 14



127127

Muğla İli, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan Burgaz ören yeri 2006 yılı kazı 
çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti1  tarafından 3 Temmuz-
12 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı çalışmaları için gerekli 
malî kaynak Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM ile TAÇDAM ve BAP Projeleri 
kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi kaynaklarından karşılanmıştır. 

2006 yılı Burgaz kazı çalışmalarında, SE sektöründe daha önceki yıllarda 
yapılan çalışmalarla kısmen ortaya çıkarılan yapı adasının tamamının açığa 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; 6.7.D, 6.7.C, 6.7.A, 6.7.B, 
6.8.C, 6.8.D, 7.8.D, 5.8.C, 5.7.B, 5.7.C, 4.7.B, 4.8.C, 5.8.D, 4.6.B, 4.6.C, 5.6.A, 
5.6.D, 4.7.C, 5.7.D, 7.6.D, 6.6.C, 7.6.A, 7.7.D, 6.6.B, 6.6.A, 6.6.D, 5.6.C ve 5.6.B 
açmalarında, yaklaşık olarak 625 m2 lik alanda yürütülmüştür (Çizim: 1).

2006 yılı çalışmalarında genel bir sonuç olarak, çalışılan alanlarda İ.Ö. 6. 
yüzyılın ikinci yarısında toplu bir tesfi ye yapıldığı, bunun için yer yer steril olan 
kızıl toprak serildiği anlaşılmıştır. Burada D344, D301, D50 ve D48 duvarları 
ile sınırlandırılmış açık bir alanın varlığı saptanmıştır. Bu alana önceki yıllarda 
saptanan KB-GD doğrultulu taş döşeli yoldan giriş sağlanmaktaydı; alanın 
doğusunda ve batısında kamusal kullanımda olduğu düşünülen daha özenli taş 
işçiliğinde yapılar ortaya çıkarılmıştır.

BURGAZ KAZILARI 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*

Nadire ATICI
İlham SAKARYA

* Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
 Ar. Gör. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
 Ar. Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
1 2006 yılı kazı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki bilim heyetine T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Nusret Çetin, O.D.T.Ü. TAÇDAM’dan Araş.Gör. Nadire 
Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya, Seda Uçan (arkeolog), Canan Canbek (arkeolog), Buket Aladağ 
(konservatör), O.D.T.Ü. Yerleşim Arkeolojisi Programı’ndan Araş.Gör. Elif Koparal, Araş.Gör. 
Volkan Demirciler, Araş.Gör. Burak Belge ile O.D.T.Ü. Yerleşim Arkeolojisi Programı’ndan 
Üveys Ekşi, Ceren Çilingir, Ahmet Çinici, Mimarlık Bölümü’nden Bengü Gizem Bülbül, 
Tarih Bölümü’nden Meriç Türker Öztürk, Gülden Avcı katılmışlardır. Kazı, konservasyon ve 
belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 28 işçi ile yürütülmüştür.
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SE Sektöründe Kazı Çalışmaları

SE.6.7.D açmasında +2.83 m. kotunda başlayan çalışmalarda 4. seviyede 
(+2.24 m. / +2.10 m.) açmanın kuzeybatısında kızıl kahverengi sert bir alan 
kaldırıldı; bu alandan genelde İ.Ö. geç 5. yüzyıla  ait ince cidarlı seramikler 
ele geçirildi. Kızıl toprağın daha önce 1996 yılında ortaya çıkarılan D55 duvarı 
doğrultusunu kuzeyde kapsar bir şekilde devam ettiği anlaşıldı;  duvarın bu alanda 
tahribata uğradığı gözlendi. Bu açmada yürütülen çalışmalarda D55 duvarının 
olasılıkla İ.Ö.5. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olduğu, ancak duvarın İ.Ö. 4.yy. 
başından sonraya tarihlenen dolgularla ilişkili olmaması nedeniyle İ.Ö. 4.yy. 
başından itibaren kullanılmadığı anlaşılmıştır.

SE.6.7.C açmasında belirgin mimarî bir öğeye rastlanmamıştır. İ.Ö. 4. yüzyıl 
ortası ve ilk yarısına ait homojen nitelikte olgular kazılmıştır. Bu dolgularda ele 
geçirilen yerel özellikleri yansıtan askos, bronz kepçe gibi özel tipler dikkat 
çekmiştir. 

SE.6.7.A açmasındaki çalışmalarda yerleşim alanının İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra kırmızı toprak serilerek tesfi ye sonrası kullanılmaya başlandığı, 
bu yapı katını temsil eden korunabilmiş D55 duvarının İ.Ö. 4. yüzyıl başlarından 
itibaren kullanılmadığı anlaşılmıştır. 6. seviyede açmanın güneybatısında küçük 
bir alanda, altta kırmızı toprağa oturan yoğun seramik ele geçirildi. Bu alandan 
gözlenen homojen dolgu içinden gelen buluntular İ.Ö. 6.yy. ın ikinci yarısı ve 
sonuna tarihlenmektedir (Resim: 1).

1996 yılı çalışmalarında kısmen kazılan SE.6.7.B açmasının doğu ve kuzey 
bölümlerinde yürütülen çalışmalarda 4. seviyeden (+2.30 m. / +2.19 m.) itibaren 
ince üretim çanak--çömlek parçaları (İ.Ö. 4. yüzyıl ortası ve ilk yarısı) görülmeye 
başlandı. Bu açmadaki çalışmalarda D49 ve D160 duvarları ile ilişkili dolgunun 
İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlendiği anlaşılmıştır; D49 duvarının tahrip alanında kesintiye 
uğradığı, ancak açmanın güneybatısında tekrar devam ettiği saptanmıştır. Tahrip 
çukurunda derin sondaj yapılarak taban suyu seviyesine kadar inildiğinde, tahribin 
devam ettiği ortaya çıkarılmıştır. Burada görülen yerel üretim kadın fi gürin başı 
İ.Ö. Erken 4. yüzyıl küçük buluntuları arasında ele geçirilmiştir. 

SE.6.8.C ve SE.6.8.D A açmalarında yürütülen çalışmalarda D48 duvarının 
devamı ve duvarın euthytheria blokları ile blokaj dolgusu ortaya çıkarılmıştır. D48 
duvarı doğrultusunun D349 duvarı ile kesilmesi burada bir girişin düzenlenmiş 
olabileceğini düşündürmüştür. D48 duvarı ve düzlemi altında İ.Ö. 5. yüzyıla 
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tarihlenen yoğun kaba kap parçalarının bulunduğu kalın bir dolgunun alt 
seviyelere indiği anlaşılmıştır. SE.6.8.D açmasında kuzeybatı köşesinden 
gelen Roma Dönemi seramikleri burada ortaya çıkarılan kuyunun olasılıkla bu 
dönemde yapıldığını göstermektedir. Kuyu yapılırken muhtemelen bu alandaki 
Klâsik Dönem dolgularının tahrip edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kuyu ve geç 
dönemlerde açılmış çukurların Klasik Çağ dolgularının yoğun tahribatına neden 
olduğu anlaşılmaktadır. Burada karışık kontekst içinden İ.Ö. 4. yüzyılın üçüncü 
çeyreğine tarihlenen malzemelerle beraber boya bezemeli boğa başı fi gürin 
parçası ele geçirilmiştir. 

Daha önceki yıllarda kısmen kazılan 7.8.D açmasının doğusunda ve kuzeyinde 
bırakılan alanlar buradaki mekânların anlaşılmasına yönelik olarak kazıldı. 5. 
seviyede (+2.04 m. / +1.86 m.) açmanın kuzeyinde D48 duvarının devam etmediği 
ve tahribata uğradığı ancak duvar doğrultusunda -daha önce 7.7.A açmasında 
da görülen- duvar altına  kum ve çakılın serilmiş olduğu görüldü. Açmanın doğu 
tarafında yoğun çakıl altından gelen kızıl renkli toprak kazıldı. Bu toprak içinden 
M.Ö. 6. yy. ın  ikinci yarısına tarihlenen çanak-çömlek parçalarının yanı sıra, 
olasılıkla Erken Tunç Çağı sonuna ait seramik parçası ele geçirildi. Bu açmada 
elde edilen verilere göre, bu alanda İ.Ö. 6.yy. ın sonlarında kızıl renkli  toprağın 
serilerek bir tesviye yapıldıktan sonra üzerine Klâsik Çağ yapı katı duvarlarının 
oturtulduğu anlaşılmıştır.

SE.5.8.C, SE.5.7.B ve SE.5.7.C açmalarında yapılan çalışmalarda batı 
yönündeki açmalarda da devam eden kireç taşı bloklardan yapılma kamusal 
amaçlı bir yapının duvarları açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Yapı, ilişkili dolguların 
buluntularına göre İ.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Hemen kuzeyde 
bulunan Roma Çağı kuyusu yakın çevredeki Klâsik Çağ yapı katının tahribatını 
açıklamaktadır. Burada ele geçirilen pişmiş toprak emziren kadın fi gürini (Resim: 
3) Burgaz’da ele geçirilen benzer örneklere göre İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci yarısı sonlarına 
tarihlenmektedir.  

SE.4.7.B, SE.4.8.C açmalarında yapılan kazı çalışmaları önceki yıllarda güney 
sektörde ortaya çıkarılan evlerin devamını görmek, bu yapıların cadde ile olan 
ilişkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Buradaki çalışmalarda kireç taşı bloklardan 
örgülü D302, D353 ve D343 duvarları açığa çıkarılmıştır. Açılan sondajlarda bu 
yapının İ.Ö. 5. yüzyıl ilk yarısında inşa edildiği, İ.Ö. 5. yüzyılın sonunda D360 
duvarı ile iç mekân bölünmelerinin yapılarak yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır 
(Resim:  4).  
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SE.5.8.D ve SE.5.7.A açmalarında yürütülen çalışmalarda İ.Ö.4. yüzyılın ikinci 
yarısı taban seviyesi ile başlayan kullanım evreleri, D360 ve D343 duvarları ile 
kamusal amaçlı yapının iç mekân bölünmesinin yapıldığı İ.Ö. 4. yüzyıl başına 
kadar izlenmektedir. Bu açmalarda da söz konusu yapının ilk evresi İ.Ö. 5. yüzyılın 
başlarına tarihlenmektedir. Kamusal yapının inşaatı öncesi dolgulardan gelen 
terminus niteliğinde Burgaz tipi kâse, İ.Ö. 6. yüzyıl ortalarına tarihlenmektedir 
(Resim: 5).

Sonuç olarak; D302, D306, D344 ve D354 duvarları ile belirlenen, alt kotlarında 
konglomera bloklar ve üzerinde düzgün kesimli kireç taşı blokların bulunduğu 16 
m. x 11 m. ölçülerindeki yapının duvarlarında kullanılan işçilik ve taş malzeme 
özellikleri nedeniyle büyük olasılıkla kamusal amaçlı yapılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 

SE.4.6.B ve SE.4.6.C açmalarında yapılan çalışmalarda D301 parsel duvarına 
dayanan evin kapalı mekânlarına ait bölümünde D324, D342, D337 ve D341 
duvarları ile sınırlandırılmış kiler işlevinde olduğunu düşündüğümüz mekân 
ve bitişikte daha geniş kapalı mekânlar tanımlanmıştır (Resim: 6). Evin parsel 
duvarlarına göre İ.Ö. 5. yüzyılda inşa edildiği, İ.Ö. 4. yüzyıl üçüncü çeyreğine 
kadar tabanların yükseltilerek kullanıldığı anlaşılmıştır. 

SE.5.6.A ve SE.5.6.D açmalarında yapılan çalışmalarda en üst kullanım 
evresine ait Geç Hellenistik-Roma Çağına tarihlenen mavi stucco üzerinde 
çakıl taşlarının kullanıldığı duvar mozaik parçaları ele geçirilmiştir. Çalışmaların 
devamında, D337-D301 duvarlarına yaslanan İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci yarısına ait 
killi taban ortaya çıkarılmıştır; D301-D355 duvarları arasında ise, İ.Ö. 4. yüzyıl 
yapı katına ait çakıllı düzlemin alttaki taşlıklı dolgu ile ilişkili olduğu yarım daire 
oluşturan erken dönem taş kümesinin üstünü örtmekte olduğu görülmüştür. 

5.7.D açmasındaki çalışmalar sonucunda D183, D324, D301, D229 ve 
D330 duvarlarının sınırladığı eve ait cadde kenarında kuyusu bulunan D183, 
D324, D229 ve D345 duvarları ile sınırlı avlu ve kapalı mekânlarının bulunduğu 
kesim ortaya çıkarıldı. Ancak evin kapalı mekânlarının ve D301 parsel duvarının 
muhtemelen İ.Ö.5. yy. sonu 4. yy. başında yapılan tesfi ye sırasında tahrip edildiği, 
İ.Ö. 4. yüzyılın  ikinci yarısında çakıllı düzlem ile kısmen örtülerek açık alan olarak 
kullanıldığı anlaşılmıştır.

SE 4.7.C açmasındaki kazı çalışmalarında ise  D301, D302 ve 344 duvarları 
arasında yapılan sondajlar ile buradaki yapılaşmanın evreleri hakkında yeni 
bilgiler elde edilmiştir. D301 parsel duvarının kuzeybatısında kalan evin İ.Ö. 5. 
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yüzyılda inşa edildiği, İ.Ö. 4. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar kullanım gördüğü, 
evin güneydoğu bölümünün kapalı mekânlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu alanın 
da İ.Ö. 4. yüzyıl başında tesfi ye edilerek açık alan kullanımına dönüştürüldüğü 
görülmüştür. 

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan D18 ve D1 duvarlarının 
belirlediği düşünülen konutların güney parsel duvarlarını görebilmek amacıyla 
SE.7.6.D ve SE.6.6.C açmalarında da çalışmalar yürütülmüştür. SE.7.6.D 
açmasında açığa çıkarılan D338 duvarının daha önce D292, D18 ve D1 parsel 
duvarları ile açığa çıkarılmış evin kapalı iç mekânına ait olduğu anlaşılmıştır. D339 
ve D39 duvarları arasında kalan koridor evin diğer mekânlarına ve sokak çıkışına 
bağlantı sağlamaktadır. Evin avlusu ve yarı kapalı mekânları olarak D338 ve D292 
duvarları arasında horasanlı-killi taban ve ilişkili kuyu saptanmıştır. D292 duvarının 
kuzeybatısındaki taban ise bitişik evin İ.Ö. 4. yüzyıl tabanına aittir.

SE.6.6.C açması devamında SE.6.6.D açmasındaki çalışmalar bitişik evin 
ve diğer komşu parsellerin İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıl yapı katlarına ait D267, D357 ve 
D356 duvarlarını göstermiştir (Resim: 7). SE.7.6.D açmasındaki yükseltilmiş 
taban altından kalın tesfi ye dolguları İ.Ö. 6. yüzyıl başından 4. yüzyıl başına 
kadar uzanan döneme tarihlenen karışık bir kontekst yapısı gösterdi. Ele geçirilen 
buluntular arasında bronz kuğu başı protomu ilgi çekmiştir. 

Kuzeyde D18, doğuda D1, batıda D267 ve güneyde D50 duvarları ile sınırlanan 
evin güney bölümünde kalan mekânlarını açığa kavuşturmak amacıyla SE.7.6.A 
ve 7.7.D açmalarında kazı çalışmaları yürütüldü. Burada D68-D50 parsel duvarları 
ile güneydoğu köşesi belirlenen evin son kullanım evresine ait taban iyi korunmuş 
durumda olduğu görülmüştür. Bu taban altında bulunan dere taşlarından blokaj 
kaldırıldığında D350 duvarı ve ilişkili yapılaşma dolgusu açığa çıkarıldı. D350 
duvarının İ.Ö. 4. yüzyıl başındaki yapılaşma faaliyetleri sırasında iptal edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

SE.6.6.A açması ve çevresinde yapılan çalışmalarda, D50-D301-D344-D49 
duvarlarının sınırladığı büyük alanın D55 duvarı ile temsil edildiği son yapı katı İ.Ö. 
5. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldığı, daha sonra yer yer kızıl toprak serilerek açık 
alan olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu açmada yapılan sondajda taban suyuna 
kadar inilerek beş farklı dolgu özellikleri gösteren tabakalaşma görülmüştür. Burgaz 
yerleşiminin erken evrelerini temsil eden buluntulardan Geometrik Dönemin 
yerel özelliklerini temsil eden kylix ağız parçası (Resim: 8), İ.Ö. 7. yüzyıl sonuna 
tarihlenen baskı bezemeli pithos parçası tipik örnekler arasındadır. 
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SE.6.6.B açmasında yapılan çalışmalarda D50 duvarı bütünüyle açığa 
çıkarılarak buradaki avlulu evin güneybatı parsel duvarı belirlenmiştir. Kuzeydoğuda 
son kullanım evresine ait taban üzerinden yoğun amphora parçalarının ele 
geçirilmesi evin bu kesiminin depolama amaçlı kapalı mekân olarak kullanıldığını 
göstermiştir. Evin kullanım dolgularından ele geçirilen küçük buluntulardan pişmiş 
toprak satyr başı İ.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen karışık kontekste, Lopas 
ise İ.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısı dolgularına aittir (Resim: 9).

D50, D267 ve D292 parsel duvarları, kuzeyde ise taş döşeli sokak ile sınırlanan 
ince uzun evin avlusu olarak düşündüğümüz arka mekânına açıklık kazandırmak 
amacıyla SE.6.6.D açmasında yapılan çalışmalarda, açmanın kuzeydoğusunda 
D50-D267 duvarları ile sınırlanmış bölümde SE.6.6.C açmasında rastlanan yarı 
kapalı avluya ait tabanın devamı açığa çıkarılmıştır. D267-D50-D346 duvarları 
ile belirlenmiş mekânda horasan-killi taban D346 duvarı ile ilişkili son kullanım 
evresinde kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Burada, İ.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına ait 
dolgulardan iyi korunmuş kandiller ele geçirilmiştir.  

SE.5.6.B ve SE.5.6.C açmalarında yapılan çalışmalarda tümüyle açığa çıkarılan 
D324-D356-D330 duvarları ile sınırlanan horasan-killi taban buradaki evin kapalı 
mekân olarak kullanılan bölümüne ait olduğu görülmüştür. D355 ve D358 duvarları 
ile kuyunun İ.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen kullanım evresine ait olduğu 
anlaşılmıştır. Bu kullanım evresinden çift burunlu kandiller iyi korunmuş durumda 
ele geçirilmiştir (Resim: 10). 

Arkeometri, Konservasyon ve Çevre Düzeni Çalışmaları

2006 sezonu kazı çalışmalarında alınan sonuçlar AutoCAD yazılımı kullanılarak 
farklı mimarî evreler itibarıyla duvar, taban, kuyu ve benzeri öğeler 2005 yılı 
çizimlerine eklenerek, Antik Çağın olası kent planını oluşturma çalışılmaları 
hâlen sürdürülmektedir. Ayrıca her yıl olduğu gibi, arkeolojik katmanlar ve dolgu 
No.ları itibarıyla ele geçirilen taşınabilir arkeolojik buluntuların -sadece çanak-
çömlek olarak 5500 adet- mekânsal dağılımında mekânsal istatistik yöntemlerin 
uygulanması için  4th Dimension yazılımı ile mevcut veri tabanına girilmiştir. 

2005 yılı kazı sezonundan kalan 98 adet metal, 9 adet cam obje, 2006 yılına ait  
99 adet metal obje (sikke, ok ucu, olta ucu, çivi vb.), 7 adet kemik, 2 adet taş eser 
ile 38 adet seramik eserin konservasyonu tamamlanarak belgelemesi yapılmıştır. 
Bunların eser niteliğinde olan 42 adet obje Marmaris Müzesi’ne teslim edilmiştir. 
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Etütlük eserler ile 2006 kazı sezonunda bulunan, fakat işleme alınamayan diğer 
metal (pasif konservasyonları yapılmıştır) ve seramik objeler ile kazıevi deposuna 
kaldırılmıştır.

2006 yılı Burgaz kazıları kapsamında yürütülen arkeobotanik çalışmaları 
açmalardan alınan 16 torbada toplanan örnekleme üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Örneklerin büyük bir çoğunluğu yanık tabakalar veya karbon örneklerin yoğun 
bulunduğu kontekstlerden alınmıştır; açığa çıkarılan mekânların kullanımına ışık 
tutabilmesi amacıyla taban üstü dolgularından da örnekleme yapılmıştır. Ayrıca, 
balık kemiklerinden oluşan mikro boyutta kemik örnekleri ile beraber makro boyutta 
hayvan kemikleri de toplanmıştır.

Güney ve kuzey sektörlerinde 2006 yılı itibarıyla açığa çıkarılmış duvarlar ve 
eski yılların dağılmaya yüz tutmuş duvarları önceki yıllarda olduğu gibi, geleneksel 
horasan-pozzalana ve beyaz çimento karışımıyla elde edilen harç ile sadece üst 
taş sırasının altına gizli derz yapılarak çamur harcı ile yapılmış antik duvarlar doğa 
koşullarına karşı sağlamlaştırıldı. Ayrıca açma kenarları özellikle kuzey sektöründe 
geleneksel kuru duvar tekniği veya galvanizli saç levhalarla desteklenerek çökmeye 
karşı önlem alınmıştır. Kuzey sektöründe açığa çıkarılmış ve iyi korunmuş konut-
atölye duvar ve tabanların 75 m2 lik bölümü daha galvanizli çatı örtüsü ile koruma 
altına alınmıştır. Kuzey  ve güney sektörlerde kış koşullarında açma çukurlarını 
dolduran yağmur suyuna karşı bir önlem olarak açma kenarlarında drenaj kanalları 
düzenlenmiştir.

Burgaz ören yeri için hazırlanan çevre düzeni kapsamında akropol ile Hellenistik 
şarap-zeytinyağ işliği sektörlerinde Türkçe-İngilizce alüminyum tanıtım levhaları 
yerlerine dikilmiş ve çevreleri düzenlenmiştir. Burgaz kazı alınında tüm açmalar 
dikenli teller ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.
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Çizim: 1
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 8
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Resim: 10



141141

Marmaris Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi’nden başkanı bulunduğum bilim 
heyetinin katılımıyla Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Köyü, Sarıliman mevkiinde 
bulunan arkaik Apollon Kutsal Alanı kazıları 2006 yılı çalışmaları 20 Eylül-17 Ekim 
2006 tarihleri itibarıyla gerçekleştirilmiştir1. Gerekli kazı iznini veren ve parasal 
desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile Marmaris Müzesi’ne  bilim heyeti başkanı olarak teşekkürü bir borç 
biliyorum. 

2006 yılı çalışmalarında, Apollon Kutsal Alanı çevre düzeni planının 
hazırlanmasına yönelik olarak alt terasta kazılar yürütülmüş, sit alanının 
korunmasında temizlik ve düzenleme çalışmaları ile ören yeri  bilgi levhalarının  
hazırlanıp yerleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Arkeolojik kazı çalışmaları Temenos Alanı’nın güneydoğu köşesinde, güney 
teras duvarının kuzeye dönüş yaptığı bölümde 100 m2 lik alan içinde tabakalaşmayı 
görmek amacı ile I.12.d ve H.12.a açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür 
(Harita 1). 

İlk olarak, kuzeyden güneye ve batıdan doğuya eğimli olan I.12.d açmasında 
çalışmalara başlandı. Güney teras duvarı boyunca yapılan kazılarda görülen 
olgunun benzeri olarak, bu açmada da her seviyesinde farklı kesimlerinde değişen 
özellikler gösteren toprak yapısı cepler hâlinde saptanmıştır (Resim: 1). Teras 
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duvarının yapımı sırasında Kutsal Alan’da çağlar boyu biriken kültsel nesnelerin 
inşaat dolguları ile özellikle kırmızı taşlı dolgu içine serildiği anlaşılmaktadır. 

I.12.d açmasında yüzey toprağının hemen altından gelen seviyede Roma Çağı 
buluntuları görülmüş, daha sonra gelen iki seviyeden buluntu elde edilememiş, 
dördüncü seviye ile beraber  (+33.27 m. / +33.14 m.) açmanın farklı tarafl arında 
değişen özellikler gösteren toprak yapısı saptanmıştır. Açmanın ortasından 
kuzeydoğusuna uzanan alanda kırmızı taşlı dolgu içinden bollukla pişmiş toprak 
boğa fi gürinleri ele geçirilmiştir. Bu alanda pişmiş toprak fi gürinlerin yanı sıra 
kireçtaşı fi gürin parçaları da görülmüştür (Resim: 2). Açmanın kuzeybatısında 
sınırlı bir alanda kahverengi toprak dolgusu içinden (4B) yoğun pişmiş toprak boğa 
fi gürinleri çıkarılmıştır. Bu seviyede de fi gürinlere oranla daha az sayıda metal 
buluntular ve Arkaik Dönem seramik parçaları görülmüştür. 

Beşinci seviye (+33.14 m. / +32.96 m.) çalışmalarında yine farklı özellikler 
gösteren toprak dolgular kazılmıştır. Açmanın güneydoğusunda kaldırılan taşlı 
dolguda yine kireçtaşı ve pişmiş toprak fi gürinler ele geçirilmiştir. Açmanın orta 
kısmında kızıl-kahverengi bir dolgu kaldırılmıştır (5A). Bu alanda  pişmiş toprak 
ve kireçtaşı fi gürinlerin yanı sıra bronz ve demir buluntulara da rastlanmıştır. 
Açmanın doğu tarafında ana toprak özelliği taşıyan kırmızı sert bir toprak yapısı 
ile karşılaşıldı (5B). Burada diğer alanlara oranla daha az fi gürin ele geçirilmiştir. 
Açmanın batı tarafında ise kireç taşı ve pişmiş toprak fi gürinler ile metal 
buluntuların yanı sıra kemik parçalarına da rastlanmıştır (5C). Bu seviyede, farklı 
toprak özelliklerine rağmen ele geçirilen fi gürin ve seramiklerin homojen bir yapı 
gösterdikleri saptanmıştır. 

Açmanın güneybatısından başlayıp kuzeydoğusuna doğru devam eden alanda 
kızıl-kahverengi toprak kaldırıldığında (6A), İ.Ö. 6. yüzyıl seramik ve fi gürinlerinin 
devam ettiği saptandı. Açmanın geri kalan bölümünde daha önce 5C locusunda 
görülen kahverengi toprağın daha geniş bir alana yayıldığı gözlenmiş (6B), özellikle 
metal buluntuların yoğun olduğu saptanmıştır. Ayrıca, kireç taşı ve pişmiş toprak 
fi gürinlerin yanı sıra olasılıkla ithal olan fayans fi gürinler de ele geçirilmiştir. 

Yedinci seviye çalışmalarında (+32.86 m. / +32.73 m.) yoğun pişmiş toprak 
boğa fi gürinleri ile kireç taşı fi gürinlerin yanısıra metal buluntuların da ele geçirildiği 
sarımsı kahverengi bir dolgu toprağı kaldırıldı. Açmanın kuzeybatı köşesinde çok 
ince kırmızı toprak altından +32.83 m. kotunda ana kayaya ulaşılmıştır.
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Sekizinci seviye çalışmalarında (+32.73 m. / +32.61 m.) açmanın güneydoğusu 
dışında diğer alanlarda ana kayaya ulaşılmıştır. Ana kaya üzerinde yine İ.Ö. 6. 
yüzyıl buluntuları ele geçirilmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde ise sarımsı 
kahverengi bir toprak kazılmış ve bu alanda  az sayıda pişmiş toprak boğa 
fi gürinleri ele geçirilmiştir (8A). 

Açmanın güneydoğu köşesinde yürütülen 9. seviye çalışmalarında (+32.61 m. 
/ +32.33 m.) birkaç adet pişmiş toprak boğa fi gürini dışında başka buluntu ele 
geçirilmemiştir; seviye sonunda ana kayaya bu alanda da ulaşılmıştır. Böylece; 
doğrudan ana kaya üzerine serilmiş İ.Ö. 6. yüzyıl buluntularından oluşan dolgu 
kaldırılıp kuzeyden güneye +32.83 m. / +32.33 m. kotları arasında eğim gösteren 
ana kaya açmanın tümünde ortaya çıkarılmıştır.

I.12.d açmasının kuzeyinde yer alan ve kuzeyden güneye eğim gösteren H.12.
a açmasındaki çalışmalara +34.29 m. kotundan itibaren +33.93 m. kotuna kadar 
yüzey toprağının alınmasıyla başlandı.  Birinci seviye çalışmalarında (+33.93 m. / 
+33.73 m.) az sayıda Roma Dönemi buluntusunun ele geçirildiği dolgu kaldırıldı. 
+33.73 m. / +33.51 m. kotları arasında yürütülen ikinci seviye çalışmalarında 
Arkaik Dönem seramiklerinin ele geçirildiği kırık taşlı dolgu açmanın tamamına 
yakın kısmında kaldırıldı. Açmanın kuzeybatısından başlayıp kuzey kesit boyunca 
devam eden alanda kahverengi taşsız bir dolgu içinde yoğun pişmiş toprak ve 
kireç taşı fi gürinler ile metal buluntular ele geçirildi (2A). Kızıl-kahverengi kırık 
taşlı dolgu toprağının kaldırıldığı üçüncü seviyede (+33.51 m. / +33.44 m.) yine 
Arkaik Dönem fi gürin parçaları ele geçirildi.  Bu seviyede açmanın kuzeyinde 
olasılıkla ana toprak olan ve içinde hiçbir buluntu olmayan kırmızı sert dokulu 
toprak gözlendi. 

Dördüncü seviye çalışmalarında (+33.44 m. / +33.30 m.) açmanın güney 
yarısında kazılan kahverengi dolgu toprağı içinde pişmiş toprak ve kireçtaşı 
fi gürinlerin yanında metal buluntulara da rastlanmıştır. Açmanın kuzey yarısında 
kırmızı sert dokulu toprak gözlenirken kuzeybatı köşede ana kayaya ulaşıldı 
(+33.38 m.). Yoğun fi gürin ve metal buluntuların ele geçirildiği kahverengi sert 
dokulu toprak açmanın güneyinde beşinci seviyede +33.30 m. / +33.15 m. kotları 
arasında kazıldı. Daha önceki seviyelerde görülen kırmızı steril ana toprağın 
açmanın kuzeyinden açmanın ortalarına kadar yayıldığı gözlenmiştir. Açmanın 
kuzeybatısında dördüncü seviyede görülen ana kayanın güneye doğru devam 
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ettiği saptandı. Açmanın kuzey yarısında buluntu içermeyen kırmızı sert dokulu 
toprağın görülmesi üzerine, altıncı seviye çalışmaları açmanın güney yarısında 
yürütüldü (+33.15 m. / +33.00 m.). Bu çalışmalarda buluntuların bir önceki seviyeye 
oranla daha az olduğu görülmüştür. Açmanın güneybatı köşesinde de ana kayaya 
ulaşıldı (+33.16 m.). Açmanın güneydoğu tarafında  +33.00 m. / +32.74 m. kotları 
arasında yürütülen yedinci seviye çalışmalarında buluntuların oldukça azaldığı 
gözlenmiştir;  beşinci seviyede açmanın kuzey yarısında gözlenen ana toprağın 
bu alanda da ortaya çıkmasıyla buluntuların görülmediği saptanmış ve çalışmalar 
da bu seviyede sonlandırılmıştır (Resim:  3).

ST.06.I.12.d ve ST.06.H.12.a açmalarında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 
güney temenos duvarı ile sınırlanan aşağı teras temenos alanının ana kaya 
üzerine atılan İ.Ö.6. yüzyıl buluntuları ile doldurularak kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bu alanda kronolojik açıdan farklı evreler saptanamamakla beraber, buluntuların, 
özellikle yoğun olarak ele geçirilen boğa fi gürinlerinin değerlendirilmesi sonucu 
daha net sonuçlar elde edilebilecektir.

2006 yılı çalışmalarında temenos alanının doğu tarafında temenos duvarının 
kuzeye döndüğü alanda temizlik çalışmaları yapılmış ve duvarın güneydoğu 
köşesi -geç dönem tahribatına karşın- net bir şekilde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
4). Ortaya çıkarılan bu duvar, taş örgüsü ve işçiliği itibarıyla güney temenos 
duvarından farklı bir yapıdadır ve olasılıkla daha geç bir dönemde inşa edilmiştir. 

2006 yılı kazı çalışmalarında  50 m2 lik alanda 90-100 cm. kalınlıktaki kültürel 
dolgular içinden çoğunluğu pişmiş toprak fi gürin ve kireçtaşı fi gürin olmak üzere, 
yaklaşık 300 kadar eser ele geçirilmiştir. 1998 yılından beri yürütülen kazılar 
itibarıyla en fazla 2006 yılı çalışmasında çok sayıda, iyi korunmuş ve dönemini en 
güzel yansıtacak eserlerin ele geçirilmiş olduğu söylenebilir. 

Emecik kazılarında ele geçirilen arkaik kireç taşı fi gürinlerinin genellikle 
Kıbrıs’tan ithal veya en azından hammadde ve sanatçı bakımından Kıbrıs kökenli 
olduğu konusunda yaygın bir görüş bulunmaktadır. Ancak, stil kritiği yapılarak 
benzer örnekler üzerinden yapılan değerlendirmelere dayalı bu görüşün, 
Emecik kazılarında ele geçirilmiş çok sayıda buluntunun -Rodos ve İonia’daki 
merkezlerde olduğu gibi- farklı stil özellikleri göstermesi nedeniyle yeniden gözden 
geçirilmesini gerekli kılmaktadır. N. Kourou ve V. Karageorghis’in Sisam, Rodos 
ve Kıbrıs örneklerine dayalı arkeometrik çalışmalarında buluntuların hammaddesi 
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olarak Kıbrıs’ın İdalion’daki kireç taşı kaynakları gösterilmiştir2. Daha sonra, 
Thomas Fockenberg tarafından yürütülen arkeometrik çalışmalarda3   Emecik ve 
Miletos’tan çıkan az sayıda örnek üzerinde yapılan sınırlı sayıda eser element 
bileşimi analizine dayalı olarak, arkaik kireç taşı fi gürinlerinin Kıbrıs’taki aynı kireç 
taşı kaynağından geldiği sonucuna ulaşılmıştır. O.D.T.Ü. Arkeometri Bölümü 
tarafından yürütülen arkeometrik çalışmalarda ise4, kapsamlı bir örnekleme 
stratejisi ile daha ayrıntılı eser element bileşimi ve hammadde kaynağının jeolojik 
kontekstler itibarıyla incelenmesine yönelik çalışmaların ön sonucu olarak, Emecik 
fi gürinlerinde kullanılan kireç taşı hammaddesinin aynı kökenli olduğu, ancak 
Kıbrıs kaynağının doğrulanmadığı anlaşılmıştır.  

Bu yıl ele geçirilen kireç taşı fi gürinler içinde özel bir tip olarak müzisyenler 
grubunu gösterebiliriz (Resim: 5). Burada olasılıkla Apollon’un izlediği kültsel 
bir törende fl üt ve tulum çalanlar temsil edilmektedir. Benzeri Lindos ve diğer 
merkezlerde fl üt çalan tiplere dayalı olarak İ.Ö. 600’lere tarihlenmektedir. 

Geç Hittit’ten beri Yakın Doğu etkisi olarak düşünülen Apollon ile ilişkilendirilmiş 
aslan ve şahin fi gürleri Emecik kazılarında sıklıkla ele geçirilen kült nesneleri 
olmuştur. Bu açmada ele geçirilen bir çok kireç taşı aslan fi gürini içinde en iyi örnek 
olan Şekil 6’da görülen aslan fi gürini ; oturuş ve özellikle baş kısmının betimlenmesi 
itibarıyla Lindos, Samos, Khios ve Salamis örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Erken bir 
tip olarak bunun için İ.Ö. 7. yüzyılın son çeyreği önerilebilir. Şekil 7’de görülen kalker 
taşından oturan aslan fi gürini ise İ.Ö. 6. yüzyıl üçüncü çeyreğine tarihlendirilen 
daha geç bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılı kampanyasında da şahin fi gürinlerinin çok 
sayıda ele geçirilmesi Emecik Kutsal Alanı’nın bilicilik merkezi olduğu görüşünü 
desteklemektedir. Şahin tiplerinin Apollon kültü ile ilgili olarak daha çok Doğu Yunan 
ve özellikle Doris bölgesinde yoğun olarak ele geçirilmesi burada üretildiklerine 
işaret etmektedir.  Şekil 8’de görülen kalker taşından şahin fi gürini, benzerlerine 
göre İ.Ö. 7. yüzyıl sonu- 6. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlenmektedir. 
2 N. Kourou, V. Karageorghis, Limestone statuettes of Cypriote type found in the Aegean. 

Provenance studies (2002).
3 T. Fockenberg, “Geochemische analysen von statuettenfragmenten und gesteinproben aus 

der Turkei und aus Zypern,” D. Berges, Knidos: Beitrage zur Geschichte der archaischen 
Stadt. Verlag Philipp von Zabern (2006), sh. 195 dvm.

4 Üftade Muşkara, Provenance Studies on Limestone Archaeological Artifacts of Emecik Using 
Trace Element Analysis, unpublished dissertation thesis, METU (2007).



146146

Emecik kazılarında ele geçirilen çok sayıda kuros fi gürininin tanımladığı 
kadarıyla özgün bir üslûba sahip olduğu anlaşılan Knidos okulunun da kuros 
fi gürinleri üreten Doğu Dor merkezleri arasında sayılması gerektiği kabul 
edilmektedir5. 2006 yılı kampanyasında yerel Knidos okulunu iyi temsil eden bir 
örnek olarak ele geçirilen kalker taşı kuros fi gürinini (Resim: 9) benzer örneklere 
göre, İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirmekteyiz. Yerel üslûpta kuros örnekleri 
H.12.a açmasında da ele geçirilmiştir; bunlardan Resim 10’da görülen kuros 
örneği de İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir.

2006 yılı çalışmalarında ele geçirilen bir diğer kalker taşı rahip/savaşçı fi gürini 
(Resim: 11) açıkça görülen Yeni Assur-Kıbrıs etkisi ve doğu tipi giysi özelliklerine 
göre daha erken bir tarihe, İ.Ö. Geç 7. yüzyıla ait olmalıdır. 

Daha çok pişmiş toprak olarak çok sayıda ele geçirilen boğa fi gürinlerinin 
Apollon kutsal Alanı’nda en popüler kült nesneleri oldukları anlaşılmaktadır. 
Yerel bir üslûbun gelişimi tipler itibarıyla İ.Ö. 8. yüzyıldan itibaren izlenmektedir. 
Şekil 12’de görülen kalker taşından boğa fi gürini İ.Ö. 6. yüzyılın başlarına 
tarihlenmekte; pişmiş toprak olan diğer boğa fi gürini ise (Resim: 13) sıklıkla ve 
uzun süre kullanılmış bir tip olarak  göze çarpmaktadır: Şekil 14’te pişmiş toprak 
üzeri baskı bezeli boğa fi gürini  İ.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmektedir; Şekil 15’te görülen 
pişmiş toprak üzeri geometrik bezemeli boğa fi gürini ise İ.Ö. 8. yüzyıl ortalarına 
tarihlenen en erken örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2006 yılı kampanyasında Apollon Kutsal Alanı’nın düzenlenmesine yönelik 
olarak yürütülen çalışmalarda kutsal alan girişine ve Hellenistik Tapınak ve Altar’ın 
bulunduğu alana bilgilendirme levhaları yerleştirilmiştir. Kutsal Alan çevre düzeni 
planına göre Marmaris-Datça karayolundan giriş ve otopark alanı düzenlenmiştir. 
Ayrıca daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan tapınağa ait sütunların ve kutsal alanın 
batı girişine ait blokların devrilmesini önlemeye yönelik olarak kuru duvarlar örülüp 
geçici koruma sağlanmıştır. 

5 D. Berges, Knidos: Beitrage zur Geschichte der archaischen Stadt. Verlag Philipp von Zabern 
(2006),sh 74 dvm.
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Resim: 9
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The ninth season of archaeological fi eldwork at Ziyaret Tepe in the Diyarbakır 
province of southeastern Turkey was conducted in July, August, and September of 
2006. The previous 2005 season served as a study season during which a small 
team of specialists worked at our dig house preparing materials for fi nal publication. 
This report will only describe activities related to the 2006 excavation season. The 
success of the 2006 season was due in part to the generous assistance given 
to our team by the interim Director of the Diyabakır Museum, Nevin Soyukaya, 
and her staff and also by our government representative, Zerrin Akdoğan of the 
Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate in Ankara. This season 
was supported fi nancially by a number of universities and foundations, especially 
the National Endowment for the Humanities (USA). During the 2006 season, 
Timothy Matney (University of Akron) served as the overall project director, Lynn 
Rainville (Sweet Briar College) was the assistant director, and Kemalettin Köroğlu 
(Marmara University) was our senior fi eld archaeologist. We acknowledge here 
the dedication and efforts made by our exceptionally talented fi eld staff whose 
hard work makes this project possible.

Ziyaret Tepe is a thirty-two hectare site on the southern bank of the Tigris River 
comprising a multi-period high mound and a surrounding lower town (see Matney 
et al. 2002; Matney et al. 2003; Matney and Rainville 2005; Matney et al. 2007 
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for preliminary reports). The high mound was occupied from the beginning of the 
Early Bronze Age (c. 3000 B.C.) to the end of the Assyrian Empire (c. 610 B.C.) 
and again during the Medieval Period (c. 12th to 15th centuries A.D.). Occupation 
in the surrounding lower town includes a very minor Early Bronze Age component, 
a signifi cant Middle Assyrian occupation that has not yet been widely explored 
in the lower town, and a major urban phase during the Late Assyrian period. In 
the Late Assyrian period, Ziyaret Tepe was known as Tushhan, an important city 
within the Assyrian imperial system. Additionally, new evidence of a Late Iron Age 
or Hellenistic use of the high mound was documented in the 2006 fi eld season, 
although the nature of this occupation is diffi cult to determine given the small area 
excavated thus far.

In 2006, two fi eld operations were conducted at Ziyaret Tepe. First, an area 
of 400m2 was opened up on the northern edge of the high mound in Operation 
L [Fig. 1]. These excavations enlarged an exposure made during the 2004 fi eld 
seasons (Matney and Rainville 2005) and concentrated on the excavation of the 
Medieval, Late Iron Age, and Late Assyrian periods. The second fi eld operation 
was a subsurface geophysical survey conducted in the lower town, near the 
southwestern corner of the site. An University of Akron geophysics team headed 
by Ann Donkin was responsible for an electrical resistance survey over an area 
of 1.3ha. The goal of this geophysical survey was to map architectural features 
between a large Late Assyrian gate structure leading through the city wall and 
another public building, previously identifi ed as a temple to the goddess Ishtar 
of Nineveh (Operations G and K). The results of this mapping project will guide 
subsequent excavations in the 2007 and 2008 fi eld seasons.

Excavations in Operation L
Excavations in Operation L on the high mound were directed by Kemalettin 

Köroğlu with assistance from Mary Shepperson, Celine Beauchamp, Sara Kayser 
and Jennifer Walborn. Initial excavations in 2004 within a single 10 m. by 10 m. 
square in this area revealed the presence of 2 m. thick deposit of later settlement 
with a Medieval building overlaying a Late Assyrian cobbled pavement. We decided 
to expand this operation signifi cantly to get a larger sample of Medieval remains, 
as this period has been poorly documented in the Upper Tigris Valley region 
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archaeologically (with a notable exception at Hasankeyf). Three new squares were 
excavated in 2006; one each to the north, east, and south of the original square. 
As noted above, in some sections we collected Late Iron Age/ Hellenistic pottery, 
at times ending in the Late Assyrian strata. We also recovered the ephemeral 
remains of what may have been a nomadic encampment immediately below the 
surface, tentatively dated to the Ottoman period. At this point in our analysis, we 
have assigned the stratigraphic layers in Operation L to four broad occupational 
levels: L1 (Ottoman), L2 (Medieval), L3 (Late Iron Age/Hellenistic), L4 (Late 
Assyrian). In this report, we discuss briefl y the remains from the top two levels 
only (L1 and L2), as they are the most completely excavated (see Matney et al. 
2007 for details on levels L3 and L4).

Remains of level L1 were found just below the topsoil in all four trenches of 
Operation L, although they were badly disturbed in places. Dating this level to the 
Ottoman period is based primarily on its stratigraphic location above the Medieval 
level and on the nature of its architecture, as discussed below. The architectural 
remains point to an Ottoman settlement with at least two subphases. In general, 
the architecture of the later subphase of Level L1 has oval, circular, or rectilinear 
“walls” comprising a mixture of medium- and small-sized pebbles and mud. These 
are not load-bearing walls, but rather alignments of stones [Fig. 2]. Flat stones 
with smooth surfaces surrounded by smaller stones could have been supports 
for wooden posts used in the L1 buildings. No signs of mudbricks above the 
stones were identifi ed nor stone collapse surrounding these features. Likewise, 
there were no tannurs or storage pits associated with the later subphase of the L1 
occupation, suggesting an impermanent use of the area.

An earlier phase of the L1 architecture shows a more regular plan and more 
permanent buildings. Here, mudbrick traces in addition to mud on top of the stone 
wall foundations were documented, suggesting that these walls may have held 
some sort of superstructure. A rectangular storage pit also points to a longer-term 
occupation within a building that contained at least two rooms built of mud and 
stones. The fl oors of the earlier L1 structures were simply beaten earth and, given 
their proximity to the surface, it was nearly impossible to defi ne or follow them with 
certainty.
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The ceramics and small fi nds from Operation L have been studied by primarily 
by Tasha Vorderstrasse. Nurşen Fındık has made a special study of the glazed 
ceramics from Ziyaret Tepe. A number of handmade portable bread baking pots 
were recovered from this level. These pots are similar to those that are used by 
villagers who, until quite recently, spent their summers in high pastures with their 
livestock in the eastern Black Sea region. However, these vessels are not confi ned 
stratigraphically to level L1. Several Ottoman period small fi nds were recovered in 
Operation L, suggesting occupation during this period. The ephemeral nature of 
the Ottoman structures means that associated artifacts are usually in secondary 
context. Of particular note is a pierced clay disc (ZT 20057, L-301) with Arabic 
writing stamped on either side [Fig. 3]. This disc is a Shi’ite prayer stone; their 
use is well documented ethnographically and historically (Khosronejad 2006: 33). 
Prayer stones are often made of light brown clay from Mecca, usually ornamented 
with stamped words or symbols (e.g., Mortensen 1993: 145, No. 14.6.77). Also of 
clear Ottoman date are several fragments of fi red clay tobacco pipes (Matney et 
al. 2007).

Poor preservation of the architecture and a paucity of fi nds makes the 
interpretation of level L1 diffi cult. Our present understanding is that the L1 
occupation represents a time when part of the high mound at Ziyaret Tepe was 
used by semi-nomadic Ottoman tribes. These tribes presumably moved their herds 
annually from summer pastures in the Taurus Mountains to the traditional winter 
pastures of southeastern Anatolia and northern Syria. The circular arrangement of 
irregular stones in upper phase of L1 most likely represents the remains of a tent 
encampment, and the pebble and mud foundations represent seasonal shelters. 
Taylor, who conducted the fi rst archaeological observations in the Upper Tigris 
region in the mid 19th century, described communities living in tents demonstrating 
the importance of nomadic groups in the region (Taylor 1865).

Level L2 comprises substantial mudbrick architecture dating to the Medieval 
period. A discussion of the general situation of the Upper Tigris Valley during the 
Medieval period has been published elsewhere and will not be repeated here 
(Matney et al. 2007). Architecture dating to the Medieval period (L2) is stratifi ed 
immediately below level L1. Ottoman layers and remains from this period were 
reached in Operation L in all four trenches. The architecture in level L2 is quite 
different from that of level L1. The Medieval buildings are rectilinear and built 
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primarily of mudbrick. The length of occupation in Operation L during the Medieval 
period is diffi cult to determine accurately, although evidence exists for at least two 
distinct phases. The dating of artifacts, both those associated with the architecture 
and those found in other Medieval contexts at Ziyaret Tepe, suggest a long 
occupation covering the 12th through 15th centuries AD. A single radiocarbon date 
from Operation L taken in 2004 provided a one-sigma determination spanning the 
14th century AD.

In Level L2, we have discovered a large Medieval building complex comprising 
over a dozen rooms, probably belonging to three separate structures, with an 
intervening courtyard [Fig. 4]. The architecture is modest in scale and contains 
bread ovens, pits, and other remains suggesting that these were domestic 
residences. In the northeastern area of Operation L, four rooms (1202, 1203, 
1204, and 1205) comprise part of one house. It appears likely that these rooms 
are part of a larger complex as the southern wall of Room 1205 has its return in 
the northwestern corner of trench N1080 E1040, linking these rooms with four 
additional rooms (1206, 1207, 1208, and 1209), as well as part of a large open 
or courtyard space (1215). Our best estimate is that the overall dimensions of the 
house are 16m by 8m, or about 128m2. Walls were preserved to a maximum of 
three or four courses, but in several places only a single course of mudbricks could 
be discerned. While the architecture is not monumental in scale, the mudbrick wall 
footings were clearly built within foundation trenches in the northern area of this 
building. These foundation pits were fi lled with mud up to the fl oor level. In one 
foundation trench, a cow skull and other bovine bones were placed at the bottom 
of the foundation trench (L-220) as part of a votive offering with the mudbrick wall 
being built directly on top of these large intact animal bones.

Separated from this eight-room complex by a narrow north-south alleyway at 
the eastern edge of Operation L were two rooms of a second mudbrick building 
(1212 and 1213). Likewise, three walls and two tannurs belonging to a third 
mudbrick building is represented only by Room 1201, although the excavations 
in this area, especially Trench N1070E1030, are still on-going and the building 
clearly extends into unexcavated portions of the southernmost trench.

Medieval pottery has been recovered during the course of surveys and 
excavations in the Upper Tigris region, but has not been extensively published. 
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More plentiful comparative material comes from the western Euphrates area 
in Turkey (e.g., Wilkinson 1990; Moore 1993; Redford 1995; 1998) and from 
northern Mesopotamia (e.g., Simpson and Watkins 1995; Wilkinson and Tucker 
1995; Simpson 1997). The Medieval pottery is characterized very generally by 
two types of fabrics: cream-white wares and red wares. Unglazed wares were 
probably produced at Ziyaret Tepe as is evidenced by the presence of a kiln waster 
among the ceramic assemblage. The most common forms found at Ziyaret Tepe 
are unglazed cooking pots with both lug and strap handles. The pieces of these 
cooking pots are often very coarse, chaff-tempered, and show signs of burning. 
It is possible that these pots were used for making bread or as stewing pots that 
would have been placed in tannurs overnight in order to bake their contents. There 
is an absence of large storage vessels at the site. In addition to the coarse cooking 
pots, fi ner cream wares have been found at the site. These are typical of pottery 
found in the area that has its roots in Sasanian white wares and were popular 
starting in the ‘Abbasid period. The Ziyaret Tepe cream wares may have been 
used to store water, a function further suported by the discovery of a broken fi lter 
neck.

Several types of glazed pottery are found at Ziyaret Tepe, including: monochrome 
green and blue glazed wares (sometimes decorated with black under-glaze paint), 
blue and white ware, sgraffi ato decorated wares, and slip wares. Glazed bowls are 
the most common forms documented at Ziyaret Tepe. Convex-bodied bowls with 
their rounded or grooved rims, shallow dishes, and bowls with extended ledges, 
small storage jars, and jugs are also common in the Medieval glazed pottery 
corpus. Storage jars occur in both open and closed forms; water jugs typically 
have closed forms with necks and handles.

Most, if not all of the glazed pottery was likely to have been imported to the site. 
Blue glazed ware at Ziyaret Tepe is one of the more common types of fi ne glazed 
pottery found at the site. Such wares were originally produced in the 12th century 
to imitate Chinese porcelain and they continue to be found into the 15th and 
16th centuries AD (Watson 2004: 395, 450). This type of blue glazed pottery was 
common throughout the Euphrates valley (Tonghini 1998: 55) and at Harran (Rice 
1952: 67, 69). Blue and white ware are generally seen as imitations of Chinese 
porcelains, fi rst imported into the Near East in the 14th century AD and then copied 
by local potters. Recent excavations at Hasankeyf have produced blue and white 
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Ottoman imitations of Chinese porcelains from reliable 15th century contexts, 
including eight kilns recently excavated in association with blue and white ceramics. 
Furthermore, many of the 14th century monochrome, under-glaze, sgraffi ato, and 
rouletted ceramics from Ziyaret Tepe have close parallels from Hasankeyf, where 
production is now documented. Our preliminary interpretation is, therefore, that 
the majority of the Ziyaret Tepe ceramics are Hasankeyf products, dated between 
the end of the 13th century and the 15th century.

A number of Medieval small fi nds have been found at Ziyaret Tepe. First, 
several datable coins were found during the initial survey of the site, i.e., they 
were not discovered during excavation. In total, eight coins have been discovered 
at Ziyaret Tepe; all are bronze and in varying states of preservation (Vorderstrasse 
in Matney et al. 2007). All of the Ziyaret Tepe coins, with one exception (ZT 0004), 
can be associated with the Medieval occupation at the site. The majority of the 
coins date to the late 13th or early 14th century AD. 

Other Medieval artifacts recovered at Ziyaret Tepe include a lead seal (ZT 
20083, L-301), unfortunately illegible, and a bronze ring (ZT 19037, L-205), the 
latter showing a stylized inscription that appears to date to either the 15th or 16th 
century (Content 1987: 128, no. 79; Wenzel 1993: 132, no. 417) [Fig. 5]. In the 
course of excavating the Medieval levels, a number of small horseshoe-shaped 
objects were found. At Korucutepe, a thin horseshoe that closely resembles 
the shoes from Ziyaret Tepe was found. Both ends of the horseshoe had been 
sharpened and bent at right angles to serve as additional nails (Van Loon 1980: 
255, Pl. 115N). Similar shoes are also found in Russia and Bulgaria where they 
are connected with the Mongol cavalry (Nedashkovsky 2004: 39). Other metal 
objects found include a very large number iron studs. A similar stud was found at 
Gritille and is identifi ed by Redford as an iron stud for a leather garment or bag 
(Redford 1998: 162). 

To summarize, the architecture in Level L2 appears to represent the remains from 
as many as three buildings of Medieval date, possibly in use contemporaneously. 
The northernmost building, which is the best preserved, has storage rooms, as well 
as small living spaces, tannurs, and surrounding courtyards or open spaces. The 
size of the rooms and walls, as well as the contents of the rooms, suggests that 
this was a farmstead. The dating of this occupational layer is reasonably certain 
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from the late 13th through 15th centuries AD, although it is quite possible that the 
initial settlement of Level L2 was as early at the 12th century AD. The position 
of the buildings, at the northern edge of the high mound overlooking the broad 
fl oodplain of the Tigris would have been ideal to watch over agricultural fi elds and 
fl ocks in the surrounding area. There is evidence both for the local production of 
pottery, as well as imports, suggesting that Ziyaret Tepe in the Medieval period 
was tied through an established communication network to the major Medieval 
settlements of Diyarbakır and Hasankeyf.

Electrical Resistance Survey in the Lower Town
As noted above, subsurface geophysical prospection was continued in the 

lower town where substantial Late Assyrian architecture lay immediately below 
the modern ground surface. We used a GeoScan Research RM-15 resistance 
meter with a twin probe array with a 0.5m probe separation. The sample and 
transect intervals were each set at 0.5m and during the course of the 2006 season 
we collected 41,200 data points over an area of 10,300m2. Problems with contact 
resistance between the probes and the dry soils of Ziyaret Tepe were overcome by 
watering the survey area several times during the day prior to and the morning of 
data collection. This process slowed the rate at which data could be collected.

The results of our two seasons of electrical resistance survey signifi cantly 
improve our understanding of the layout of the Late Assyrian city in the southwestern 
lower town [Fig. 6]. In general, the mudbricks used by the Assyrian builders in the 
lower town retain moisture slightly better than the surrounding fi lls. As a result, 
they have a lower electrical resistance and appear as white linear features on our 
geophysical maps. Areas of high soil compaction, on the other hand, have poor 
moisture retention, higher electrical resistance, and appear as black areas on the 
electrical resistance map. These are presumably areas of heavy traffi c during the 
Assyrian period, such as open plaza spaces, streets, or alleyways.

In Figure 6, the line of the city southern fortifi cation wall, marked as A on the 
geophysical plan, is clearly seen, along with two small external towers 20m to 
30m on either side of a monumental gateway, which is marked B. The towers 
are approximately 8m wide and roughly 4m deep. A jog in the city wall near the 
western edge of the geophysical map may have been made to accommodate 
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a large building, although no other evidence for such a building can be seen in 
the resistance map. The city gate is clearly seen. It has two internal rooms and 
fl anking exterior towers. The interior of the gateway has very high resistance 
readings, suggesting an area of high compaction, as would be expected at any 
controlled access point. Immediately inside the city gate is an area of moderate 
electrical resistance, marked C. From excavations in 2003 and 2004 in Operation 
K, we know that this area contained domestic residences (Matney and Rainville 
2005), although the details of the structures are not discernable in the geophysical 
maps. 

Numerous buildings can be seen within the city wall; three of the more 
prominent are illustrated here. Two parallel sets of rooms placed adjacent to a 
wall running perpendicular to the city wall form the western boundary of a large 
plaza area inside the city gate and are marked D on the geophysical map. The 
rooms measure approximately 30m in length by 8m in width and may have internal 
divisions, although it is diffi cult to defi ne these divisions based purely on the 
geophysics. The plaza area is at least 60m running east-west and the eastern 
boundary has not been defi ned.

A second large building, probably a public building of some sort, can be seen 
in the central part of the survey area, marked E. Here we fi nd evidence of a large 
mudbrick building, at least 25m by 30m in extent. There appear to be at least 
six internal rooms visible on the electrical resistance survey. Immediately to the 
southwest is another large structure, marked F on the electrical resistance plan. 
The eastern end of this structure has a range of rooms with overall dimensions of 
30m by 8m. Internal divisions appear to divide this part of the building into three 
rooms with internal dimensions of 10m by 8m. To the west, a large walled area 
some 30m by 25m in extent encloses what appears to be a mass of mudbrick. 
This mass may represent a platform of some type, or the remains of smaller, 
domestic residences as seen in the area marked C on the geophysical plan.

Finally, in the northwest corner of the survey area, an apparently isolated 
building with dimensions of roughly 17m by 10m is marked as G. There appear to 
be at least four rooms. This building is separated from the others by a wide area 
of high electrical resistance, perhaps a street or alleyway during the Late Assyrian 
period, although this high resistance area is not clearly linear in shape, so this 
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interpretation is highly speculative. A large circular feature with exceptionally high 
resistance surrounding a circular area of lower resistance, marked H, is found on 
the eastern edge of the survey area. Initially, we thought that this was a modern 
feature, but it may represent the location of a well or other high-use feature from 
the Late Assyrian city and we intend to ground-truth this area in an upcoming 
excavation season.

In summary, the southwestern lower town at Ziyaret Tepe appears to comprise 
scattered large buildings, presumably public offi ces of some sort, with intervening 
spaces showing a low geophysical contrast between the walls and rooms. These 
intervening spaces between the large buildings may be the location of domestic 
housing, or other small-scale uses of the site. While ground-truthing is necessary 
to defi nitively date these geophysical anomalies to the Late Assyrian period, the 
overwhelming surface survey and excavation data over the past ten fi eld seasons 
suggest that this is the most likely scenario. 
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Fig. 1.  Topographic plan of Ziyaret Tepe showing the areas of excavation and geophysical survey 
in 2006.



168168

Fig. 2.  Plan of architecture from Level L1a dating to the 
Ottoman period.

Fig. 3.  Pierced and inscribed clay disc (ZT 20057, L-301).
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Fig. 4.  Plan of architecture from Level L2a dating to the Medieval period.
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Fig. 5.  Medieval bronze ring (ZT 19037, L-205).

Fig.6.  Electrical resistance survey map of the southwestern lower town at Ziyaret Tepe. 
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Yukarı Anzaf Urartu Kalesi kazısı, 19 Temmuz - 02 Eylül 2006 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim kurulu 
üyelerinden Prof. Dr. Barış Mater, Doç. Dr. Hüseyin Turoğlu, Jeofi zikçi Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Fethi Yüksel, Mimar Restoratör Yrd. Doç.Dr. Şahabettin Öztürk, Arş. 
Gör. İlknur Zeynep Konuralp (M.A.), Arş. Gör. Cihan Bayraktar (M.A.), Araş Gör. 
Oya Tarhan Bal (M.A.), Desinatör Nihal Ayyıldız (M.A.), Arkeolog Aytaç Gürbüz 
Selçuk, Arkeolog Serpil Emir, Teknik Ressam Güzin Sühran Belli, Konservatör 
Tuba Akar, Konservatör Vedat Evren Belli ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine 
bağlı fakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’na ait 
toplam 12 lisans öğrencisi katılmıştır1.   

Kazı sırasında ortaya çıkarılan ahşap, keramik, kemik ve çeşitli metallerden 
yapılmış eşya, âlet ve silâhların onarım ve konservasyon çalışmaları, Van’da 
bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı “Van Bölgesi Tarih ve 
Arkeoloji Araştırma Merkezi” nin tam donanımlı, modern ve çağdaş laboratuvarında 
Konservatör Vedat Evren Belli ve Tuba Akar tarafından yapılmıştır. Bakanlık 
temsilciliği görevini ise Bitlis Etnografya Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Yunus Reyhan 
Taşçıoğlu yapmıştır2.  Çok zevkli ve yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının ortak 
sorunlarına örnek bir yaklaşım ile eğilen ve büyük bir çaba harcarayak özveriyle 
çalışan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür 
ederim.   

2006 YILI
YUKARI ANZAF URARTU KALESİ KAZISI

Oktay BELLİ*

* Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü 
Müdürü, 34459-İstanbul/TÜRKİYE.

 e-mail: obelli@istanbul.edu.tr     -    obelli@hotmail.com
1 2006 yılı Van-Yukarı Anzaf Urartu Kalesi’ne lisans öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Firdevs Beyteki, 
Çetin Gökkaya, Vedat Çiğdem, Özkan Bahar, Berivan Zeren, Turan Atak, Arzu Şahan, Dilek 
Arslan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden 
Ergün Saçma, Mehmet Kolsuz, Ersin Kuşçi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Gülşen Orhan katılmıştır. Çok büyük bir başarı ve 
özveriyle çalışan sevgili öğrencilerime bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.

2 Görevini aksatmadan büyük bir başarı ile yerine getiren ve kazı bilim kurulu üyeleriyle uyum 
içinde çalışan sayın Yunus Reyhan Taşçıoğlu’na, Anzaf Kaleleri Kazı Bilim Kurulu adına çok 
teşekkür ederim.
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Yukarı Anzaf Urartu Kalesi’ndeki kazı ve onarım çalışmalarımız Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (DÖSİMM) ile Türk 
Tarih Kurumu’nun değerli maddî katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan maddî 
katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli yöneticilerine içtenlikle 
teşekkür etmeyi zevkli bir gönül borcu olarak kabul etmekteyim.

Anzaf Urartu kalelerinde, onaltıncı dönem kazı çalışmalarını çok büyük 
bir başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Farklı bilim dallarından birçok bilim 
insanının bir araya gelmesiyle disiplinler arası gerçekleştirmiş olduğumuz kazı 
çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz arkeolojik ve fi lolojik veriler, Urartu Krallığı’nın 
siyasal ve mimarlık tarihi başta olmak üzere, din ve sanatına çok büyük katkılar 
sağlamış ve bugüne değin çözümlenemeyen birçok sorununa ışık tutmuştur. 
Oldukça zor koşullar altında olsa bile, kazı çalışmalarımız büyük bir başarı ile 
devam etmektedir.

GİRİŞ
Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri, bugünkü modern Van Kenti’nin 11 km. 

kuzeydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Aşağı Anzaf Kalesi Urartu Kralı İşpuini 
(M. Ö. 830- 810), Yukarı Anzaf Kalesi de bu kralın oğlu Menua (M. Ö. 810- 786) 
tarafından kurulmuştur. 62 x 98 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plan gösteren 
Aşağı Kale, 6.000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden 1900 m. 
yüksekliğindeki kale, fazla yüksek ve engebeli olmayan kayalık bir tepe üzerinde 
yer almaktadır. Kuzeyde Transkafkasya’dan, doğuda ise Kuzeybatı İran içlerinden 
gelen önemli askerî ve ticaret yollarının Urartu başkenti Tuşpa’ya (Van Kalesi’ne) 
ulaşmadan önce bir düğüm noktasında yer alan Aşağı Anzaf Kalesi, tümüyle askerî 
amaçla kurulmuştur. Örneğin kalede bulunan 6 inşaat yazıtında da, Kral İşpuini 
çok güçlü bir kale yaptırdığından söz etmektedir. Gerçekten de çok iri taşlardan 
kurtinsiz ve bastiyonsuz olarak yapılan kalenin anıtsal sur duvarlarının benzerine, 
Urartu Krallığı’nın yayılım alanında şimdilik rastlanmamaktadır. 

800 m. güneyde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi ise, Aşağı Anzaf’tan tam 10 kat 
daha büyüktür. Deniz seviyesinden 1995 m. yükseklikte kayalık bir tepe üzerine 
kurulan kale, şu anda Türkiye’nin ikinci yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır. 
60.000 m2 lik bir alana yayılan kale, kendisine bir sur ile birleşik olarak yapılan 
güneyindeki Aşağı Kent ile birlikte 200.000 m2 lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 
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1). Yukarı Anzaf Kalesi’ni çevreleyen taş duvarların temelleri, Aşağı Anzaf’tan farklı 
olarak kurtin ve bastiyon tekniğiyle inşa edilmiştir. Bastiyon uzaklıkları eşit değildir 
ve bu yüzden Urartu kale mimarisindeki bastiyonların ilk örneğini oluşturmaktadır. 
Kalenin 850 m. doğusunda bulunan Yukarı Anzaf barajı, kuzeyinde bulunan 
geniş ve bereketli topraklarda yapılan tarımın su gereksinmesini karşılamaktadır. 
Geniş ve bereketli topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı Yukarı 
Anzaf Kalesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük yönetim ve ekonomik üretim 
merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 

Yukarı Anzaf Kalesi’ni diğer Urartu kalelerinden ayıran en önemli özelliğinin 
başında, kurulduğu tarihten yıkılışına değin sürekli bir yerleşime sahne olması ve 
sürekli olarak genişlemesi gelmektedir. Ortaya çıkarılan çivi yazılı inşa yazıtları 
ile tunç eşya ve silâhlar üzerindeki yazıtlar, Urartu krallarının yaptırdıkları yeni 
mimarî yapılardan ve kurdukları silâh depolarından söz etmektedir. Bu yüzden 
Yukarı Anzaf Kalesi 9. yüzyılın son on yılından, 7. yüzyılın sonlarına kadar Urartu 
kale mimarîsinin gelişimini canlı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Yukarı Anzaf Kalesi, günümüze değin Kafkasya, Kuzeybatı İran ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve kazısı yapılan Urartu kalelerinde, çivi yazılı 
bronz eşya ve adak silâhının en fazla sayıda ortaya çıkarıldığı yönetim merkezi 
olma özelliğini taşımaktadır. Bugüne kadar Kral İşpuni (M.Ö. 830-810) ile II.Argişti 
(M.Ö.714-685) dönemleri arasında hüküm süren krallara ait 29 adet çivi yazılı 
eşya ve silâh ortaya çıkarılmıştır. Bronz eşya ve adak silâhları üzerindeki yazıtlar, 
Urartu tarihi ve yazıt bilimine çok büyük bir katkı sağlamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI  
Daha önceki yıllarda başlanmasına karşın, açılamayan ve saraya ait olduğu 

anlaşılan çok sayıdaki depo odasını ortaya çıkarmak amacıyla, 2006 yılı kazı 
çalışmalarına Yukarı Anzaf Kalesi’nde ağırlık verilmiştir.

Önceki yıllardaki kazı çalışmaları sonucunda, kalenin en yüksek kesiminde 
bulunan Tanrı Haldi’ye ait tapınak avlusunun en kuzeybatı uç kesiminde ortaya 
çıkarılan pithoslu ve pithossuz depo odaları, çok geniş bir alana yayılan tapınak 
avlusunun kuzeyinin tümüyle saraya ait depo odaları ile kaplı olduğunu göstermiştir. 
Taş temel üzerine yüksek kerpiç duvarları ile yan yana bitişik olarak yapılan depo 
odalarının, birbirleriyle birer kapı aracılığıyla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.
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15 No.lu sütunlu salonda ortaya çıkarılan sütun kaideleri çevresindeki çivi 
yazıtlarından anlaşılacağı gibi, çok sayıdaki salon ve depo odası, sarayın 
eklentilerini oluşturmaktadır. 

Yukarı Anzaf Kalesi’nde 2006 yılında başlatılan kazının temel amacı, geçmiş 
yıllarda pithoslu depo odalarında başlanmasına karşın, zaman ve maddî 
olanaksızlıkların yanı sıra, kerpiç duvarların tahrip edilmeden ortaya çıkarılması 
amacıyla özenli bir şekilde yürütülen ve bitirilemeyen kazı çalışmalarının devam 
ettirilmesidir. Çalışmaların ağır ilerlemesinde, saraya ait odalar topluluğunun 
mevcut toprak seviyesinden 3.5- 4 m. derinlikte olmasının da çok büyük etkisi 
olmuştur. Böylece mimarî yapıların planları ortaya çıkarılacak, birbirleriyle olan 
ilişkileri araştırılacak ve bunlardan da önemlisi odaların nitelikleri ve hangi amaçla 
kullanıldıkları konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Çünkü 60.000 m2’lik bir alana 
yayılan Yukarı Anzaf Kalesi’nde, ulusal Tanrı Haldi’ye ait tapınak avlusunda 
saraydaki depo odalarının bulunamaması çok büyük bir eksiklikti. Saraya ait depo 
odalarının bulunduğu kesimin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1975 m. 
dir. Salon ve odalar topluluğunun hemen kuzey ve kuzeydoğu kısmı ise dik ve 
eğimli bir şekilde aşağıdaki kuzey surlarına doğru inmekte ve 1920 m. koduna 
düşmektedir. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için, saray kesimindeki 
salon ve odalar batıdan doğuya doğru numaralandırılmıştır (Çizim: 2). 

14 NO.LU PAYELİ SALON
Ana koridordaki kapı girişinin 6 m. güneyinde doğu yönüne açılan üçüncü odanın 

kapı girişi yer almaktadır. Bu mekânı geçici olarak 14 No.lu oda olarak adlandırdık 
(Çizim: 2). Kapı girişinin üst kısmına yine yassı kumtaşı levhalar konmuş, bunun 
üstüne de büyük bir ahşap kalas lento taşı gibi yerleştirilmiştir. Ahşap kalasın lento 
gibi yerleştirilmesi, kerpiç duvara büyük bir sağlamlılık kazandırmıştır. 1.35 m. 
genişliğinde ve 1.90 m. derinliğinde olan kapı girişinin kuzey duvarı önüne 50 
cm. genişliğinde bir kerpiç duvar daha yapılmıştır. Bu hâliyle içeriye açılan ahşap 
kapının çift kanatlı olduğu anlaşılmaktadır. Çıkan şiddetli yangın yüzünden kapı 
kirişleri ile birlikte kapı kanadı ve ahşap tavan örtüsü şiddetli bir şekilde yanmış 
ve bunun sonucunda kerpiç duvarlar tuğlalaşmıştır. Yangının şiddetinden içerideki 
topraklar bile kırmızı bir hâle gelmiştir. Kapı duvarının güneyi doğuya doğru 30 
cm. lik bir girinti yaptıktan sonra, düz bir şekilde devam etmektedir. Doğu- batı 
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doğrultusunda uzanan oda dikdörtgen bir plan göstermektedir. Bu büyük odanın 
doğu duvarı, arazinin dik ve çok eğimli olması yüzünden yıkılmıştır. İçeride çatıyı 
taşıyan birkaç paye yüzünden, bu büyük odayı “Payeli Salon” olarak adlandırmayı 
uygun bulduk3. 

Payeli Salon’un güney ve batı duvarları oldukça yüksek, kuzey ve doğu 
duvarları ise yıkıldığı için alçaktır. Özellikle salonun en çok tahribata uğrayan 
kısmını, kuzey duvarı oluşturmaktadır. Kuzey yönüne doğru eğimin çok dik olması, 
salonun duvarının yıkılmasında en önemli etmeni oluşturmuştur. Bu salonun 
duvarlarının da, diğer odaların duvarları gibi temellerinin 1- 1.5 m. yüksekliğindeki 
kısmı taştan, bunun üzerinin de kerpiçten yapıldığı görülmüştür. Ortalama 3- 3.5 m. 
yüksekliğindeki kerpiç duvarların üstü beyaz kireç ile badana edilmiştir. Kandillerin 
ve çeşitli küçük eşyaların konduğu küçük nişler, güney ve batı duvarları üzerinde 
görülmemektedir. Doğu ve kuzey duvarlarının da yıkılması yüzünden, bu kesimde 
nişlerin var olup olmadığını bilemiyoruz. Bu yüzden salonun nasıl aydınlatıldığını 
şimdilik bilemiyoruz. Ancak aşağıda da belirteceğimiz gibi keramikten yapılmış 
kandillerin bulunması, salonun kandiller ile aydınlatıldığını göstermektedir. Salonun 
tabanının sıkıştırılmış kilden yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Salonun en önemli mimarî öğesini, çatıyı orta kısımlarda taşıyan büyük 
payeler oluşturmaktadır (Çizim: 3). İlk paye, batı duvarının 3.75 m. doğusunda 
ve kuzey duvarının 2.25 m. güneyinde yer almaktadır. Payeler salonun tam 
ortasında değil, kuzey duvarına daha yakındır; payelerin kuzey duvarına doğru 
daha yakın yapılmasında, salonun kapı girişini engellememesi kaygısının yattığı 
anlaşılmaktadır. Ortalama 2.20 x 2.70 m. büyüklüğünde olan ilk paye, doğu- batı 
doğrultusunda dikdörtgen bir biçim göstermektedir4.  Temel kısmı taştan, bunun 
üstü de kerpiçten yapılan payenin kerpiç duvarları aşırı bir şekilde tahribata 
uğramıştır.

İlk payenin 2.40 m. doğusunda, ikinci paye yer almaktadır. Bunun da temel 
kısmı taştan, üst kısmı ise kerpiçten yapılmıştır. Taş temelin üzerindeki kerpiç 
duvarın mevcut yüksekliği 1.50 x 1.70 m. arasında değişmektedir. Ancak payeler 

3 O. Belli, Tarih Boyunca Van, İstanbul 2007, 200vd.
4 Mimarî yapıların plan ve kesitlerini çok büyük bir başırı ile çizen sevgili eşim Güzin Sühran 

Belli’ye, titiz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
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üzerinde çatıyı taşıyan kerpiç duvarların yüksekliğinin, 3.5 m. nin üzerinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Doğu- batı doğrultusunda uzanan ve ortalama 2.10 x 2.70 m. 
büyüklüğünde olan bu paye de, dikdörtgen bir biçim göstermektedir.  

İkinci payenin 3.30 m. doğusunda ise, üçüncü paye bulunmaktadır. Taş duvarın 
üzerindeki kerpiç duvarın yüksekliği ortalama 1- 1.5 m. arasında değişmektedir. 
Doğu yönüne doğru arazinin eğimli olması yüzünden, kerpiç duvarların üst 
kısmının daha çok tahribata uğradığı görülmektedir. Diğer payeler gibi ortalama 
2.10 x 2.70 m. büyüklüğünde olan paye, doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen 
bir biçim göstermektedir. Ancak bu payenin doğusuna bitişik olarak kerpiçten bir 
duvar daha yapılarak, paye gibi kullanılması sağlanmıştır. Üçüncü payenin hemen 
doğusunda bitişik olarak yapılan bu paye de 5.15 m. uzunluğundadır. Böylece doğu 
duvarına kadar uzanan üçüncü payenin toplam uzunluğu 7.80 m. ye ulaşmıştır. 
Bu payeden sonra salonun doğu duvarı arasında 1.5 m. lik bir boşluk kalmaktadır. 
Bu kesime ek paye yapılmasının nedeni, daha önce de belirttiğimiz gibi salonun 
doğusunun oldukça dik ve eğimli olmasından dolayı, binanın yıkılmaya karşı 
güçlüğünü artırmak amacına yöneliktir.

Payeli Salon ortalama 8 m. genişliğinde ve 24 m. uzunluğundadır (Çizim: 3). 
Toplam 192 m2. lik bir alana yayılan Payeli Salon, batıda atölye olarak kullanılan 
Büyük Salon’dan sonra şimdilik ikinci büyük odayı oluşturmaktadır. Ancak kazı 
çalışmalarının ilerlemesiyle, depo odalarının yer aldığı bu kesimde benzer biçimli 
büyük salonların bulunduğuna inanmaktayız. 

Batı giriş kapısından ortalama 12 m. doğuda, yani ikinci paye doğrultusundan 
itibaren doğu yönüne doğru 20 cm. lik bir yükselti yapılmıştır. Seki biçimli bir yükselti 
toprağının batı yönüne doğru akıp gitmesini önlemek için, sekinin önüne yan yana 
kalın ve düzgün büyük sal taşlar konmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi payeler 
salonun tam ortasında değil, kuzey duvarına daha yakındır. Örneğin payelerin 
kuzey duvarına olan uzaklığı ortalama 2.20 m. iken, güney duvarına olan uzaklığı 
3.5 m. dir. Bu bölümün seki olarak kullanılmasının nedeni, doğu yönüne doğru, 
taban kısmına arka arkaya pithosların dizilmiş olmasıdır. Jeoelektrik yöntemi ile 
yapılan araştırma sonuçlarına göre payelerin kuzey bölümünde yan yana ikişer 
sıra, güney bölümünde ise üçer sıra pithos olduğu görülmüştür5  (Çizim: 4), 
(Resim: 1).

5 Yapmış olduğu başarılı jeofi zik çalışmalarından dolayı kazı bilim kurulumuzun değerli üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’e çok teşekkür ederim.
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Jeoelektrik bilgileri doğrultusunda kuzey bölümde sürdürdüğümüz kazı 
çalışmaları sırasında, batıdan doğuya doğru yan yana, tabana yarıya kadar 
gömülmüş pithos dizileri çıkmaya başlamıştır (Çizim: 4). Toplam olarak şimdilik 
ortaya çıkardığımız 5 pithosun da hemen hepsinin, çatı ve duvarların yıkılması 
yüzünden ağız, boyun ve hatta gövde kısımlarının kırıldığı görülmüştür. Ağız 
çapları ortalama 40 cm. olan pithosların gövde çapları da, 80 – 100 cm. arasında 
değişmektedir. Bu duruma göre pithoslar, daha önceki yıllarda kuzeybatıda ortaya 
çıkarılan 1 ve 2 No.lu odalardaki pithoslardan daha küçüktür. Pithosların üzerinde 
kaç ölçek sıvı yiyecek ve içeceğin olduğunu bildiren çivi yazısı bulunmazken, üç 
tanesinin üzerinde ölçek işaretleri bulunmaktadır6.  Diğer pithosun gövdesi kırık 
olduğu için, ölçek işaretleri görülmemektedir. 

Kazıma tekniği ile yapılan ölçek işaretleri, kuzeybatıda yer alan 1 ve 2 No.lu 
odalarda bulunan pithos üzerindeki işaretlerden çok farklıdır. Yalnızca en batıda 
1 No.lu olarak adlandırdığımız pithosun karın kısmı üzerinde bulunan yan yana 
kabartma hâlinde dikey olarak yapılmış üç kalın bant, kuzeybatıda 1 No.lu 
odadaki pithos üzerinde yer alan kalın bantlara benzemektedir. 1 No.lu pithosun 
salonda parmak gibi dikey olarak yapılmış bantlar beş tane iken, buradaki kalın 
bantlar üç tanedir. Genellikle 2.5- 3 cm. uzunluğunda ve 1- 1.5 cm. genişliğinde 
olan dikdörtgen biçimli kutucukların içine dikey olarak 4 ya da 6 çizgi çizilmiş, bu 
kutucukların soluna ya da sağına bir daire yapılmış ve alt kısmına da bir kap resmi 
çizilmiştir. Çok büyük bir olasılıkla bu işaretler her pithosun kaç ölçek yiyecek ve 
içecek aldığını açık bir şekilde göstermektedir. 

Payelerin güney bölümünde de, batıdan doğu yönüne doğru yan yana tabana, 
yarıya kadar gömülmüş pithos dizileri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Payelerin 
kuzeyindeki pithos dizilerinden farklı olarak, bu kesimdeki pithoslar genellikle üç 
sıra hâlindedir. Buradaki pithoslar kuzeydeki pithoslara kıyasla daha büyüktür; 
ağız çapları ortalama 40–50 cm. olan pithosların gövde çapları da, 80 – 100 cm. 
arasında değişmektedir. Toplam olarak 30 adet olan pithosların aralarına veya 
kenarlarına, irili-ufaklı kaplar ile büyük çanaklar konmuştur. Bu kapların pithosların 
içindeki yiyecek ve içeceklerin alınması sırasında kullanıldığı sanılmaktadır. 

6 O. Belli, ‘2005 Yılı Yukarı Anzaf Urartu Kalesi Kazısı’, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, (29 Mayıs – 2 Haziran 2006 Çanakkale), Ankara 
2007, 419 vd, Çizim: 3 – 4.
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Pithosların çok büyük bir kısmının, duvar ve çatının yıkılması yüzünden 
ağız, boyun ve gövde kısımlarının kırıldığı görülmektedir. Kuzeydeki pithoslar 
gibi, bu kesimdeki pithosların üzerinde de, içlerinde kaç ölçek yiyecek ve içecek 
bulunduğunu gösteren ölçek işaretleri bulunmaktadır. Yalnızca 22 pithos üzerinde 
ölçek işaretleri görülmektedir, diğer pithosların ağız ve boyun kısımları kırıldığı 
için, işaretler görülmemektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, 30 pithosun üzerinde de 
ölçek işaretleri bulunmaktaydı. 

Buradaki pithoslardan yalnızca 1 tanesinin üzerinde hem ölçek işareti, hem de 
çivi yazısı bulunmaktadır (Resim: 3). Pithosun boyun kısmında bulunan yazıda, 
‘bir akarki iki terusi’ okunmaktadır. Yani pithosun bir akarki, iki terusi ölçeği aldığı 
yazılıdır. Bu duruma göre buradaki pithoslar genel olarak 400 – 500 litre arasında 
değişen yiyecek ve içecek maddesi almaktadır. Oysa daha önceki yıllarda 1 ve 2 
No.lu depo odalarında ortaya çıkardığımız pithoslar üzerinde bulunan 5 veya 6 
terusi çivi yazılarının da gösterdiği gibi, her biri 800 – 1000 litre arasında değişen 
yiyecek ve içecek maddeleri almaktaydı7.   

Kazıma – çizgi tekniği ile yapılan ölçek işaretlerinin, çok büyük bir özenle 
yapıldığı görülmektedir (Resim: 4). Çoğunlukla 2 – 3.5 cm. uzunluğunda ve 1 
– 2 cm. genişliğinde olan dikdörtgen biçimli kutucukların yanına veya altına bir 
daire ve kap çizilmiştir. Kutucukların büyüklüğüne göre, içleri dikey olarak 4 ile 
6 arasında değişen çizgi taranmıştır. Ayrıca 5 halkanın bir küme oluşturmasıyla 
yapılan işaretler, bir başka yaygın işaret grubunu oluşturmaktadır. Bu ilginç 
işaretler, çok büyük bir olasılıkla her pithosun kaç ölçek yiyecek ve içecek aldığını 
göstermektedir (Çizim: 5). 

Buradaki ölçek işaretleri, Çavuştepe (Sardurihinili)8, Toprakkale (Rusahinili)9, 
Karmir-Blur (Teişebai URU)10, Kayalıdere11, Bastam (Rusa-i URU TUR)12 ve Ayanis 

7 O. Belli – A.Ceylan, ‘2000 Yılı Anzaf Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları’, Anıtlar ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, (28 Mayıs – 01 Haziran 2006 Ankara), Ankara 
2002, 277 vd.

8 A. Dinçol, ‘Çavuştepe Kazısından Çıkan Yazıtlı Küçük Buluntular-I’ Anadolu 18, 1974, 105-
113. 

9 C. F. Lehmann – Haupt, Marerialen zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamien, 
Berlin 1907, 108.

10 B.B. Piotrovski, Karmir – Blur II, Erivan 1952, 68 – 73.
11 C.A. Burney, ‘A First Season of Excavations at the Urartian Citadel of Kayalıdere’ Anatolian 

Studies 16, 1966, 88 vd, fi g. 17.
12 S.Kroll, ‘Gefäβmarken in urartäischer Hieroglyghen – Schrift und Keilschrift aus Bastam’ 

Batsam I. Ausgrabungen in den urartäischen Anlagen 1972-1975, (ed. W. Kleiss), Berlin 1979, 
221-228.
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(Rusahinili)13  kalelerinin depo odalarında ortaya çıkarılan pithoslar üzerindeki 
ölçeklerden farklılık göstermektedir14. Urartu resim yazısına büyük katkılar 
sağlayan bu ilginç işaretlerin, M.Ö. 7. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Urartu kalelerinde işaret, ölçek ve resim yazılı çanak çömleğin en fazla ortaya 
çıkarıldığı yerlerin başında, Yukarı Anzaf Kalesi gelmektedir. Çanak çömlek 
üzerine kazıma veya damga tekniği ile zengin bir biçimde yapılan ölçek ve özellikle 
işaretlerin çok büyük bir kısmının, Yukarı Anzaf Kalesi çömlekçi atölyelerinin 
damgaları olduğu anlaşılmaktadır15. 

Sarayın kuzeyinde yer alan I ve II No.lu depo odalarındaki küplerin içinde şarap 
bulunmaktadır. 14 No.lu depo odasındaki küpler içinde ise, susam (küncüt) yağı 
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle çatının yıkılıp yanması yüzünden, küplerin içinde 
bulunan susam yağları da yanmış ve bu yüzden kerpiç duvarlar çıkan yangının 
şiddetinden dolayı tuğlalaşmıştır.

Bilindiği gibi susam yağı, Urartu mutfak kültüründe hayvansal yağlardan sonra 
en çok kullanılan yiyeceklerden birini oluşturmaktadır16. Şimdiye kadar kazısı 
yapılan Urartu kalelerindeki depo odalarında ortaya çıkarılan yüzlerce küp içinde 
bulunan susam yağı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde oldukça bol yetişen susamın 
(küncüt) mutfak kültüründe yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Susam 
yağının ayrıca odaların kandiller ile aydınlatılması amacıyla kullanılmış olduğu da 
anlaşılmaktadır.

14 No.lu depo odasında bulunan pithosların güneş ışınının yanı sıra, yağmur 
ve özellikle kışın yağan kardan zarar görmemesi için, üzerleri tekrar çok kalın 
bir toprak tabakası ile kapatılmıştır. Daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız 1 
ve 2 No.lu depo odalarındaki pithoslar da yine benzer yöntemle korunmuş ve 
hem pithosların, hem de üzerlerindeki çivi yazısı ve ölçek işaretlerinin tahribatı 
önlenmiştir. 

13 G. Kozbe – Ö.Çevik- H.Sağlamtimur, ‘Pottery’, Ayanis I, (ed.A. Çilingiroğlu - M. Salvini), Roma 
2001, 87 vd, lev. 1.

14 M. Salvini, Geschichte und Kultur der urartäer, Darmstadt 1995, 2003 vd, res. 16a-b; M. 
Salvini, ‘Inscriptions on Clay’, Ayanis I, (ed.A. Çilingiroğlu M. Salvini), Roma 2001,  293-302.

15 J. Duyar, Van – Yukarı Anzaf Kalesi’nde Ortaya Çıkarılan Ölçekli Çanak Çömlek Parçaları, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi).

16 O. Belli, ‘Eskiçağ’da Doğu Anadolu’nun En Eski Mutfağı: Van Yonca Tepe Saray Mutfağı’, 
Yemek ve Kültür 10, İstanbul 2007, (baskıda).
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15 NO.LU ODA
Kuzeyden güney yönüne doğru Haldi Tapınağı avlusuna kadar ilerleyen 10 No.lu 

ana koridor, 2.5 m. genişliğinde ve ortalama 46 m. uzunluğundadır. 46. metrede 
ana koridorun güney yüzünün yüksek bir kerpiç duvar ile kapatıldığı görülmektedir. 
Bundan sonra ana koridor 90o’lik bir açı ile doğu yönüne doğru devam etmektedir. 
13 No.lu koridor olarak adlandırdığımız bu koridorun genişliği 2 m., uzunluğu da 
38 m. dir. Bu koridorun doğu yönüne doğru devam eden yan duvarlarının eğimin 
çok dik olması yüzünden daha çok tahribata uğradığı görülmüştür. Taş temel 
üzerine kerpiç bloklar ile inşa edilen koridorun güney ve kuzey duvarının bazı 
kısımları, çıkan şiddetli yangın yüzünden yer yer tuğlalaşmıştır. Koridorun güney 
duvarı üzerinde herhangi bir kapı boşluğu görülmezken, kuzey duvarı üzerinde 
belirli aralıklar ile dört kapı girişi bulunmaktadır. Kapı girişleri ortalama 1.50 m. 
genişliğinde ve 1.80- 1.90 m. yüksekliğindedir. Kapı ve duvarların yıkılmaması 
için, taş ve toprak ile dolu olan kapının içleri boşaltılmamıştır. 

Bunun yanı sıra ana koridorun batı yönüne doğru devam ettiği de görülmüştür. 
Batı yönüne doğru devam eden koridor, ortalama 4.30 m. genişliğinde ve 3.5 
m. derinliğinde küçük bir ara bölme yaptıktan sonra, bir başka odanın kapı girişi 
ile karşılaşılmaktadır. Yani burası batı yönüne doğru devam eden odanın doğ 
yönündeki bir ön avlusunu oluşturmaktadır. Güney duvarına eklenen kapı girişi 
duvarı, 1.90 m. derinliğinde ve 2.80 m. uzunluğundadır. Güney duvarına yapılan 
kapı girişi, 1.5 m. genişliğinde ve 1.80 m. derinliğindedir. Yani kapı girişi duvarın 
tam ortasında değil, 12 No.lu odanın güney duvarına bitişik olarak yapılmıştır. 
1.80 m. derinliğindeki kapı girişinin tabanına 50 cm. genişliğinde bir eşik taşı 
konmuştur. Tek parça bir taştan çok özenli bir şekilde düzeltilen eşik taşı, kuzeyde 
ve güneyde kapı girişi duvarlarının altına girmektedir17.  Eşik taşının üzeri, sanki 
zımparalanmış gibi düz ve parlaktır. Büyük bir özenle yapılan eşik taşı, 15 No.lu 
odanın çok özenli bir yapı olduğunu göstermektedir. Kapı girişinin üst kısmına, 
diğer odaların kapı girişlerinde olduğu gibi, yassı kum taşı levhalar konmuş ve 
bunun üzerine de büyük bir ahşap kalas lento taşı gibi yerleştirilmiştir. Ancak 
ahşap kalas çürümüş ve kapı boşluğunun içi çok kalın bir taş ve toprak tabakası 
ile en küçük bir boşluk kalmamacasına dolmuştur.

17 O. Belli, ‘2005 Yılı Yukarı Anzaf  Urartu Kaleleri Kazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, (29 Mayıs – 2 Haziran 2006 Çanakkale), Ankara 
2007, 421 vd.
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Kapı girişinin batı yönündeki kuzey ve güney köşelerine ortalama 25 cm. 
derinliğinde küçük nişler yapılarak, asıl kapı girişi oluşturulmuştur. Tek kanatlı 
olduğu anlaşılan kapının batıya, yani içeriye doğru açıldığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 
7. yüzyılın sonunda kaleye yapılan İskit saldırısı sırasında, odalarda çıkan yangın 
yüzünden kapı kanadı ve çatıyı taşıyan ahşap hatılların yanması sonucunda, 
tabanda kalın bir kül ve kömür tabakası birikmiştir. Bu yangın sırasında, kerpiç 
duvarların büyük bir kısmı da yanarak tuğlalaşmıştır. 

Kapı girişinden sonra batı yönüne doğru devam eden odayı, 15 No.lu oda 
olarak adlandırdık. 15 No.lu  oda, hemen güneyde yer alan Haldi Tapınağı avlusuna 
şimdilik en yakın odayı oluşturmaktadır; aradaki uzaklık yalnızca 20 m. dir. Bu 
odanın temelleri de çok düzgün taşlardan oldukça sağlam bir şekilde örülmüştür. 
Ortalama 1.5 m. yüksekliğindeki taş temellerinin üzerine oldukça yüksek kerpiç 
duvarlar yapılmıştır. Ancak bu odanın duvarları, bu alandaki odalar topluluğunun 
en yükseğini oluşturmaktadır. Ortalama 3- 3.5 m. yüksekliğindeki kerpiç duvarların 
üzerinde, Ortaçağ yerleşmecilerine ait tandır ve çöp çukurları bulunmaktadır. 
Bu durumda Ortaçağ yerleşmecilerinin kalıntıları ile duvar yüksekliği 4 m. yi 
geçmektedir.

15 No.lu odanın kapı girişinden itibaren kuzey yönüne doğru devam eden doğu 
duvarı. 10. metreden sonra bu odayı sınırlayan kerpiç bir duvar ile kapatılmıştır. 
Yani odanın kuzey yönünün sınırlayan kuzeydoğu duvarı, 10 m. uzunluğundadır. 
Ayrıca bu odanın kuzeydoğu duvarı, aynı zamanda 12 No.lu odanın da batı 
duvarını oluşturmaktadır. Kuzeydoğu duvarı, batı yönüne doğru 2.5 m. devam 
ettikten sonra, tekrar kuzey yönüne doğru dönüş yapmaktadır. Bunun bir niş mi, 
yoksa kapı girişi mi olduğunu şimdilik bilemiyoruz, çünkü yıkılan kerpiç duvarların 
kalın dolgu tabakası hemen her şeyi kapatmıştır. 2007 yılında sürdüreceğimiz kazı 
çalışmaları sonucunda, 15 No.lu odanın kuzey duvarının ne şekilde sonuçlandığını 
ve hangi odalar ile bağlantılı olabileceği kesin olarak anlaşılacaktır. 

15 No.lu  odanın kapı girişinden itibaren güney yönünde devam eden güneydoğu 
duvarı da, 7. metreden sonra doğu yönüne doğru iki çerçeveli bir niş yapmaktadır. 
Ortalama 20-24 cm. derinliğinde ve genişliğinde olan nişlerin orta cephesi, 105 cm. 
genişliğindedir. Oldukça özenli bir işçilik gösteren ve batı yönüne bakan nişin orta 
cephesi, çevresindeki nişler ile birlikte 151 cm. genişliğe ulaşmaktadır. Nişlerden 
sonra güney yönüne doğru devam eden duvar, yüksekliği 4 m. ye ulaşan yıkık 
kerpiç duvar kalıntıları tarafından kapatılmıştır. Bu ilginç mimarînin ne şekilde 
sonuçlandığı, 2007 yılında yapacağımız kazı verileriyle anlaşılacaktır.
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Diğer odalar gibi, bu odanın tabanının da sıkıştırılmış kilden yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Kapı girişinden 3.5 m. kuzeyde ve kuzey doğu duvarının hemen 
önünde çok büyük bir küp bulunmaktadır. Küp (pithos), daha önceki yıllarda 1 ve 
2 No.lu odalar ile 14 No.lu Payeli Salon’da ortaya çıkarılan küplerden çok daha 
büyüktür. Ancak tavan örtüsü ve duvarın yıkılması yüzünden, küpün ağız ve omuz 
kısmının kırılarak parçalandığı görülmektedir. Bu yüzden küpün boyun ve omuz 
kısmında çivi veya resim yazısının olup olmadığını bilemiyoruz. 

Kırık küpün 3.5 m. batısında ve taban üzerinde ise, üç büyük sütun kaidesi 
bulunmaktadır. Bunlardan yan yana olan iki tanesi in situdur, diğeri de duvarların 
yıkılması yüzünden güneyden kuzey yönüne doğru sürüklenmiştir. Hatta çivi 
yazılı sütun kaidesinin ters dönmesi, duvar yıkıntısının ne denli şiddetli olduğunu 
göstermektedir.

Bu sütun kaidelerinin güneyinde olan diğer iki sütun kaidesinden biri de, 
kapı girişinin ortalama 4 m. güneyinde ve güneydoğu duvarından ortalama 3.5 
m. batıda yer almaktadır. Sütun kaidelerinden biri in situdur, diğeri de duvarın 
ve çatının yıkılmasıyla, kuzeyde yan yana bulunan diğer iki sütun kaidesinin 
yanına sürüklenmiştir. Kum taşından büyük bir özenle yapılan daire biçimli sütun 
kaidelerinin çapları, ortalama 70-78 cm. arasında değişmektedir. Kaidelerin 
üzerinde bulunan ağaç sütunlar, tıpkı kapı ve çatıdaki ahşap direkler ile birlikte 
yanmıştır. Yan yana tabana gömülen iki sütun kaidesinden birinin yan tarafında 
çivi yazısı bulunmasına karşın, diğerinin çevresinde yoktur, yani şimdilik toplam 
dört sütun kaidesinden yalnızca iki tanesinin çevresinde çivi yazısı bulunmaktadır. 
Çıkan yangın sırasında, kumtaşından yapılan sütun kaidelerinin yanları çatlamış 
ve yer yer kırılmıştır. Toplam üç satırlık yazıtların bazı kısımları da kırılarak, 
tahribata uğramıştır. Ancak çivi yazılı sütun kaideleri, Yukarı Anzaf Kalesi’nde ilk 
kez bulunduğu için, kalenin ve mimarî yapıların tarihlemesine çok büyük bir katkı 
sağlamaktadır (Resim: 5). 

Her iki sütun kaidesinin çevre genişliği üzerindeki üçer satırlık yazıtın, aynı 
içeriğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yazıtlar, kazımızın dil bilimcisi olan Prof. Dr. 
Ali. M. Dinçol ve Belkıs Dinçol tarafından okunmuştur18.  Büyük bir özenle yazılan 
çivi yazısında şunlar okunmaktadır19:

18 Değerli katkılarından dolayı, Anzaf Kaleleri’nin dil bilimcisi Prof. Dr. Ali M. Dinçol ve Belkis 
Dinçol’a çok teşekkür ederim. Yazıtlar daha sonra ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.

19 O. Belli, ‘Yeni bir Urartu Yazıtı’, National Geographic Türkiye, Ocak 2007, İstanbul, 26.
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İşpuini oğlu Menua, bu sarayı mükemmel bir şekilde inşa ettirdi.

Bu önemli yazıtlar, 1998 yılından beri Haldi Tapınak avlusunun kuzeyinde yer 
alan ve şimdilik 16 tanesini ortaya çıkardığımız salon ve odalar topluluğunun, 
saraya ait olduğunu göstermektedir. Saray yapılarının, tıpkı 20 m. güneyde yer 
alan ulusal Tanrı Haldi’ye adanan tapınak gibi, İşpuini oğlu Menua tarafından 
yaptırılmış olduğu kesinlik kazanmaktadır. Tıpkı kare planlı tapınak gibi, ilginç bir 
mimarîye sahip olan saray yapıları da, şimdilik M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında Urartu 
Krallığı’nın en eski sarayını oluşturmaktadır.   

Şimdilik ortalama 5.5 m. genişliğinde ve 20 m. uzunluğunda olan 15 No.lu 
bu ilginç odanın kuzey, batı ve güney duvarları henüz bulunamamıştır. 2007 
yılında sürdüreceğimiz kazı çalışmaları sonucunda hem bu önemli salonun 
sınırları saptanacak, hem de hangi odalar ile ilişki içinde olduğu ve hangi amaçla 
kullanılmış olduğu öğrenilmeye çalışılacaktır.

16 NO.LU ODA
10 No.lu ana koridordaki kapı girişinden 9 m. kuzeyde, doğu yönüne açılan 

ikinci kapı girişi yer almaktadır. 14 No.lu Payeli Salon’un hemen kuzeyinde bulunan 
bu mekânı da, şimdilik 16 No.lu oda olarak adlandırdık. Tıpkı 14 No.lu odanın kapı 
girişi gibi, bu odanın kapı girişi de 1.35 m. genişliğinde ve 1.90 m. derinliğindedir. 
Diğer depo odalarının kapısı gibi, bu odanın kapısı da çift kanatlı olup içeriye 
doğru açılmaktadır. Çıkan şiddetli yangın yüzünden kapı kirişleri ile birlikte kapı 
kanadı ve ahşap tavan örtüsü şiddetli bir şekilde yanmış ve bunun sonucunda da 
kerpiç duvarlar tuğlalaşmıştır.

Doğu batı doğrultusunda uzanan oda, dikdörtgen bir plan göstermektedir. 
Oldukça büyük olduğu anlaşılan bu odanın doğu duvarı, arazinin dik ve çok 
eğimli olması yüzünden yıkılmıştır. Odanın batı duvarı yüksek, kuzey ve güney 
duvarları da yıkıldığı için alçaktır. Özellikle salonun en çok tahribat gören kısmını, 
14 No.lu odanın duvarı ile ortak olan güney duvarı oluşturmaktadır. Güney duvarı 
aynı zamanda 14 No.lu Payeli Salon’un kuzey duvarını meydana getirmektedir. 
Bu salonun duvarlarının da, diğer odaların duvarları gibi temellerinin 1-1.5 m. 
yüksekliğindeki kısmı taştan, bunun üzerinin de kerpiçten yapıldığı görülmüştür. 
Ortalama 3-3.5 m. yüksekliğindeki kerpiç duvarların üstü beyaz kireç ile badana 
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edilmiştir. Kandillerin ve küçük eşyaların konduğu küçük nişler, şimdilik batı, 
kuzey ve güney duvarları üzerinde görülmemektedir. Salonun tabanının da, diğer 
odaların tabanları gibi sıkıştırılmış kilden yapıldığı gözlemlenmiştir. 

16 No.lu salon, şimdilik 10 m. genişliğindedir. Bu hâliyle salon, güneyine bitişik 
olarak yapılan 14 No.lu Payeli Salon’dan daha geniştir. Doğu yönüne doğru ise 
ancak 8 m. kadar kazılabilmiştir. Ancak çatının ve yan duvarların yıkılmasıyla, 
salonun içinde çok kalın bir dolgu toprağı birikmiştir. Giriş kapısından 2.5 m. 
doğuda ve salonun ortasında, tabana gömülmüş 50 cm. çapında bir sütun kaidesi 
saptanmıştır. Burada ilginç olan, kumtaşından yapıldığı sanılan kumtaşının, 
mevcut taban seviyesinden 40-50 cm. daha aşağıya gömülmüş olmasıdır. Sütun 
kaidesi üzerindeki ağaç direk ise yanmıştır. Sütun kaidesi üzerine yerleştirilen 
ağaç direğin taban seviyesindeki çevre kısmı, daha küçük taşlar ile sıkıştırılmış 
ve ağaç direk sağlamlaştırılmıştır. Yukarı Anzaf Kalesi’ndeki sütunlu salonlarda, 
ilk kez böylesine ilginç bir uygulama görülmektedir. 

Çok büyük bir olasılıkla, salonun ortasında sütun kaideleri eşit aralıklar ile doğu 
yönüne doğru devam etmiş olmalıdır. Çünkü oldukça geniş olan salonun tavan 
sistemini kapatmak olanaksızdır. 2007 yılında 16 No.lu salonda sürdüreceğimiz 
arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda, hem bu odanın planı ortaya çıkarılacak, 
hem de hangi amaçla kullanılmış olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. 

KÜÇÜK BULUNTULAR
14 ve 15 No.lu salonda bulunan çok sayıdaki demir ok ucu, çıkan şiddetli 

yangından ve daha sonra da nemden dolayı aşırı bir şekilde korozyona uğrayarak 
büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Ancak bunlardan büyük bir kısmı, Van’da 
bulunan İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin 
modern ve çağdaş laboratuvarında onarılarak kurtarılmıştır. Demirden dövme 
tekniği ile yapılan ok uçlarının hemen hepsi, söğüt yaprağı biçimlidir ve sap 
gövdeden çıkmaktadır. Ok uçlarından yalnızca bir tanesi, çift mahmuzlu olarak 
yapılmıştır. 

Demirden dövme tekniği ile yapılan demir bızın her iki uç kısmı da, sivridir. 
Ortası bombeli olan bız, bu hâliyle ters piramit biçimlidir. 

2006 yılı Yukarı Anzaf Kalesi’nin en ilginç buluntusunu, 15 No.lu salonun 
tabanında ortaya çıkarılan bir çift bronz araba tekeri oluşturmaktadır (Çizim: 6-7). 
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Ancak ilk yapıldığı sırada bunların ağırlığının 5.500 gram olduğu anlaşılmaktadır. 
Her iki bronz tekeri de, büyük bir başarıyla bronzdan döküm tekniği ile yapılmıştır 
(Resim: 6-7). Yangından ve nemden aşırı bir şekilde oksitlenen bronz araba 
tekerleri, Araştırma Merkezi’nin laboratuvarında Vedat Evren Belli ve Tuba Akar 
tarafından başarılı bir şekilde onarılmıştır20.  Birbirinin benzeri olan bronz tekerlerin, 
kum ya da balmumu kalıplarda döküldükleri anlaşılmaktadır. Normal büyüklükteki 
bir savaş arabası tekerinin minyatür örneğidir. Ortalama 24 cm. çapında olan her 
tekerin ağırlığı, 5.400 gramdır. Ancak ilk yapıldığı sırada bunların ağırlığının 5.500 
gram olduğu anlaşılmaktadır. Her iki teker de, altı ispitlidir. Çok büyük bir olasılıkla 
bronz tekerler, minyatür bir savaş arabasına aittir ve arabanın diğer parçaları 
ahşaptan yapıldığı için yanmıştır. 

Altı ispitli olan araba tekeri bu hâliyle, Kral Menua Dönemine tarihlenen bronz 
levhalar üzerindeki araba tekeri ile Van Müzesi’nde bulunan kumtaşı blok üzerindeki 
savaş arabası kabartmasının tekerine benzemektedir21. 15 No.lu salondaki sütun 
kaideleri üzerinde bulunan çivi yazıtların da gösterdiği gibi, bronz araba tekerleri 
Kral Menua (M.Ö 810-786) Dönemine aittir. 

20 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin tam 
donanımlı modern ve çağdaş laboratuvarında çanak çömlek ve diğer metal eşya ve silâhlar 
gibi, bronz araba tekerlerini de çok büyük bir başarı ile onaran Vedat Evren Belli ve Tuba 
Akar’a, özenli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.

21 O. Belli, Anzaf Kaleleri ve Urartu Tanrıları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1998, 36 vd.
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Harita 1: Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri ve yakın çevresi

Çizim 1: Yukarı Anzaf Kalesi ve Aşağı Kent’in 
topografi k planı
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Çizim 2: Saray yapılarının genel planı

Çizim 3: 14 No.lu Payeli Salon’un plan ve kesitleri
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Çizim 4: 14 No.lu Payeli Salon’daki ölçekli küpler

Çizim 5: Küpler üzerindeki çivi yazısı, ölçek ve işaretler
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Çizim 6: Bronzdan döküm tekniği yapılan araba tekeri

Çizim 7: Bronzdan döküm tekniği ile yapılan araba tekeri
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Resim 1: 14 No.lu salonda payelerin kuzey ve güneyinde bulunan 

Resim 2: Susam yağı küpleri ve yangın yüzünden tuğlalaşan kerpiç duvarlar
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Resim 3: Küp üzerindeki ölçek işareti 
ve çivi yazısı

Resim 4: Küp üzerindeki ölçek işareti

Resim 5: Sütun kaideleri üzerinde 
sarayın yaptırıldığını bildiren 
çivi yazıtı
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Resim 6: Bronzdan döküm tekniği ile yapılan bir çift araba tekeri

Resim 7: Bronz araba tekerlerinin Araştırma Merkezi’nin laboratuvarında onarılması
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INTRODUCTION
Tilbeshar is located in southeastern Turkey, on the Sajur, a tributary of the 

Euphrates, 50 km. west of Carchemish. The region is well watered by several 
water courses and numerous springs; it lies on the 400 mm. isohyet and enjoys 
an environment favourable to human settlement.

Tilbeshar is a multi-period site, but the main occupations occurred during the 
Early and Middle Bronze Ages, then during the medieval period. It was a major city 
during the Bronze Age, reaching a maximum size of 56 hectares. The site offers a 
complete sequence from the beginning of the third millennium through to the end 
of the 17th century B.C., after which it was abandoned for a long time.

The seventh excavation season at Tilbeshar was from the 19th of May to the 
7th of July 2006, under the direction of the Gaziantep Museum, represented by Dr. 
Burhan Balcıoğlu. The season was sponsored by the French Ministry of Foreign 
Affairs, with support from the CNRS and the French Institute for Anatolian Studies, 
İstanbul (IFEA). We concentrated on three trenches, two in the southern lower 
town (areas J and L) and the third in the northern lower town (area D) (Fig. 1). 
Apart from the authors of that paper, the team included Régis Vallet, Bérengère 
Perello, Thomas Lorain, Rémi Berton, Kerem Halıcıoğlu, Marc-Antoine Vella, 
Yasemin Yılmaz and Çilem Yavsan Gavaz. The excavations were preceded by a 
geophysical survey lasting about ten days, over an area of six hectares. 

GEOPHYSICAL SURVEY
This was an extension of the area surveyed in 2001 in the southeast part of the 

site. We now have a surveyed strip 900 m. long by 200 m. wide at our disposal, 
covering the southern lower town from east to west. The aim was to locate the 
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network of streets, to understand the organization of the neighbourhoods, to 
identify monumental buildings if they occur, and open spaces. The survey was 
equally intended to guide the research program which is devoted to urbanisation, 
as well as to help with the placement of future trenches.

The presence of basalt on the surface distorted the magnetic properties of 
buried features. However, the preliminary analysis of the maps shows a radial 
network of streets and the beginnings of transverse routes, some of which are 
concentric. These streets defi ne different domestic neighbourhoods, crossroads, 
the beginning of the access ramp to the citadel and the ditch that was to surround 
it. Finally, a monumental structure with bastions was located in the south-west. 
Given the long history of Tilbeshar, only test excavations will provide a more 
accurate dating of these different elements. 

AREA J
Area J, in the southern lower town, was opened to verify the interpretation of 

the map produced by the geophysical survey. To this end, we opened trenches of 
10 by 2 metres in strategic places, that is to say, along what was judged to be the 
major thoroughfares. The main results were the following:

1. The stratigraphy was the same as that identifi ed in 1999 and 2000 in area 
J, with at least two Early Bronze levels, TILB IIIC (2500-2300) and TILB 
IIID (2300-2100), followed by a Middle Bronze II occupation, TILB IVB 
(1800-1600) (Fig. 2). 

2. The absence of levels IIIB (2700-2500) and IVA (2100-1800) should 
be noted. As a result, this part of the site does not seem to have been 
affected by the foundation of the fi rst big development of Tilbeshar, with 
its lower towns both to the north and south; equally, this area was not 
occupied at the beginning of the second millennium.

3. All the trenches confi rmed the presence of the streets (Fig. 3). The 
regularity of the street plan which is being revealed suggests that we are 
probably dealing with the planned division of parcels of land. It seems 
that we might be in what could be termed a ‘new quarter’. Its relation to 
the plan of the fi rst town of Tilbeshar remains to be seen.

4. The main thoroughfares of the Middle Bronze use the same routes as 
those of the Early Bronze, in spite of a two or three hundred year hiatus.
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5. Finally, the Middle Bronze II level, separated from the previous occupation 
by a hiatus of two or three centuries, was the subject of some remarkable 
preparation work before the reoccupation of this neighbourhood. The 
surface was levelled and the ancient streets re-established. In trench J2 
particularly, the 4 m. wide street had a huge radier, 1 m. high, intended to 
drain away the fl ow of rain and waste water.

AREA L
Area L is located in the southeastern lower town and work began there in 2005. 

Its very fl at surface, situated in a depression relative to the entirety of the site, 
and the Early Bronze surface sherds suggested that the ancient levels were quite 
shallow. The excavations in 2005 confi rmed this hypothesis and they exposed 
levels dating to the fi rst town of Tilbeshar, which we date to around 2600 B.C. 
Remains of Early Bronze domestic housing and a monumental wall were found, 
which we were unable to date but which did not seem to be contemporary with the 
other remains.

In 2006 we opened three new squares, each 10 by 10 metres. The architectural 
remains comprised walls of two different qualities; on the one hand walls 50 cm. 
wide and on the other, massive walls 1.5 m. wide. They seem to have been in use 
together, at least for some time, but because of a lack of clear dating elements, we 
were unable to determine if the building of these two types of construction were in 
fact contemporary. 

These walls defi ned several spaces and some installations (hearths, benches, 
fl oors, pebbled surface, jar emplacement) which allowed their, basically domestic, 
function to be identifi ed. The more imposing walls no doubt had a defensive 
function, which seems to be confi rmed by the presence of an angle tower with an 
interior area of 4m2  (Fig. 4). 

It is an incomplete, if surprising, assemblage. The remains are very badly 
preserved, but they have provided some important data on a period that is diffi cult 
to reach elsewhere, particularly in the northern lower town where these levels are 
more than 4 metres below the surface. All the contemporaneous sites from south-
eastern Anatolia and northern Syria suffer a similar handicap, which means that 
this period is not at all well known.
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Within the ruins of these buildings several burials were excavated, of different 
types; that is in cists, in jars, or in basins surrounded by a circle of stones (Fig. 
5). Funerary objects were always abundant and generally comprised a bronze pin 
and numerous ceramics; these objects are characteristic of our level IIIC.

AREA D
Area D is in the northern lower town. The fi rst square was opened in 1996. It 

contained a very long sequence, from the fi rst large town of Tilbeshar, level IIIB, 
to the end of the Middle Bronze, all of which was covered by two medieval levels 
from the 11th and 13th centuries. The main interest of this area is to gather data 
on all the Bronze Age levels attested at Tilbeshar and to document periods that 
are not present everywhere on the site. This the case, for example, with the oldest 
level, IIIB, which was not found in area J (the southeastern lower town) as well as 
level IVA that corresponds to Middle Bronze I, from the beginning of the second 
millennium.

In 2006 we continued our excavations in square D2 which had been opened 
in 2005. We began by clearing the eastern angle of an imposing Middle Bronze 
II building that opened onto a large un-built area (Fig. 6). Under this level that 
predates the Middle Bronze II, we had a succession of exterior surfaces. Our 
observations were guided by the results of the micromorphological analysis carried 
out by Charlotte Pearson at the SHES labs (School of Human and Environmental 
Sciences) at Reading University. The analysis provided much information on the 
varied activities carried out in different exterior spaces and fl oors in buildings of 
the Bronze Age towns. 

We were able to conclude that this sector was given over to pasture. However, 
the town was not abandoned, nor was it devoted to pastoralism as might have been 
supposed by the absence, in this area, of construction levels; that the animals also 
had access to cultivated land is attested by the analysis of their coprolites. 

In this outside space we also noted the construction of a kiln which showed up 
very clearly in the eastern baulk, as well as traces of various domestic activities 
and installations such as a grinder and a stone surface, associated with Middle 
Bronze I sherds. This space was also used as a burial ground, for both adults 
and children. Several burials were partly in the baulks so that we were unable 
to excavate them completely. Several other burials, in the middle of the square, 
contained inhumations, in pits and one was in a jar (Fig. 7). The funerary objects 
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generally comprised one or two pots, fi ve in one case, and sometimes a bronze 
pin. Apart from the ceramic assemblages, the low number of pots is a major 
distinction relative to Early Bronze burials where one can fi nd a huge quantity of 
pots (Fig. 8). 

It is noteworthy that there are two instances of graves cutting one another, 
which suggests that there were no visible grave markers for these burials and 
that the area was used as a burial place for some time. The pottery is particularly 
interesting because it has provided forms that were not so far attested at Tilbeshar 
and which document what some have called a period of transition. We prefer, for 
our part and for reasons developed elsewhere, to attribute these forms to an initial 
Middle Bronze level TILB IV A1 (Fig. 9).

These burials cut an Early Bronze IIID level characterised by mudbrick walls 
with foundations of stone and a thick, black ashy layer. A second Early Bronze level, 
TILB IIIC is attested by three parallel stone walls. Their orientation is identical to 
that of the contemporaneous walls excavated in area D1 in 1996, which is different 
from the orientation adopted in the Middle Bronze II. These walls were built with 
small rubble; they are very eroded and only preserved for one or two courses. 
The micromorphological analysis confi rms that they were associated with a major 
destruction layer.

The remains from level IIIC rest on the earlier level IIIB, which is represented by 
an approximately 3 cm. thick surface composed of a layer of gravel in an orange-
grey mortar. This fl oor is cut by a large, shallow pit. Its excavation brought to light 
several complete, large jars that were broken in situ. At the bottom of this 20 to 30 
cm. deep pit we reached the top of a burial chamber contemporary with the fi rst 
large Early Bronze town, that of level IIIB dated between 2700 and 2500 B.C.

The burial chamber was a dry stone, corbelled construction of big, un-dressed 
blocks, covered by large fl at fl agstones (Fig. 10). It was about 6m long, 2 m. wide 
and 1.5 to 2 m. high. A small sounding in one corner allowed us, over an area of 
50-70 cm., to fi nd 50 pots and sherds mixed with a few, scattered human bones. 
The burial chamber should include several hundreds of complete shapes. The 
disorder, along with the preliminary analysis of the pottery, suggests a multiple 
usage of the chamber. It could also have been fl ooded, as suggested by trails of 
mud and gravel. An initial study shows a door built of two monolithic blocks in the 
west. Several pots still contained the remains of funerary offerings in the form of 
seeds and animal bones. Charcoal pieces were numerous and their presence 
poses a problem. Should one interpret them as evidence of a funerary meal, 
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particular rituals or even the practice of cremation? Faced with the importance of 
this discovery, and to be able to ensure its meticulous excavation, in agreement 
with the Gaziantep Museum, we intend to excavate it in 2007 and have taken all 
necessary precautions for its protection.

The preliminary study of the pottery suggests that this burial chamber was 
probably in use between 2600 and 2300 B.C. It was probably in the courtyard of a 
building constructed around 2600 and would have been reused massively one last 
time at the end of the occupation of level IIIC. The funerary chamber of Tilbeshar 
forms part of a known corpus of megalithic tombs, the closest parallels being 
represented by the hypogeum at Tell Ahmar (Thureau-Dangin and Dunand 1936, 
Roobaert et Bunnens 1999) tomb 302 at Jerablus Tahtani (Peltenburg 1999) and 
the tombs at Tell Hadidi (Dornemann 1979, 1980) . All these examples come from 
the Euphrates valley in Syria; with the discovery at Tilbeshar, we are pushing the 
borders of the area in which this type of burial is found to the north-west, as far as 
Turkey and along the Sajour, a tributary of the Euphrates.

The ceramic assemblage is of major importance in so far as it has given us a 
complete assemblage for our levels IIIB and IIIC, for which we had previously only 
partially known certain forms. Several poorly known ceramic categories that were 
represented by only a few sherds are now illustrated by complete pots. It is the 
same for the Transcaucasian ceramic that is rarely found in the big bend of the 
Euphrates, and for many forms of metallic ceramic as well as other forms from the 
Aegean. The region’s contacts with Troy and the Aegean coast have been known 
for a few years because of the goblets known as ‘depas’, found at Titris Höyük and 
at Tilbeshar, and the gold jewellery from the monumental tomb at Tell Banat whose 
parallels with Troy and Poliochni have been stressed (Arus 2003: 185). The burial 
chamber at Tilbeshar should allow a new approach to several current issues. 

CONCLUSION
The new data from the seventh season of excavations at Tilbeshar were 

essentially concerned with the characterisation of the fi rst, large settlement around 
2600 BC, the planed urbanization of at least a part of the Bronze Age town and the 
transition between the Early and the Middle Bronze Age.
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We were able to confi rm that the initial large town of Tilbeshar was spread out 
at the base of the citadel, to the north as well as the south, around 2600 B.C. 

It is contemporaneous with the construction of a burial chambre. It is most 
probably a family vault that accompanied the emergence of an elite. As for the 
remains of the southern lower town, with its imposing walls of defensive character, 
they defi ne a structure that, although it is still unclear, is quite unexpected.

A planned neighbourhood was identifi ed in the south-east. We were able 
to confi rm that Tilbeshar suffered a major reduction in size at the beginning of 
the second millennium, the citadel and the northern lower town being the only 
areas occupied. The regeneration of the whole town in the Middle Bronze II was 
accompanied by major preparation works and communication networks. 

The central part of the southern lower town was deserted in the mid third 
millennium and was used only as a domestic area between 2500 and 2300 B.C., 
before being completely abandoned. Given the low-lying land in this zone and the 
presence of a well, this sector had probably become uninhabitable, forcing the 
habitations to be moved towards the south-east. 

Finally, it must be noted that Tilbeshar never had any long phase of complete 
abandonment between the third and second millennium. However, the change in 
the ceramics, both in form and manufacturing technique, which coincides with the 
shrinking of the town mentioned above, are witness to a major disruption.
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Fig. 1: Topographical map
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Fig. 3: Southern Lower town, network of streets

Fig. 2: Area J, stratigraphy
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Fig. 4: Area L, angle tower, TILB IIIB (2700-2500)

Fig. 5: Area L, grave TILB IIIC (2500-2300)
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Fig. 6: Area D, TILB IVB (1800-1600)
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Fig. 7: Area D, medieval well and MB I pit grave

Fig. 8: Area D, MBI grave
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Fig. 9: MBI assemblage TILB IVA1 (2100-2000)

Fig. 10: Aria D, monumental chamber tomb (2600-2300 B.C.) 
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Manisa İli Merkez İlçe, Köseler Köyü sınırları içinde Gün Dağı üzerinde bulunan 
Aigai antik kentindeki kazılara başkanlığımdaki bir heyet tarafından Bakanlar 
Kurulu’nun 18.06.2004 tarih ve 2004/7506 sayılı Kararı ve Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2004 tarih ve 105209 sayılı kazı ruhsatı ile ilk 
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defa 2004 yılı Ağustos ayında başlandı. Aigai Kazısı 2004 yılından beri Sn. İsmail 
Akçura ve şirketi Anemon Turizm A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Söz konusu 
rapor, antik kentte 2004 ile 2006 yılları arasında üç mevsim boyunca sürdürülen 
kazı ve araştırmaların bir özeti mahiyetindedir. 

NEKROPOLİS KAZISI 
Şükrü TÜL

Aigai kentinin yer aldığı Gün Dağı’nın (Resim: 1). kuzeydoğu etekleri ile 
daha kuzeyde Gryneion-Magnesia arasındaki antik yolun geçtiği vadinin kuzey 
yamaçları neredeyse tümüyle nekropolis alanı olarak kullanılmıştır. Gömü 
yoğunluğu kente yaklaşıldıkça artmaktadır. Mezar tipleri arasında sınırları alçak taş 
sıraları ile belirlenmiş ve yığma toprağını kaybetmiş küçük boyutlu tümülüsler, yapı 
malzemesinden anlaşıldığı kadar az sayıda oda mezarlar, sandık mezarlar, sandık 
mezarları çevreleyen kare yapılar, doğrudan toprağa gömüler (inhumasyon), lâhitler 
ve amphora mezarlar dikkati çekmektedir (Resim: 2). Hellenistik Çağ boyunca, 
mezarların dikilitaşlar/steller ile belirlendiği anlaşılmaktadır. Bunlara ilişkin çok 
sayıda andezit taşından oyulmuş kaideler gözlemlenmektedir. Kaidelerin üstünde 
durması gereken dikilitaşların bir bölümü yerel andezit taşından yapılmıştır. 
Ancak çok sayıda kırık parçadan anlaşıldığı kadarıyla kireç taşı ya da mermerden 
dikilitaşlar da kullanılmaktaydı. Kimi eksedra parçaları ve sunak taşları kentin 
nekropolis alanına, yüzyıllarca sürdüğü anlaşılan tahribata karşın, bir görsellik 
katmaktadır. Gün Dağı’nın dik yamaçlarının bulunduğu Koçaçay tarafında gömü 
yoğunluğu yoktur ve kuzeye bakan uygun eğimli yamaçlar ve sırtlar gömü 
bakımından tercih edilmiştir. 

Şimdiye kadar gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda nekropolis alanında 
arkaik bir anthemiona ait parça, zayıf da olsa Arkaik Döneme ait mezarların ya 
da mezar gruplarının varlığına işaret etmektedir. İ.Ö. 4. yüzyıla ait bir Lesbos 
amphorası içine yapılmış olan bebek gömüsü, Klâsik Döneme ait mezarların 
varlığını göstermektedir. Hellenistik Döneme gelindiğinde, kentin büyümesine 
paralel olarak nekropolis alanında gömülerin yoğunlaştığı, etrafı taş duvarlarla 
çevrelenmiş mezar gruplarının ortaya çıktığı, zengin mezar hediyeli taş sanduka 
mezarların sayısının arttığı gözlenmektedir. Ayrıca mermer ve andezit stel ve 
benzeri anıtların çoğaldığı ve eksedra gibi anıtsal oluşumların ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Roma Döneminde de İ.S. 2. yüzyılın sonu-3. yüzyıl başına ait 
Attika, çerçeveli ve girlandlı andezit lâhitler nekropolde yoğun olarak kullanılmıştır. 
Kimi lâhitler Hellenistik Döneme ait kare avluların içlerine yerleştirilmiştir. 
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Nekropolis alanında döküntü malzeme arasında ele geçirilen ve 14. yüzyıla 
tarihlenen Miletos işi parçalar Aigai’nin yakın çevresinde en erken Türk tarihini 
vermesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca Aigai ve çevresi 18. ve 19. 
yüzyıllarda göçebe Türkmen cemaatlerinin yayla türü yerleşimlerine sahne olmuş, 
19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı devletinin bölgede uyguladığı iskân 
politikaları çerçevesinde yerleşik hayata geçirilen Türkmenler’in kurdukları köylerin 
taş ihtiyacı antik kentten karşılanmıştır. Aigai hâlen 19. yüzyılın ortalarında kurulan 
Yunddağı Köseler Köyü’nün sınırları içinde bulunmaktadır.

Nekropolis alanında 2005 yılı kazıları kapsamında kentin kuzey eteklerine dek 
uzanan asfalt yol ve bitiminde yer alan bekçi kulübesinden itibaren, nekropolis 
alanından geçecek bir gezi yolunun oluşturulmasına ve çevre düzenlemesinin 
yapılmasına başlanmıştır. 

DEMİRKAPI KAZISI 
Funda GENÇ

Münteha ŞAHAN
“Altertumer von Aigai”de Pergamon kazı heyetinin de adıyla sözünü ettiği 

Demirkapı, kazıların başladığı 2004 yılına kadar ziyaretçilerin yukarı kente ilk 
adımlarını attıkları, tek giriş noktasıydı. 2004 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları 
sırasında Demirkapı’nın daha geç bir dönemde (muhtemelen Roma Çağında) 
kapatılıp iptal edildiği tespit edildi. Kentin kullanılmayan değişik yapılarından 
sökülmüş lento ve arşitrav türü bloklarla gerçekleştirilmiş söz konusu kapatma 
eylemi, Demirkapı’nın hemen kuzeyinde yer alan ve kentin en büyük kamu 
hamamlarından biri olan Kuzey Hamamı’nın muhtemelen İ.S. 2-3. yüzyıllarda inşa 
edilmesiyle ilişkili olmalıdır. Kapının dışında yapılan sondajlarda kapıya yönelen 
herhangi bir taş döşeme izine rastlanmamasına karşın, kapı girişinden kentin içine 
doğru oldukça büyük plâka taşlarla döşenmiş bir yol sistemi mevcuttur. Kapının 
dışında olması gereken taş döşeme yol kamu hamamı tarafından tahrip edilmiş 
olmalıdır (Resim 3).

Yol, kapıdan itibaren kentin içine doğru yükselerek iki farklı yönde devam 
etmektedir. Döşeme yolun altında, ana kayaya oyulmuş ve bir insanın girmesine 
müsaade eden kanal sistemleri mevcuttur. Söz konusu kanal sistemi yolun 
altından, batıdan doğuya doğru yaklaşık 10 m. uzanır ve bir kolu kuzeye, bir kolu 
da doğuya dönerek devam eder. Kanal sisteminin, Demirkapı’nın arka alanına 
düşen yağmur sularını kapının dışında alt kodda yer alan kamu hamamının sarnıç 
ve su toplama havuzuna yöneltmek üzere inşa edildiğini düşünmek yanlış olmasa 
gerektir. 
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Demirkapı’nın girişinde, sol ve sağ yanlarda ana giriş kapısının söve taşları 
dikkati çekmektedir. Söveleri geçince sol tarafta (kuzey yönde) kentin surlarına 
bitişik olarak yapılmış, kapının içine bir kapı ile açılan ve yine birbirlerine kapılar 
ile bağlı yan yana 4 adet mekân dikkati çekmektedir. İptal edilmeden önce 
Demirkapı’nın kontrolünde kullanıldığını düşündüğümüz bu mekânlar kapının 
iptalinden sonra Roma Döneminde (İ.S. 2.ve 3.yüzyıllar) arka alanda oluşturan 
büyük mekân içine katılmış olmalıdır.  

DEMİRKAPI ARDI ROMA YAPISI  
Yusuf SEZGİN
Barış YENER

Demirkapı’nın kapatılmasından sonra kapının arkasında bulunan ve kapının 
işlevini sürdürdüğü sırada henüz hangi amaçlar için kullanılmış olduğunu tespit 
edilemeyen geniş alan muhtemelen avlulu, sarnıçlı geniş bir yapı için inşaata 
açılmış olmalıdır. 

Ayrıca, Demirkapı’dan girdikten sonra yolun devamında, sanki yolun önünü 
kapatmış gibi görünen mekânın da kazısı gerçekleştirilmiştir. 1 No.lu mekân olarak 
isimlendirilen odanın içinde, batı yarısında açığa çıkarılan kireç katkılı sıkıştırılmış 
kum ve çakıl taban, üzerinde in situ ele geçirilen taban malzemesi ile birlikte İ.S. 
2.-3. yüzyıllara tarihlenmiştir. Odanın batı yarısı kireç harç ile döşenmişken, doğu 
yarısı pişmiş toprak taban blokları ile döşenmiştir. 

Genel kullanımına ilişkin olarak yapılan ilk gözlemler, mekânın bir andron olarak 
kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Tabanının kireç katkılı sıkıştırılmış kum 
ve çakıl taşı olması, renkli stuccolar ile bezenmiş duvarlarının varlığı, suya ihtiyaç 
duyulan bir temizlik gereksinimi ve kanalın içinde ele geçirilen hayvan kemikleri ve 
zeytin çekirdekleri gibi yeme içme ile ilişkili veriler, bu varsayımı desteklemektedir. 
Fakat yine de etrafındaki diğer mekânların kazısının tamamlanmadan net 
sonuçlara ulaşmak şu an için pek mümkün görünmemektedir.

DOĞU ŞAPEL KAZISI 
O. Kürşad SERTTÜRK

İ. Sabri ÇAKIR
2004 yılında kazısı gerçekleştirilen “Doğu Şapel” olarak adlandırılan Bizans 

Kilisesi, Demirkapı’dan girdikten sonraki düzlükte doğudaki sura yakın bir konumda 
yer almaktadır. Doğu Şapel 12.40x6.20 m. ölçüleriyle taşra kentlerine özgü sade 
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ve mimarî açıdan çarpıcı bir özelliği olmayan bir Bizans kilisesidir. Genel yapısı ile 
küçük bir Hıristiyan cemaatinin ihtiyaçlarına cevap verecek boyutta inşa edilmiştir. 
(Resim: 4) 

Doğu-batı doğrultusunda uzanan şapelin doğusunda içten ve dıştan yuvarlak 
tek apsisi batısında bir girişi bulunmaktadır. Giriş kapısının eşiğinde, ters çevrilmiş, 
Aigai kent meclisinin aldığı ve Seleukos Kralları I. Seleukos  ve oğlu I. Antiokhos’a  bir 
mektupla gönderdiği kararları içeren bir yazıt bloğu devşirme olarak kullanılmıştır. 
Söz konusu Yunanca yazıt 1.75x0.60 m. ölçülerindedir ve anlaşıldığı kadarıyla 85 
satırdan oluşmaktadır. Subasman duvarlarının dış yüzlerinde, devşirme taşlardan 
oluşan büyük ve düzgün bloklar orthostatik şekilde yerleştirilmiştir. Dış duvarların 
yapının içine bakan bölümleri ise taş ve tuğlaların dönüşümlü olarak yerleştirildiği 
almaşık inşa tekniği ile örülmüştür. Şapelin iç duvarlarının üzerinde yer yer oldukça 
iyi korunmuş kireç harçlı sıva parçaları belirlenmiştir. Üzerinde kırmızı, pembe 
ve koyu mavi renklerden oluşan, niteliği belli olmayan boya izleri görülmektedir. 
Şapelin zemininde ele geçirilen yoğun kireç ve dağılmış kırık mermer parçaları, 
zeminin kırık mermer parçaları ile döşendiğini düşündürmektedir. 

Kilisenin güney duvarı üzerinde yaklaşık 1,5x1,5 m. ölçülerinde bir niş yer 
almaktadır. Doğu bölümünün dört köşesinde düzgün mermer bloklar açığa 
çıkarılmıştır. Söz konusu bloklar, muhtemelen taşıyıcı işlev gören sütunların 
altlıkları olarak kullanılmış olmalıdır. İçten içe yaklaşık 4x1,80 m. ölçülerindeki 
apsisin ortasında dik yerleştirilmiş taş bloklarla oluşturulmuş kathedra (?) yer 
almaktadır. Şapelin içinde ve dışında dağınık olarak ele geçirilen sırlı Bizans 
seramiği yapının İ.S. 12-13. yüzyıllara ait olduğunu kanıtlar niteliktedir.

 
YENİKAPI (TİBERİUS KAPISI) KAZISI 

Şükrü TÜL
2006 yılında kazılan ve Yenikapı diye tanımlanan sur kapısı Demirkapı’ya göre 

yaklaşık 100 metre batıdadır. Arkaik yukarı kent suru burada bindirme özellikli bir 
kapı yapmaktadır. Demirkapı ile arasında bir burç bulunmaktadır (Resim: 5). 

Arkaik yukarı kent surlarının bindirme yaptığı bu kesimde pirnar çalıları ve 
delicelerin engellediği geçit, bir kapı aralığı olarak emekli ören yeri bekçisi Ahmet 
Altınay’ın gözlemleri ile bilinmekteydi. Kapı aralığı olarak öngörülen kesimde 
sur duvarına göre daha derince bir çukur kesim ve kapı mimarî üyesi olabilecek 
taşlar yüzeyde bulunmaktaydı. Bunlar arasındaki yarım sütunlar, kapı mimarîsi 
için değerlendirilmesi gereken umut verici unsurlardı. Kapıya göre surun kuzey 
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parçasını güneyden sınırlayan kaba duvar örgüsü de yüzeyde açık biçimde 
görülmekte ve kent içinden gelen bir yolun sınırını oluşturduğunu duyurmaktaydı. 
Söz konusu geçit, içten kolay aşılabilir çöküntü ve birikim karakteri verirken 
dışa, batıya doğru dökülmüş bulunan taşlar daha aşılması güç, dik bir yamaç 
oluşturmakta idi. Son 30 yılda yapılmış kuru duvar ve çalı engellerle buradan giriş 
çıkışlar tümüyle durdurulmuştu.

İlk kurgusu ana kaya parçaları üstüne yapılmış arkaik sur, kaba poligonal 
örgü tekniği ile inşa edilmiştir. Belirli sıralar ve taş aralıklarına yeni taş sıralarının 
yerleştirilmesi biçiminde gelişmiş bu poligonal teknik, yaklaşık yamaçtan 3,5-4 
m. yükseltilmiştir. Surun kapıya göre kuzeyinde bindirme yapan parçasının üst 
kesiminde korunmuş olan ve tabaka biçiminde çıkarılarak işlenip yerleştirilmiş 
olduğu görülen kuşakları, duvarın güçlendirilmesi için kullanılmış önemli bir ayrıntıdır. 
Kuşaktan sonraki üst kesime ilişkin taş sıraları zaman içinde döküldüğünden üst 
yapıda dekoratif bir poligonal tekniğin varlığı saptanamamaktadır. Duvarın bu 
özellikleri Smyrna öreninde tarihlenmiş bulunan İ.Ö. 7.yüzyıl son çeyreğine ait 
duvarlarla benzeşmektedir.

Kapının güneybatı kesiminde ise sur duvarının yaklaşık 4 m. sularında 
korunduğu, ancak kuşak özelliğinin burada saklı kalmadığı görülür. Surun 10 m. 
kesimi keskin bir yükseklik oluşturacak biçimde korunmuş, batıya doğru kalanı 
ise yamaçtan kayarak aşağıdaki döşeme yola doğru dökülmüştür. Kuzeybatı 
sur duvarının alt kesiminde iri kaya çekirdeklerinin kullanılarak duvar örgüsünün 
düzenlendiği görülür. 

Kapının iç kesiminin kazılması sırasında Dor düzenindeki bir arşitrav parçası 
üzerinde yer alan önemli bir yazıt parçası bulunmuştur. Bu yazıt üstünde Lâtince  
..TEM]PORE XII[... yazmaktadır. Bu yazıtın üstünde ikinci bir arşitrav parçası 
üzerinde de ..]VRBIV[M TERRAE... yazıtı okunmaktadır. Söz konusu yazıt daha 
önce 1885-86 Bohn araştırmasında belirlenmiş bulunan ve Demirkapı batısında 
ele geçirildiği söylenen yazıtlara uymaktadır. Söz konusu yazıt: TI-CAESAR-DIVI-
AVG-F-DIVI-IVLI-N-AVG-P-M-TR-POT-XXXVI-IMP-VIII-COS-V-CONDITOR-
VNO-TEMPORE-XII-VRBIVM-TERRAE-MOTV-VEXATARVM-TEMPLVM-
RESTITVIT biçiminde bir kalıptır ve Tiberius’un 17 yılı depreminden sonra kuzey 
Ege’de yenilediği kentlerin varlığını belirtir. Bu onarım evresi yaklaşık İ.S. 34-35 
yılı olarak belirlenmiştir.

2006 yılı kazı sonuçlarından hareketle Yenikapı’nın ilk yapımından terk 
edilinceye kadar geçirdiği evrim ve değişiklikler aşağıdaki gibi gerçekleşmiş 
olmalıdır.
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Evre A-kentin yukarı kesiminin kuzey surlarında Demirkapı’dan sonra gelen 
ikinci kapı olan, bindirme teknikli kapı olasılıkla İ.Ö. 7. yüzyıl sonunda yapılmıştır. 
Bu kapı, surun bindirmesinin yarattığı güvenli içerlek kesimde olasılıkla tek kanatlı 
bir iç kapı ile tamamlanmıştı. Arkaik kapının günümüzde sur duvarının korunmuş 
kesimleri dışında tek ayrıntısı yerinde durmakta olan söve deliğidir. Kapının 
bindirme tekniği Neandreia surunun aşağı kesiminde bulunan 8 No.lu kapı ile 
benzeşmektedir.

Evre B1-17 depreminin en önemli kanıtı olarak 1885-86 Bohn araştırmasında 
derlenen Lâtince yazıt parçaları ve Yunanca karşılaştırmasından çıkarılan sonuca 
göre Aigai 34 ya da 35 yılında geniş ölçekli bir onarım görmüştür. Bu onarım evresi 
sırasında arkaik sur içine yeni bir kapı anıtı yapılmış olmalıdır. Yapının dış görünümü, 
yaklaşık 18 taştan oluşan bir kemer biçimindedir. Kemerin kilit taşı, iki ayrı taşta 
yarısı bulunmak üzere bir çelenkle süslenmiştir. Bu kemerin üstünde ise bileşik 
olarak üretilmiş Dorik arşitrav ve metop-triglyph parçası yer almaktaydı. Bir saçaklık 
ile tamamlanmış olması gereken bu kurgunun üçgen bir alınlık kompozisyonu ile 
tamamlanıp tamamlanmadığı kesinlik kazanmamıştır. Dönemsel olarak Augustus 
Çağına tarihlenen pek çok sur kapısında bu yalın dekorasyon görülür. Türkiye’deki 
en yakın örnek Ksanthos kent suruna yerleştirilmiş Vespasianus kapısıdır. Tüm 
örneklerde Dorik mimarlık öncelikli biçimde tercih edilmiştir. 

Kapının iç kemeri ise farklı karakterdedir. Üst geniş kenarları profi lli kemer taşı 
dizisi bu dekorun belli başlı üyeleridir. Buradaki kemerin farklılığının açıklanması 
kentin içinden daha güzel görünmesinin hedefl enmesi olabilir. Burada bulunan 
üst yapı yarım derin yivli sütunlarla tamamlanmaktadır. Başlıkların varlığına ilişkin 
herhangi bir parçanın bulunmaması tümünün mermer olabileceğini ve zaman 
içinde seçilmiş olabileceklerini akla getirmektedir. Burada bulunan diş kesimli 
saçaklıklar sütunlu dekorun uygun ve tamamlayıcı devamlarıdırlar. Buradaki 
kemer ve yarım sütun mimarîsi ile ilintili olabilecek diş kesimli bir arşitrav kapının 
batı önünde bulunmuştu. Bu mimarî üyenin de kapının iç kesimi ile ilintili olması 
söz konusudur.

İki kemer olarak yapılan kapının iç kesiminde ise güney duvarındaki 
kalıntılardan çıkarabildiğimiz kadarıyla bir denizlik ve üstünde yer alan monolitik 
kemer dekoru bulunmaktaydı. Bu duvar olasılıkla  mermer kaplama ile dekorluydu. 
Kuzeydeki duvara ilişkin bilgilerimiz yok denecek kadar sınırlıdır. İki kemerin arası 
da kesinlikle söylenebileceği gibi, ahşap bir çatı örtüsüyle geçilmişti. Bu türden 
iki kemer biçiminde düzenlenmiş kapı mekânı Kremna kentinin kayalık güney 
kesiminde bulunmaktadır.
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Ek Evre B2-kapının komşusu olması gereken ikinci Tiberius Dönemi yapısı bir 
Sebasteion olabilir. Yüzeyde bulunmuş bir yazıt parçasının sebastos sözcüğünü 
çağrıştırması, yine yüzeyden mermer iki heykel parçası (AUP ve AUI) ile Tiberius 
Döneminin kalıplaşmış onurlandırma yazıtı Lâtince ve Yunanca arşitravlar kapı 
çevresinde ikinci bir yapıyı göstermektedir. Olasılıkla bu yapı, kapıdan girer 
girmez Tiberius ile ilgili onurlandırmayı bildirmek üzere yapılmıştı. Dor düzenindeki 
bu mimarînin yeterince malzemesi olmasına karşın, yerinin sağlıklı biçimde 
saptanabilmesi gelecek araştırmaların konusu olmalıdır. 

Evre C-kapı Roma Çağının geç evresinde bir kanal sorunu ile baş başadır. 
Bu evre İ.S. 3. yüzyıl gibi öngörülebilir. Yolun altından gelen kanal sur duvarından 
kuzeye çıkarılmış ve bu evrede sur duvarının yıkılması gibi bir sorun belirmiştir. 
Buradaki olası Sebasteion ya da basit de olsa bir stoanın yıkılma evresi bu zaman 
diliminde gerçekleşmiş olabilir. Özellikle 262 depreminin etkisi de bu süreçle 
ilintilendirilebilir.

Evre D-kapının kuzey kıyı komşusu surun hasar görmesi ve olasılıkla da 
stoanın etkilenmesi 5. yüzyıl sularında buraya bir küçük kilisenin yerleşmesine 
yardımcı olmuş olmalı. Kapının henüz yıkılmamış olabilecek varlığı küçük kiliseye 
güven kazandırmış olmalı. İç kesimindeki basit duvarların yapımı ile burası bir tür 
dinsel geçit konumuna yükselmiş olabilir. Surun üstüne yerleşen kilise 9,40 m. 
uzunlukta bir duvar ile kapıdan içeri giren duvarın komşusudur. 0,55 m. dönerek 
doğuda bir apsis yapan kilise, sur dikkate alınırsa, maksimum 8,45 m. lik bir 
genişliğe yerleşmiştir. Bu yapının içeriği ve seramikle yapılabilecek tarihlemesi 
gelecek dönemlerin kazı tasarısı olarak kalmıştır. Kilisenin ve kapının yıkımının 
ve çevrelerinin köhneleşmesinin 7. yüzyıldaki bunalım dönemine rastladığı 
öngörülebilir.

  
BOULEUTERİON 

Yusuf SEZGİN
Mehmet ÖNDER

M. Hamdi KAN
Agora Caddesi üzerinde, muhtemel bir deprem sonrası yıkılmış ve özellikle 

İ.S. 12. ve 13. yüzyıllarda mimarî elemanların birleştirilmesinde kullanılmış kurşun 
kenet yağmasından etkilendikten sonra günümüze değin el değmeden gelmiş 
olan Kent Meclisi Binası (Bouleuterion) 2004 yılında başlayan kazı çalışmaları 
sonucunda hemen hemen tümüyle gün ışığına çıkarılmıştır. Aigai kazıları 
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başlamadan önce emekli ören yeri bekçisi Ahmet Altınay’ın gelen ziyaretçilere 
yoğun delice ormanı ve taş yığınları altında gösterdiği oturma sıralarına ait parçalar 
ve Agora Caddesi’ne bakan etkileyici üst üste dikdörtgen bloklardan oluşturulmuş 
cephe duvarından arta kalanlar, bir Bouleuterion yapısına işaret etmekteydi. 1885-
1886 yıllarında Bohn ve Schuhardt’ın çalışmaları içinde sözü edilmeyen bu kent 
meclisi binasına ilişkin ilk bilgiler yakın çevresinde tespit edilmiş yazıtlı arşitrav 
parçalarından geldi. Yazıt Apollonidas oğlu Antiphanes’in Zeus Bollaios, Hestia 
Bollaio’ya ve Demos’a (yurttaşlar topluluğu) bir bina adadığını bildirmektedir. 
Kuşkusuz bu yazıt yıkılmadan önce Bouleuterion’un ön cephe duvarı üzerinde 
yer almaktaydı. Gerçekten de Bouleuterion kazıları hem Apollonidas’ın hem de 
Antiphanes’in adlarını taşıyan onurlandırma yazıtlarını gün ışığına çıkardı.

Yaklaşık 150 kişilik kapasiteli, 12 basamaklı küçük bir Odeon formunda olan 
meclis binası Geç Hellenistik Dönemde inşa edilmiş ve heykellerle ve muhtemelen 
onlarla ilişkili onurlandırma yazıtları ile süslenmiştir. 

Cephesi Dor düzeninde inşa edilmiş olan meclis binası eğimli bir arazide 
yer almaktadır. Agora Caddesi’ne bakan ön cephe üç kat yüksekliğindedir. İçte 
üçüncü kat seviyesinde yer alan kulis bölümünün önünde yer alan sütunların 
başlıkları ise İon tarzında yapılmıştır. Oturma sıralarının her iki yanından ve tam 
orta bölümünden orkestraya ulaşan üç ayrı merdiven mevcuttur. Orkestra klâsik 
bir Hellen tiyatrosunda olduğu gibi, yarım daire formlu tasarlanmıştır (Resim: 6).

2004 yılı kazı çalışmaları sırasında, Bouleuterion’un Agora Caddesi’ne bakan 
yüzünün güney kısmı temizlenmiş, 2005 ve 2006 yılı çalışmalarında ise kuzey 
kısmı da açılarak, ön cephesi tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. Özellikle 2004 ve 2005 
yıllarında meclisin, dükkânlar içine yıkılan enkazı içinde mermerden 6 adet baş 
ve bunlara ait gövdeler ele geçirilmiştir. Heykellerin orijinalinde, Bouleuterion’un 
kuzey duvarının doğu bölümü ve cephe duvarının iç kesimlerinde oluşturulmuş 
payeler üzerinde, durdukları anlaşılmaktadır. Özellikle iki heykelin kaidelerinde yer 
alan “ΜΕΝΕΣΤΡΑΤΟΣ  ΙΠΠΙΟΥ  ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ  ΕΠΟΙΕΙ” yazısı, heykellerden 
en az ikisinin Pergamon’lu Hippias oğlu Menestratos tarafından yapıldığını 
göstermektedir. Geç Helenistik Döneme tarihlenen heykellerin Pergamon Okulu 
ürünleri oldukları anlaşılmaktadır (Resim: 7).

Meclis Binası’nın inşası ve kullanımına yönelik en önemli tarihleyici veriler 2006 
yılında ortaya çıkmıştır. Meclisin oturma sıralarının ortasından geçen merdivenlerin 
aksında, orkestra ile hemen doğu bitişiğinde yer alan dükkânları birbirinden ayıran 
kuzey-güney yönlü duvarın hemen doğusunda bir altar temeli yer almaktadır. 
Söz konusu temel oldukça büyük taşlardan inşa edilmiş ve ana kayaya kadar 
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oturtulmuştur. Meclisin kalbi olarak nitelendirilebilecek olan altara ait çok sayıda 
irili ufaklı parça 2005 ve 2006 yılı kazılarında ele geçirilmiştir. Altar, mermerden 
yapılmıştır ve üzeri boğa başı-boukranion kabartması ile süslenmiştir. 

Altar temeli, ana kaya üzerine açılmış bir çukurun tam dibine kadar oturmaktadır. 
Çukur içinden bir maltıza ait parçalar, tama yakın bir kandil, piramidal yapıda tam 
bir ağırşak, lagynos parçaları ve kalıp yapımı bir kâseye ait parçalar ele geçirilmiştir. 
Dibe doğru iyice daralan ana kaya çukurunun dibinden sağlam korunmuş bir tek 
kulplu sürahi ve iki tane halka kaideli, tek kulplu sürahi ele geçirilmiştir. Buluntuların 
niteliği ve konumu, bu çukurun binanın inşasıyla çağdaş olduğunu göstermektedir. 
Eldeki veriler kuzeydoğu ana kaya çukurunun Bouleuterion’un inşası esnasında, 
belki de hemen öncesinde, bilinçli olarak açıldığını göstermektedir. Konumu 
itibarıyla sunak temelinin tam altında yer alması ve sunu karakteri taşıyan 
buluntuların ele geçirilmesi, söz konusu çukurun yapının inşası sırasında yapı 
sunusu için açılmış olduğunu kanıtlamaktadır (1 No.lu sunu çukuru). Zaten ele 
geçirilen tama yakın kaplardan bazılarının sunak temelinin ana kaya çukuru 
içinde devam eden kısmının altında kalıyor olması da bunu kanıtlamaktadır. Ele 
geçirilen tam ve tama yakın kapların tamamının kapalı kap (sürahi) olması, sıvı 
libasyonunun varlığına işaret etmektedir. Ayrıca ele geçirilen çok sayıdaki tam ve 
parçalar hâlindeki fi gürinler, ritüelin (törenin) varlığını göstermektedir.

Sunağın temellerinin oturduğu ana kaya çukuru, yapının inşası öncesinde 
yapılan törenle ilişkili olarak açılmış olmalıdır. İçerisinden çıkan buluntular, yapı 
sunusu olarak değerlendirilmelidir. Ele geçirilen tarihlenebilir buluntuların tamamı 
İ.Ö. geç 2-erken 1. yüzyıla aittir. Bu açıdan meclis binasının İ.Ö. geç 2-erken 1. 
yüzyılda yapıldığını söylemek doğru olacaktır.  

4 No.lu dükkânın güneybatı bölümünde 125x70 cm. ebadında başka bir 
ana kaya çukuru tespit edilmiştir. Söz konusu ana kaya çukurunun özellikle dip 
kısımlarında ve dip kısımlarına yakın alanlarda pişmiş kil topakları ele geçirilmiştir. 
Anlaşıldığı kadarıyla ana kaya çukurunun kazılmasının ardından çukurun dibi ve 
dibe yakın yan kısımları kalın bir kil tabakasıyla sıvanmıştır. Daha sonra güçlü bir 
ateş ile kil pişirilmiş ve yer yer cürufl aşmıştır. Söz konusu kil topaklarının kaya 
yüzeyine yapışmış bölümleri daha az pişmiştir. Üstte kalan bölümlerde oldukça 
yoğun cürufl aşmış alanlar dikkati çekmektedir. Özellikle cam gibi cürufl aşmış ve 
erimiş bronz parçalar görülmektedir. Ardından muhtemel sunu malzemesi olarak 
nitelendirilebilecek malzemeler çukura atılmış ve en son üzerine orta boy taşlar 
atılarak çukur kapatılmıştır. 
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“2 No.lu sunu çukuru” olarak değerlendirdiğimiz bu çukur içinde ele geçirilen 
buluntular arasında İ.Ö. 2. yüzyıla ait bir lagynos dikkati çekmektedir. Buluntular 
arasında en önemli grubu çeşitli boyutlarda 5-6 adet tuzluk olarak nitelendirilen 
(salt cellar) örnekler oluşturmaktadır. Ayrıca çok sayıda tek kulplu sürahi, yonca 
ağızlı lekythos, skyphos ve kâse parçaları büyük oranda tümlenecek durumdadır 
(Resim: 8). Çukur içinde ele geçirilen buluntular arasında 16 adet bronz sikke 
dikkati çekmektedir. Çukur içinde dağılmış olarak ele geçirilen sikkelerin tamamı 
İ.Ö. geç 2. yüzyıl ait Aigai kent sikkeleridir. Tüme yakın ve tümlenecek durumdaki 
malzeme bir kontekst olarak değerlendirilmelidir. Tarihlenebilir buluntuların tamamı 
İ.Ö. geç 2. – erken 1. yüzyıla aittir.

Bouleuterion’un ön cephesinde, Agora Caddesi’ne bakan yan yana dizilmiş ayrı 
kapıları olan dört adet mekân yer almaktadır. Meclis binasının oturduğu yamacın 
çok eğimli olması nedeniyle meclisin cephesinde görülen bu dört kapı auditorium 
ile ilişkili olmayıp yalancı kapı işlevi görmektedir.

Söz konusu mekânların tamamı kazılarak açığa çıkarılmıştır. Her bir mekân 
bir giriş ile birbirlerine bağlanan, doğu-batı yönde, iç içe iki çift oda şeklinde 
tasarlanmıştır. En güneyde yer alan 4 No.lu dükkân hariç, dükkânların tamamında, 
yaklaşık aynı seviyelerde İ.S. 2-3. yüzyıla ait in situ malzeme veren düzlemler 
kazılmıştır. Nitekim 1 No.lu dükkânın doğu mekânındaki Roma düzleminde 
ele geçirilen iki sikkeden birisi (Kyme. Valerianus-Gallienus Dönemi) 253-268; 
diğeri (Temnos. Alexandrus Severus-Philippus Arabs Dönemi) 222-249 yıllarına 
tarihlenmektedir. Aynı şekilde 3 No.lu dükkânın batı yarısında açığa çıkarılan 
düzlem üzerinden gelen Commodus sikkesi, 180-192 yıllarına aittir.

İ.Ö.2. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılan Bouleuterion yapısının İ.S. 
3. yüzyılın ikinci yarısına kadar ayakta kaldığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu 
tarihten sonra terk edilmiş ve şu anda bilinmeyen bir dönemde kuzey duvarının iç 
kısmındaki bir platform ve cephe iç duvarının payeleri üzerinde duran heykeller ve 
onurlandırma yazıtları dükkân diye tanımladığımız mekânların içine yuvarlanmış 
olmalıdırlar. Ardından ön ve yan duvarları oluşturan kare ve dikdörtgen formlu taşlar 
düzenli bir şekilde moloz yığınını örtmüş olmalıdır. Heykellerin, onur yazıtlarının 
ve diğer mimarî unsurların sabitlenmesinde kullanılmış kurşun malzemenin 
tümüyle alınmış olması duvarların yıkılmasından önce ciddî bir yağma ve tahribata 
uğradığını göstermektedir. Bu arada heykellere ait bazı parçaların da yok olduğu 
saptanmaktadır.

Bouleuterion ile Agora Caddesi arasında kalan alanda, kuzey bölümde, 
meclis binasının kullanımdan çıkmasından sonra yapılmış olan bir mekân açığa 
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çıkarılmıştır. Söz konusu mekân ile Bouleuterion’un ön cephesi arasında kalan 
alan düzgün taş plâkalarla kaplanmıştır ve altından ana kayaya oyulmuş bir kanal 
geçmektedir. Bu oluşumun Bouleuterion’un ana girişinin önüne kadar uzandığı ve 
devamında da Agora Caddesi’ne bağlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu mekân 
Agora Caddesi’nin ve Meclis Binası’nın girişine uzanan yolun sınırlandırması 
nedeniyle üçgen formunda yapılmış ve muhtemelen bir dükkân ya da depo olarak 
işlev görmüştür. Taban üstünde ele geçirilen in situ buluntular ve tabanın hemen 
altında ele geçirilen Diocletianus (284-305) sikkesi yardımıyla mekânı geç 3-erken 
4. yüzyıla tarihlemek mümkündür. 

AGORA BİNASI KAZISI 
Sevgiser AKAT

Kentin en güçlü olduğu Hellenistik Dönemde, kentin doğu eteğine kurulmuş 
olan kuzey-güney doğrultulu agora binası doğudan taş döşemeli bir yol ile 
sınırlanmıştır. Yüzyıllar boyunca birçok şiddetli depreme maruz kalmasına karşın, 
80 m. uzunluğu ve 11 metreyi bulan yüksekliği ile oldukça etkileyici bir görünüm 
sergilemektedir. Üç katlı olduğu anlaşılan agoranın, alt katında doğu caddesine 
açılan, iki bölümlü, yan yana dükkânlar dizisi yer almaktadır. Orta kat, girişi 
kuzeybatı cephede yer alan büyük bir kapı ile sağlanan muhtemel depo alanları 
olarak kullanılmış olmalıdır. Çatısı mermerden İon başlıklı andezit sütunlarla 
taşınan en üst kat ise batı kenarındaki agoranın üç basamaklı bir merdiven ile 
çıkılan ahşap tabanlı bir stoa görünümü kazanmıştır. 

3. kat seviyesinde yer alan ve batıya bakan agoranın düzgün kesme taşlarla 
döşendiği, avlunun etrafının üstü açık su kanalları ile çevrelendiği görülmektedir. 
Agora Caddesi’nin, agora önündeki bölümünde yolun daha özenli bir biçimde 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu alanda yolun dik yerleştirilmiş monoblok taşlarla 
bölümlenmiş ve araları düzgün taş plâkalarla örülmüştür.

Agoranın en alt katında yer alan dükkânlardan biri 2005 yılı kazı sezonunda 
temizlenmeye başlanmıştır. Dükkân içinde biri kuzey- güney doğrultusunda, bir 
diğeri ise doğu–batı doğrultusunda devrilmiş olan, üç sütun tamburundan oluşan 
iki adet İon sütunu ve başlıkları ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu sütunlar yapının 
3. katını oluşturan sütunlu portikodan düşmüş olmalıdır (Resim: 9). 

Taş plâkalarla döşenmiş olan dükkân zemini ile sütunlar arasında steril bir 
toprak tabakası ve çatı kiremidi tabakasının yer alması, agora binasının terk 
edilmesinin ardından bir süre boş kaldığı, daha sonra çatısının çöktüğü ve son 
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olarak da sütunların dükkân zeminine düştüğü veya kurşun yağması amacıyla 
düşürüldüğü anlaşılmaktadır. Temizlenen dükkânın kuzeybatı köşesine yakın 
bir alanda muhtemelen Erken Roma Dönemine ait mermer bir erkek büstü ele 
geçirilmiştir.

MACELLUM KAZISI 
Sevgiser AKAT

Agora doğu caddesinin hemen önünde, agora binası için inşa edilmiş bir 
teras üzerinde yuvarlak formlu, basamaklı bir yapı açığa çıkarılmıştır. Helenler’in 
“Makellon”, Romalılar’ın “Macellum” adını verdikleri bir balık veya et pazarı olarak 
işlev görmüş olmalıdır. 8.50 m. çapındaki yapı, düzgün plaka taşlardan oluşturulan 
dört basamağa sahiptir. Yapının ilk sırasını oluşturan bazı blok taşların üzerinde 
Γ, Μ, Ν, Δ, Ζ, C, gibi Yunan alfabesine ait harfl er kazınmıştır. Macellumun zemini, 
bir ıslak mekân olarak kullanıldığı için düzgün blok taşlarla döşenmiştir. Yalıtımın 
sağlanması için, plâka taşlar kireç harcı zemin içine gömülmüştür. Yapının, biri 
doğu kenarda tabanın oturma sırası ile birleştiği noktada basamağa oyulmuş, 
diğeri ilk basamak üzerinde ikinci basamağı oluşturan taşa oyulmuş yarım ay 
formundaki iki delik, suyun yapının içine giriş ve çıkışını sağlamak üzere yapılmış 
olmalıdır. Tabanın oturma basamaklarına yakın alanlarda, taban plâkalarının 
üzerine oyulmuş oluklu kenet delikleri ve kare formlu taş veya başka malzemeden 
masa veya tezgâh yerlerini belirleyen kazıma çizgiler mekânın gerçekten de bir 
Macellum olduğunu düşündürmektedir (Resim 10). 

1 NO.LU SARNIÇ 
Lale DOĞER

Emel DEREBOYLU
Aigai kenti yaşamı boyunca yağmur suyuna ihtiyaç duymuş, tüm cadde ve 

sokaklar taş döşenmiş, taş döşemelerin alt kesimleri yağmur sularını irili ufaklı 
yüzlerce sarnıca yönlendiren kanalizasyon sistemi ile donatılmıştır. 2006 yılı 
kazı çalışmaları kapsamında agoranın yaklaşık 70 m. batısında akropolis kuzey 
sur duvarının hemen dibindeki düzlükte yer alan bir sarnıç alan “1 No.lu Sarnıç” 
kazılmıştır (Resim: 11).
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Bütünüyle volkanik trahit ana kayaya oyulmuş olan sarnıcın ağız kısmında, 
kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan bir atkı taşı yer almaktadır. Ağız kısmı 
yaklaşık 2x1,5 m. ölçülerindedir ve dibe doğru genişleyen bir formdadır. Ağzındaki 
atkı taşından itibaren 3,50 m. derinliğe sahip olan sarnıç, büyük boyutlu taşlar, 
mimarî bloklar ve sütun parçaları ile doldurulmuştur.

Sarnıcın kullanım evresine ilişkin tabaka içinde çok sayıda tam ve tama yakın 
kap ele geçirilmiştir. Geç 12-13. yüzyıllara ait Bizans sırlı ve sırsız açık ve kapalı 
kaplardan oluşan buluntu grubu yoğunluğu oluşturur. Bunlar arasındaki madenî 
kapları taklit eden tek kulplu sürahiler, altın yaldız astarlı olup bazılarında astar 
çok iyi korunmuştur. Yaldızlı astarın yanı sıra kırmızı renk astarla geometrik ve 
çizgisel bezemelere sahip buluntular da vardır. Kapalı kapların genellikle ağız 
kenarları kırıktır ve gövdenin farklı yerlerinde delikler bulunmaktadır. Bu deliklerin 
büyük bir bölümü sonradan, bir bölümü de üretim aşamasında bilinçli bir şekilde 
açılmış gibi görünmektedir. Sırlı buluntuların da çoğu ‘Zeuksippus Ailesi’ olarak 
tanımlanan gruba aittir. Slip ve boyama teknikli parçalar da mevcuttur. Gerek 
sarnıç içi ve çevresi gerekse diğer alanlarda ele geçirilen sırlı-sırsız buluntular 
özellikle Bergama, Sardes, Daskyleion ve İzmir agorasında ele geçirilen çağdaş 
seramiklere benzemektedir. Ele geçirilen Bizans Dönemine ait buluntu grubunu 
sarnıcın son kullanım aşaması olarak değerlendirmek doğru olacaktır (Resim 
12).

Sarnıcın dibinin güney bölümünde, sarnıç zemininde yer alan sığ bir çukur 
içinde İ.Ö.2. yüzyıla ait 12 adet bronz Aigai sikkesi ele geçirilmiştir. Bilinçli olarak 
açılmış bir çukur içine yerleştirilen sikkeler, sarnıcın Hellenistik Dönemdeki ilk 
kullanım evresinde, bir anlamda sunu olarak bırakılmış olmalıdır. Sikkeler, daha 
sonraki dönemlerde sarnıcın temizlenip kullanılmasına rağmen, zemindeki çukur 
içinde kalmaları nedeniyle korunmuş olmalıdır.

Sarnıç içinde, kazılan ilk seviyeden itibaren Helenistik ve Roma Dönemine ait 
seramik parçaları oldukça az sayıda ele geçirilmiştir. Sarnıcın dibine yakın bir alana 
kadar geç 12.-13. yüzyıl Bizans seramiklerine rastlanması, sarnıcın Helenistik 
Dönemde kullanılmaya başlanmasının ardından, Bizans Dönemine kadar defalarca 
temizlenmiş olduğunu düşündürmektedir. 14. yüzyılın başlarında Saruhanoğulları 
yönetimindeki Türkmenler’in batıya, Ege denizi kıyılarına ilerlemeleri sonucunda 
yerli Hrıstiyanların kenti terk etmek zorunda kaldıklarını ve bu terk ediş esnasında 
sarnıcı bilinçli olarak doldurduklarını ileri sürmek mümkündür. Ayrıca sarnıç içinde 
ele geçirilen büyük boyutlu taş ve mimarî elemanlar da bilinçli bir doldurmanın 
kanıtı olabilir.
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Sarnıç, etrafı taş döşeli, yaklaşık 5,5x5,5 m. ölçülerinde bir avlunun doğu 
kenarında yer almaktadır. Düzgün kesilmiş, büyük boyutlu taşlarla oluşturulan 
avlunun, özellikle batı bölümünde bazı yerlerde ana kaya düzeltilerek döşemeye 
uydurulmuştur. Sarnıcın ilk kullanım evresinin Hellenistik Dönem olduğu 
düşünülürse, onunla çağdaş olan avlunun da Hellenistik döneme ait olması 
gerekmektedir. Avlu’daki son tabaka sarnıç içindeki Bizans buluntularının 
benzerlerini içermektedir. Önceki dönemlerin mimarî malzemesi, taş ve tuğla ile 
oluşturulmuş bazı duvar kalıntıları da ağaç kökleri tarafından tahrip edilmiştir.

KENTİN ULAŞIM AĞI TESPİT VE KAZI PROJESİ 
Ünal TÜRKAN

Elif ATAY
2004 yılında Aigai kazıları başlarken öncelik verilen projeler arasında 

ziyaretçilerin ören yerini daha kolay gezebilmeleri ve daha kolayca algılayabilmeleri 
amacıyla, antik kentin cadde, sokak, kavşak ve merdivenlerinin tespit edilmesi 
ve çevresinden geçen ve bölgenin diğer kentleri ile bağlantılı olan yol ağının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar bulunmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda, 2004, 
2005 ve 2006 yıllarındaki kazı çalışmalarında mesainin önemli bir kısmı “Ulaşım 
Ağı Tespit ve Kazı Projesi”ne tahsis edildi. 

Belirlenen ilk hedef kentin yaklaşık 500 m. kuzeyinden geçen doğu-batı 
doğrultusunda zaman zaman yüzeyde taş döşemeleri görülen Gryneion-Magnesia 
yolundan ayrılan ve uygun eğimleri izleyerek kentin hemen kuzey kıyısındaki 
nekropolisin içinden geçip agoraya kadar ulaştığını düşündüğümüz ana caddenin 
tümüyle ortaya çıkarılmasıydı. Söz konusu yolun yaklaşık 30 metrelik kesimi, 
emekli ören yeri bekçisi Ahmet Altınay’ın gayretleriyle geçen 20 yıl içinde ortaya 
çıkarılmıştı ve özellikle mükemmel döşenmiş taş yapısı ile kentin gezilmesi 
için ziyaretçileri heveslendiren bir işlev görmekteydi. Söz konusu taş döşeme 
kuzey hamamı adını verdiğimiz teraslı ve tonozlu yapıya ulaşmadan toprağın 
içinde kaybolmaktaydı. Bu caddenin kentin içine hangi kapıdan girdiği de ayrıca 
yanıtlanması gereken sorulardan biri olarak durmaktaydı. Kuzey hamamlarının 
inşası, söz konusu caddenin bu rotada tahribat gördüğü ve Demirkapı’ya ulaşımın 
engellendiği ve ana caddenin Yenikapı’ya ve muhtemelen orada ayrılan başka 
bir kol ile batıda yer alan tapınaklar bölgesine ve tiyatroya ulaşmış olabileceği 
düşünülmekteydi. 2006 yılında kuzey hamamının enkazının oluşturduğu yaklaşık 
4 metrelik dolgu kaldırılınca, taş döşeli caddenin batıya doğru zeminden yaklaşık 1 
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metre altta Yenikapı’ya doğru devam ettiği görüldü (Resim: 13). Kuzey hamamının 
kuzeybatı köşesini 2 metre güneyine kadar takip edilen taş döşemenin kazısı 
burada sonlandırıldı ve yaklaşık 50 metre sonra Yenikapı’ya dönmesi gereken 
kavşak noktasında yapılan sondajda taş döşemeye yeniden rastlandı. Yer yer 
tahrbata uğramış ve karakteri değişmiş olarak hafi f bir eğim gösteren döşeme, 50 
metre uzunluğunda Yeni Kapı’ya kadar takip edildi (Resim: 14).

2006 yılı kazı mevsiminde “Ulaşım Ağı Tespit ve Kazı Projesi’nin ikinci etabında, 
Yeni Kapı (Tiberius Kapısı) ile Agora Caddesi arasında kalan antik yolun açığa 
çıkarılması hedefl endi. 

Yeni Kapı’dan itibaren taş döşeli olarak Agora Caddesi’ne doğru devam 
eden yol, Yeni Kapı’dan yaklaşık 10 m. sonra ikiye ayrılarak bir koldan kuzeye 
dönmektedir. Sadece küçük bir bölümü açılan bu tali kol, sur iç kıyısı boyunca 
Demirkapı’ya bağlanıyor olmalıdır. Kuzeye doğru dönüş yapan yolun kanal sistemi 
de açığa çıkarılmıştır. Kanal kapaklarının 3 tanesi üzerinde  kazıma “A” harfi  yer 
almaktadır. 

Taş döşeli ana caddenin ise Yenikapı’dan doğuya doğru 54 metre devam ettiği, 
bu noktada yerini düzeltilmiş ana kayaya bıraktığı görülmektedir. Tam bu bölümde 
cadde Agora Caddesi’ne doğru doğuya devam ederken güneye bir kol verir. 
Henüz kazılamayan bu tali kol muhtemelen merdiven şeklinde Akropolis’e doğru 
devam etmektedir. Söz konusu güney kolunun altında bulunan bir kanalizasyon 
sistemi ana cadde altındaki kanal sistemiyle birleşir ve bu sistemle yağmur sularını 
Yenikapı’nın yanında sur içinden geçirilen bir delikle sur dışındaki bir havuza veya 
bir sarnıca iletir.

Ana caddenin özellikle kuzey kenarı boyunca birçok farklı mekân ve bunlara 
ait girişler tespit edilmiştir. Söz konusu mekânların kazıları gerçekleştirilmemiş 
olmakla birlikte, bunların cadde üzerindeki dükkânlar ya da konutlar olduğunu 
söylemek yanlış olmasa gerektir. 

Yenikapı’dan agoraya doğru yaklaşık 60 m. mesafede, kavşaktan hemen 
sonra, yolun bir meydana ulaştığı görülmektedir. Söz konusu meydanın kuzeyinde 
büyük boyutlu muhtemel bir kamu sarnıcı yer almaktadır. Meydanın güneyinde, 
hemen yol üzerinde ise mimarî bir oluşum dikkati çekmektedir. Toplam 2.60 m. 
genişliğinde, 5 adet büyük boyutlu taşın yan yana konması ile oluşturulan bir 
basamak ve üstüne dik olarak yerleştirilmiş, yine büyük boyutlu 3 adet taş blok 
görülmektedir. Arka kısmı küçük taşlar ile düzgün bir biçimde doldurulmuş olan 
dik blok taşlar üzerindeki kenet izleri, bir üst sıranın daha olması gerektiğini 
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kanıtlamaktadır. Basamağın her iki ucunda birer adet mermerden profi lli basamak 
kenarları açığa çıkarılmıştır. Batıdakinin in situ olmasına rağmen, doğudakinin 
yerinden oynamış olduğu anlaşılmaktadır. Sadece ön bölümü açığa çıkarılan 
basamaklı yapının bir anıt izlenimi vermesine rağmen, hangi amaca hizmet etiğini 
söylemek pek mümkün görünmemektedir.

Agora Caddesi’nin meydandan sonra yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir 
kısmının kazıları tamamlandığında, ana kayaya kadar tümüyle tahribata uğradığı 
gözlenmiş ve tahribat gören bu kesim plâka taşlarla tamamlanmıştır. Tamamlanan 
bu noktadan agoranın kapısına kadar olan yaklaşık 80 metrelik kesim ise 2004 yılı 
kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştı (Resim: 15). Bu noktada caddenin en geniş 
kısmı, caddenin batısında yer alan poligonal örgülü teras duvarına kadar, 3.20 
metre ölçülmüştür. Bu cadde üzerinde gün ışığına çıkarılan kaplama taşları, yolun 
bazı bölümlerinde farklılık göstermektedir. Bu farklılık, Agora Caddesi’nin bazı 
kaplama taşlarının zaman içinde aşınması veya değişik nedenlerle tahrip edilmesi 
sonucu, farklı yapıdaki döşeme taşları ile yenilenmiş olmasıdır. Söz konusu yeni 
döşeme taşları,  özellikle Bouleuterion’un doğu cephesi önünde işlevini yitiren 
taşların yerini almışlardır. Söz konusu, bu yeni kaplama taşlarının yüzeyleri 
oldukça aşınmış oldukları görülen erken safhalı taşların aksine, murçla yapılan 
hafi f oyuklarla pürüzlü bir yapıya kavuşturulmuş, böylece zeminde yürüyenlerin 
kaymaları bir ölçüde önlenmek istenmiştir. Agora girişi önünde ise, tahribatın 
büyüklüğü ve aşınmış taşların çokluğu nedeniyle onarım yetersiz kalmış, bozulan 
erken safhaya ait kaplamaların üzerinde toprak zemin oluşturularak yeni bir cadde 
seviyesi hazırlanmış olmalıdır. Caddenin fi zikî durumunda yapılan bu değişiklikleri 
kentin maruz kaldığı şiddetli depremlere bağlamak olasıdır.
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Resim 1: Aigai’de yapıların konumlarını gösteren topografi k plan.
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Resim 2: Nekropolis alanında kazılan bölümün batıdan görünümü

Resim 3: İ.S. 2-3. yüzyılda iptal edilen kentin ana girişlerinden “Demirkapı”nın doğudan 
görünümü



226226

Resim 4:  İ.S. 12-13. yüzyıllara ait Doğu Şapel’in kazı sonrası görünümü

Resim 5: Yenikapı (Tiberius Kapısı)
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Resim 6: Bouleuterion’un (Halk Meclisi) doğuya bakan ön cephesinden görünümü

Resim 7: Bouleuterion’un dükkânlar içine yıkılan enkazı arasında ele geçirilen Pergamon Okulu 
heykellerinin buluntu durumları
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Resim 9: Agora’nın 3. katını oluşturan sütunlu portikodan dükkân içine düşen 
İon sütunları ve başlıkları

Resim 10: Agora dükkânlarının önünde yer alan Macellum’un (balık-et pazarı) üstten görünümü
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Resim 12:  1 No.lu sarnıcın İ.S. geç 12-13 yüzyıllara ait kullanım evresinden gelen Bizans 
seramikleri

Resim 11:  Hellenistik Dönemde açılan ve Bizans Dönemine kadar kullanım gören 1 No.lu sarnıcın 
genel görünümü
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Resim 13:  Kentin kuzeybatı yamaçlarındaki nekropolis içinden gelerek Kuzey Hamam’ın kuzey 
cephesi önünden kente devam eden antik yol

Resim 14:  Yenikapı’ya (Tiberius Kapısı) ulaşan antik 
yolun batıdan görünümü
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Resim 15:  Bouleuterion önünden geçerek agoraya ulaşan Agora Caddesi’nin güneyden 
görünümü. Sağda agoranın ikinci kat girişi
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Özet
Burdur’a bağlı Kemer İlçesi Elmacık Köyü çevresindeki Neojen göl ve bataklık 

dolguları içerisinde değişik türde hayvanlara ait fosiller, tarafımızdan 1998 yılında 
bölgede yaptığımız jeomorfolojik çalışmalar sırasında bulunmuştur. Zengin bir 
fauna topluluğunu barındıran bu fosil sahasında, beşerî faaliyetler yoğundur. 
Fosillerin bulunduğu Elmacık Çayı aşağı çığırında yapılan gölet çalışmaları 
yüzünden bazı buluntular, o yıllarda sular altında kalmıştır. 

Bu bakımdan söz konusu fosillerin kurtarma kazıları ile gün ışığına    çıkarılması 
için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği gerekli girişimlerde 
bulunmuş, böylece Burdur Müze Müdürlüğü’nün denetiminde bölgede, 2006 yılı 
yaz döneminde kurtarma kazısı çalışmaları  başlatılmıştır.

Elmacık omurgalı fosil yatağında daha çok makro boyutlu toynaklılar mevcut 
olmakla birlikte, etciller ve yoğunlukla yumuşakçalar da bulunmaktadır.

Burdur-Elmacık AGT-2006 adını verdiğimiz  proje çalışması ile bölgede 
yüzey araştırmaları yapılmış, zengin sayılabilecek lokaliteler tespit edilerek kazı 
çalışmalarına geçilmiştir. Daha çok göl-bataklık depoları içinde, cepler hâlinde 
bulunan bir Mastodona ait fosillerin bir bölümü, bu kazı çalışmaları ile ortaya 
çıkarılmıştır.

Çalışma Sahasının Konumu
Elmacık Köyü, Burdur’un Kemer  İlçesi’ne bağlıdır. Çalışmamızın gerçekleştirildiği 

saha, Burdur il merkezinden 50 km. kadar güneyde bulunmaktadır. Elmacık Köyü, 
Tefenni tektonik çanağının kuzeydoğu kenarında,  Burdur Gölü’nü besleyen en 
büyük  akarsu olan Eren Çayı’nın önemli kollarından Elmacık Çayı’nın bu çanağa 
açıldığı ağız kısmında kurulmuştur. Köyün güneydoğusunda kalan vadi oluğu, 
tektonik çökmeler, kütle hareketleri ve aşınım faaliyetleri yardımı ile nispeten 
genişlemiştir. Bu tali çöküntü sahası, 1100-1150 m. seviyelerde uzanan tepe ve 
aşınım satıhları ile çevrelenmiştir.

ELMACIK OMURGALI FOSİLLERİ
Nurfettin KAHRAMAN*

* Nurfettin KAHRAMAN, M. Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 kahraman@mehmetakif.edu.tr 



234234

Bölgede yaptığımız jeomorfolojik çalışmalar sırasında ortaya çıkardığımız 
Neojen Dönemi omurgalı fosilleri, söz konusu tepe ve aşınım satıhlarının 
yamaçlarında ortaya çıkmaktadır.

Çalışma sahasına Burdur- Kemer karayolunu takiben ulaşmak mümkündür.

Fosillerin Bulunuşu
Elmacık omurgalı fosil yatağı, Burdur Havzası’nda değişik dönemlerde yapmış 

olduğumuz jeomorfolojik çalışmalar sırasında gün ışığına çıkarılmıştır. 1998 yılı 
içerisinde Elmacık Köyü çevresinde ilk bulgulara rastlanmış, takibeden yıl içinde 
ise söz konusu sahada, tür ve sayı bakımından zengin sayılabilecek bir fosil yatağı 
olduğu görülmüştür. 

Bahsi geçen yıllarda bulduğumuz fosillerin bazıları Elmacık Çayı üzerinde 
kurulmakta olan gölet suları altında kalacağı görülerek, bunların kurtarma kazısı 
yapılmak suretiyle alınması için gerekli girişimlerde bulunmamıza rağmen, 
istediğimiz sonucu alamadık. Neticede önemli bir fosil yatağı sular altında kaldı. 
Gölet seddinin ön kısmında, yol yarmasında tespit ettiğimiz bir hortumlu türe ait 
kafatası parçaları, azı ve savunma dişleri ile  bacak kemiklerine ait parçalar  ise, 
geçen zaman içinde kayboldu.

2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni, Ankara Üniversitesi Antropoloji Ana Bilim Dalı öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut’un danışmanlığı, Burdur Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü’nün denetiminde başlattığımız kurtarma kazısı çalışmaları 2007 yaz 
döneminde de sürdürülecektir.

Jeolojik ve Tektonik Özellikler
Kazı sahasının bulunduğu Burdur Havzası, ‘Teke napları’ olarak adlandırılan 

allokton birimler içerisinde, Üst Neojenden günümüze kadar süren tektonik 
hareketlerin sonucu, çek-ayır tipi havza olarak meydana gelmiştir. Havzayı 
çevreleyen dağlık alanlarda, allokton konumlu, literatürde ‘İç Toros Ofi olit 
Karmaşığı’1  olarak isimlendirilen, altta, denizaltı volkanizması ile çıkış yapmış 
daha çok serpantin, gabro, diyabaz, radyolarit türü  bazik ve ultrabazik  kayaçlardan 
oluşmuş ofi olitler bulunur. Üstte ise, kıvrımlı, yoğun kırıklı, yer yer mermerleşmiş, 

1 Koçyiğit, A. Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolaylarında Levhaiçi Yeni Tektonik Gelişim, TJK Bül. 
C:27.
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karstlaşmaya oldukça uygun Mesozoik  kireç taşları yer alır. Bütün bu oluşuklar, 
Orta Miyosene kadar etkin olan sıkışma rejimine bağlı sürüklenimlerle bölgeye 
yerleşmişlerdir.

Burdur Havzası, Üst Miyosenden itibaren bölgede egemen olan çekme 
tektoniğine bağlı olarak gelişmeye başlamıştır. Havzanın değişik kesimlerinde 
gözlemlediğimiz soluk sarı, kırmızı renk tonları sunan, bloklu, çakıllı, kumlu 
yer yer tabakalı özellikler gösteren karasal dolgular ve bunlarla aratabakalı 
kömür seviyeleri içeren depolar, havzanın ilk oluşum evrelerine ait izler olarak 
değerlendirilmiştir. Bu dolgular üzerine ise literatürde ‘Burdur Formasyonu’ olarak 
isimlendirilen kil, silt, kum, çakıllı seviyeler gösteren gölsel çökeller açısal uyumsuz 
olarak oturmaktadırlar. 

Burdur Formasyonu bazı kenar kesimlerinde deltaik depolarla yanal ve 
düşey geçişler yapmaktadır. Elmacık Köyü çevresinde de böyle bir durum söz 
konusudur.

Burdur Formasyonu’nu oluşturan bütün dolgular, genç tektonik hareketlerle 
kabaca doğu-güneydoğu yönde 10-15 derece  kadar eğimlenmişlerdir. Tabaka 
başları, Burdur ve Tefenni havzalarının doğu kenarlarında Burdur fay zonunun 
kestiği hat boyunca “tilting” yaparak yükselmişler, geriden gelen akarsular, Burdur 
ve Tefenni havzalarına açıldıkları bu hattı yararak nispeten dar ve derin boğaz 
vadiler oluşturmuşlardır. Elmacık Çayı da benzer şekilde bir boğaz oluşturarak 
Tefenni Havzası’na açılmaktadır.

Elmacık Köyü’nün kurulu bulunduğu boğaz vadi ile bunun 2 km. kadar 
gerisindeki gölet sahası arasında tektonik çökmelere bağlı olarak minyatür bir 
havza oluşmuştur. Bu Havza ile Tefenni Havzası arasında tektonik hatlara uygun 
olarak yükseltileri 1100- 1150 m.ler arasında yer alan Ardıçtekke Tepe, Gökmen 
Tepe, Akbayırlar, Kayıyokuşu gibi tepe ve aşınım satıhları  zincirinden oluşan 
sırtlar bir hat hâlinde kuzey-güney doğrultuda uzanırlar.

Burdur Havzası’nın birçok kesiminde olduğu gibi Elmacık civarında da  kütle 
hareketlerinin  jeomorfolojik gelişmede etkili oldukları gözlenmektedir. Ayrıca,  2006 
yaz dönemi I. kazı çalışmalarımız sırasında gölsel dolguların tansiyon kırıkları ile 
göründüğünden daha fazla parçalandıkları da dikkati çekmiştir.

Fosil İçeren Katmanların Özellikleri
Elmacık civarında ortaya çıkardığımız Neojen omurgalı fosil içeren göl-bataklık 

dolguları, iki seviyede oldukça zengin sayılabilecek değişik türde hayvanlara ait 
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fosiller içermektedir. Bu seviyelerden üstte olanı, kumlu, iyi yuvarlanmış ince, 
seyrek çakıllı, siltli gevşek kalker çimentoludur. Belirtilen seviye yükseltisi 1100 
m. ye yaklaşan tepelerin çevresinde ortaya çıkmaktadır. Daha alçak kesimlerde 
aşınarak ortadan kalkmıştır. Yaklaşık 1.5-2 m. kalınlıklar gösteren söz konusu 
seviye içerisinde bulunan fosiller fazlaca parçalanmış, derecelenmemiş dolgu 
içerisinde düzensiz dağılmışlardır. Gözlemlerimize göre fosil parçaları taşınarak 
bu dolgu içerisinde tekrar depolanmışlardır. Bulunan parçalar arasında Hipparion 
dişleri en çok dikkati çekenler olmuştur. I. kazı döneminde bu seviyede yüzeysel 
araştırmalar ve kesit alma dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Fosil bakımından zengin ikinci seviye Gökmen Tepe’de yaptığımız kazı 
çalışmalarına göre yaklaşık 1070 m. civarında bulunmakla birlikte bu seviye, 
sahayı etkileyen  tektonik hareketlere, kütle hareketlerine bağlı olarak çevrede 
farklı yükseltilerde kendini göstermektedir. 

Sözü edilen seviye, Elmacık Köyü’nün güneyinde uzanan Ardıçtekke Tepe, 
Gökmen Tepe ve Akbayırlar mevkii çevresinde sel yatakları ile parçalanmış 
yamaçlarda yaygın şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle Gökmen Tepe’nin güney 
ve batı yamaçlarında,  diğer bütün gölsel dolgularla birlikte, tektonik nedenlere 
bağlı olarak doğu-güneydoğu yönünde 10-15 derece kadar eğimlenmiş olarak 
bulunur.

Gökmen Tepe’nin güney ve batı yamaçlarında sellenme sularının aşındırması 
ile ortaya  çıkmış, değişik renk ve litolojideki, iyi çimentolanmamış dolgular, bolca, 
farklı türlere ait fosiller içermektedir. Üzerinde çalışma yaptığımız fosiller, makro 
boyutta olanlardır. Fosilli seviye içinde iki tip fosilleşmeye rastlanmıştır. 

Birinci tip fosiller, 1100 m. seviyesinde olduğu gibi daha önce başka  yerlerde 
fosilleşmiş, inceleme alanına  akarsularla sürüklenmiş olanlardır. Taşınan fosillerde 
aşınma, parçalanma ve atmosferik koşullardan etkilenme olmakla birlikte, bunların 
genel durumu yakın bir sahadan taşındıklarını düşündürmektedir. Bulundukları 
katman seyrek blok, çakıl, kum, silt karışımı içeren,  iyi derecelenmemiş, kalınlığı 
yaklaşık 1.5-2 m. civarında bir dolgudur. Yer yer gri, hâkî, çoğunlukla kül rengi 
gösteren dolgu içinde seyrek olarak kil  konkresyonlarına da rastlanmıştır. Dolgu, 
üstte yoğunlukla kil, altta ise 50 cm. yi geçen kalınlıkta turuncuya yakın bir renk 
tonu gösteren  kum bandı arasında istifl enmiştir.

Belirtilen dolgu içinde ikinci tip fosiller, daha çok makro boyutta hayvanlara  ait, 
in situ durumdaki fosillerdir. Bunlar tespitlerimize göre belirtilen seviye içinde cepler 
halinde bulunmaktadırlar. 2006   yılı, I. kazı döneminde çıkarmaya çalıştığımız 
hortumlu tür, kazı alanımıza ziyarette bulunan Alpagut’a göre bir Mastodon sp. 
aittir.
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Her iki seviyede ortaya çıkan fosil buluntulara bakarak o dönemlerde havzada 
yaşayan hayvan türlerinin aynı olduğunu söylemek mümkündür.

Bütün bu dolgu katmanları havzayı etkileyen tektonik hareketlerin etkisi ile 
kabaca 10-15 derece doğu-güneydoğu yönde eğimlenmişlerdir. Bazı kısımlarda, 
tansiyon kırıkları ve kütle hareketleri  ile seviye farklılıkları da ortaya çıkmaktadır.

 
Fosil Yatağının Özellikleri
2006 yazında gerçekleştirdiğimiz I. kazı döneminde yukarıda sözü edilen 

Gökmen Tepe güney yamacındaki kazı, eğimi 40-45 dereceyi bulan bir yamaçta 
yapılmıştır.

Tepenin güney ve doğu yamaçlarında akarsu aşındırması ile ortaya çıkan 
değişik renk ve litolojideki gevşek tabaka dizilimleri bataklık depoları durumundadır. 
Yaklaşık 40 m. den daha fazla kalınlıklar gösteren bu bataklık formasyonları 
kazı alanının batısında Kayalaraltı Mevkiinde gözlemlediğimiz gibi, makro 
fosil bakımından steril görünen Pliyosen göl dolguları üzerine uyumlu olarak 
oturmaktadırlar (Resim: 1).

Buluntu yeri Gökmen Tepe’yi oluşturan dolgular içerisinde tepe noktasından 
30 m. kadar altta bulunmaktadır. Buluntunun alındığı yamaçta aldığımız 4.5 m.ye 
yakın kesitte tabaka dizilişi şu şekildedir:

Kalınlık        Kayaç Özellikleri             Buluntu
10  cm Yamaç enkazı -
5      ,,               Kil     -
8      ,,               Bej renkli kil   -
3      ,,               Açık haki kil   -
7      ,,               Bej renkli siltli kil    -
80    ,,               Killi,siltli, ince kum arakatkılı -
15    ,,               Silt    -
115  ,,               Haki renkli kil Hipparion dişi, yırtıcı dişi
10    ,,               İnce kum  -
10    ,,               Kil      -
70    ,,               Kum, seyrek ince çakıl Bol Mollüsk, parça fosilli
30    ,,               Silt, pomza  arakatkılı kil Cepler halinde makro fosilli
50    ,,               İnce kum
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Çökelme neticesinde oluşan tabakaların farklı renk ve boyutta gereçlerden 
oluşmuş  bulunmaları, ortam ve fasiyes değişimlerinin bir sonucudur.

2006  yılı, I. kazı döneminde  Gökmen Tepe  güney yamacında 9x2 m. ebadında 
bir sahanlık açılarak aşağıdaki  fosiller gün yüzüne çıkarılmıştır.

Mastodon sp.
Hipparion sp.
Cervidae
Aves
Felix

Bulunan fosil parçaları tektonik hareketler, kaymalar, yük kalıpları, birbiri üzerine 
yüklenme, yüzeye yakın oluşlarından dolayı bitki kökleri tarafından sarılma, nem 
ve basınç azalmalarından kaynaklanan sebeplere bağlı olarak önemli ölçüde 
kırılmalara, parçalanmalara uğramışlardır.

Tafanomik bakımdan fosilleşmiş kemik doku içerisine kil sızmalarının olmayışı, 
kırılma ve ezilmelerin dolgulanmadan sonra gerçekleştiğini göstermektedir.

Çıkarmaya çalıştığımız Mastodon sp.ye ait omur, kaburga ve bacak kemiklerinde 
belirli bir diziliş yoktur. Açtığımız sahanlıkta parçalar yer yer üst üste binmiş hâlde 
bulunmaktadır.

Fosil parçalarının kille iyice kaplanmış olması, fosilleşme sürecinin en 
azından ilk evrelerinde nispeten durgun bir bataklık ortamına işaret etmektedir. İyi 
korunmamış bitki kalıntılarına işaret eden kömürleşme izlerinin varlığı bu durumu 
desteklemektedir.

Elmacık Fosil Yatağının Yaşı
Elmacık fosil yatağı, Burdur Havzası’nı tabanını Üst Miyosen-Üst Pliyosen 

aralığında kaplayan Burdur Pliyosen göl dolguları üzerine uyumlu olarak oturan, 
göl-bataklık depoları içinde  bulunmaktadır. 2006 yaz dönemi kazılarında 
çıkarmaya çalıştığımız Mastodon sp. fosilinin bulunduğu dolgular içinde seyrek 
volkanik kökenli ponza parçalarına rastlamamız, bu dolgunun Isparta güneyindeki 
Gölcük volkanizması ile yaşıt olduğunu düşündürse de, bu tür materyalin ilksel 
istifl enmeden sonra akarsularla söz konusu dolguya katılması da mümkün 
görünmektedir. 
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Elmacık Çayı vadisi çevresinde gözlemlediğimiz aşınım sathı parçaları, üst 
Pliyosen peneplenine ait yüzeylerdir2. Fosilli seviyeler bu sathı oluşturan göl-
bataklık depoları üzerinde gelişmişlerdir. Dolayısıyla, bölgede bulduğumuz in situ 
durumdaki fosilleri Üst Pliyosen altı döneme atfedebiliriz.

Sonuç
Elmacık omurgalı fosil yatağında yüzey araştırmaları ve 2006 yılı yaz  aylarında 

yapmış olduğumuz I. kazı dönemi çalışmaları, zengin bir fauna topluluğunun 
varlığına işaret etmektedir. 

Bulunan fosillerin önemli bir bölümünün taşınma sonucu bu bölgede yeniden 
depolandığını göstermektedir. Bunlarla beraber bulunan hortumlulara ait fosil 
buluntularsa, cepler hâlinde, in situ’dur.

Elmacık omurgalı fosil yatağı şimdiye kadar Burdur Havzası içerisinde ortaya 
çıkarılmış en zengin makro fosil alanıdır. Bu bakımdan Elmacık ve çevresinde 
yapılacak yeni araştırmalarla bölgenin paleocoğrafyasına  ışık tutabilecek 
neticelere ulaşmak mümkündür. Ayrıca Güneybatı Anadolu’da  Tokmacık (Isparta) 
ve Özlüce (Muğla) arasında Neojen faunası için yeni bir korelasyon olanağı da bu 
gelişme ile sağlanmıştır.

 
 

2 İ. Atalay,  1977, Burdur Havzası ve Çevresinin Jeomorfolojik Gelişimi. Jeomorf. Derg. Sayı: 6, 
s: 93 – 110.  Ankara.
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Şekil 1: Burdur havzası ve Elmacık çevresinin konum haritası

Şekil 2:  Elmacık omurgalı fosillerinin bulunduğu Elmacık Çayı vadisi ve Gökmen Tepe çevresinin 
basit blokdiyagramı
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Şekil 3: Burdur havzasının jeoloji 
haritası (kısmen düzeltilerek)

Şekil 4: Gökmen Tepe güney 
yamacında bulunan fosilli 
katmanlar (noktalı)

Şekil 5: 2006 I. Kazı döneminde bulunan fosiller
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Resim 1: Tefenni Havzası’nı Elmacık Çayı vadisinden ayıran sırtlarda, altta Pliyosen göl, üstte 
ise bataklık depolarının birbirine göre durumu. Ortada Ardıçtekke Tepe

Resim 2: Çıkan mastodon (A-B) ve yumuşakça (C) fosilleri
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Resim 3: Mastodon sp. ait omurlar

Resim 4: 2006 I. Kazı döneminde bulunan fosiller
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2006 yılı kazı çalışmalarına 10.07.2006 tarihinde başlanmıştır. Kültür 
Bakanlığı’nı temsilen İzmir Müzesi uzmanlarından Musa Ülker’in katıldığı kazı 
çalışmalarında Yrd. Doç. Dr. Mimar Şehabettin Öztürk (Mimar), Yrd. Doç. Dr. B. 
Nuri Kılavuz (Sanat Tarihçisi), Arş. Gör. Dr. Gülsen Baş (Sanat Tarihçisi), Erbil 
Cömertler (Uzman Sanat Tarihçisi), Şahin Akbulut (Sanat Tarihçisi), Hicran Özdemir 
(Sanat Tarihçisi) ve Sabahattin Erdoğan (Arkeolog) görev almışlardır. Bunların 
yanında kazı çalışmalarına Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi ve Arkeoloji bölümlerinden 38 adet lisans öğrencisi katılmıştır. 2006 yılı 
kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı DÖSİMM, TÜBİTAK ve Bitlis Valiliği’nin maddî 
katkılarıyla yürütülmüştür. Adı geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederim.

Kazıya başlanan ilk yılda Bitlis Kalesi’nin yatay düzlemde planı çıkarılmış, 
açmalar ve çalışma alanları bu çizim üzerinde gösterilmişti. 2006 yılı kazı 
mevsiminde, gerekli teknik donanımın temini üzerine kalenin topografi k haritası 
çıkarılmış, açma alanları ülke koordinatlarına yerleştirilmiştir.

Yaklaşık iki ay süren kazılar M 12-13-14, N 12-13-14 ile O 12 13-14, P 12-13 
karelerinde olmak üzere iki farklı alanda yapılmıştır (Çizim: 1).

2006 yılı kazı çalışmalarına başlanmadan önce, 2004 ve 2005 yılında kazı 
yapılan alanlarda insan eliyle ve kışın uzun süren sert iklim nedeniyle meydana 
gelen küçük çaplı tahribat ve yıkıntıların ortadan kaldırılmasına çalışılmış, kazı 
alanı çöp ve molozlardan temizlenmiştir.

M 12-13-14 ve N 12-13-14  Açmaları
2005 yılı çalışmalarında iç mekânları tamamen temizlenen hamamın kuzey ve 

doğu cephelerini ortaya çıkarmak için, köşe yaparak kuzey yöne  devam  eden  
duvarlar  boyunca açmalar doğu ve kuzey yönlerde asimetrik olarak genişletilmişti. 
2006 yılı kazı çalışmalarının başlangıcında bu açmaların ortalama 70 cm. olan 
derinliği, 1.20 metreye indirilmiştir. Daha sonra açmalar, M 12-13-14  ve N 14 
karelerinde doğu ve kuzey yöne doğru genişletilmiştir.

BİTLİS KALESİ KAZISI 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Kadir PEKTAŞ*

*  Doç.Dr. Kadir PEKTAŞ, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Kınıklı Kampüsü - Denizli/TÜRKİYE.
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M 12
M 12 karesinin güneydoğu köşesinde yapılan kazıda, 2005 yılındaki seviyeden 

30 cm. kadar aşağıya inildiğinde, kuzeybatıdan güneydoğu yöndeki 2 No.lu mekâna 
doğru devam eden su künkleri tespit edilmiştir. Soğukluğa ulaşan rampanın 
çevre duvarının altından başlayarak 2 No.lu mekânın kuzey duvarına kadar 
devam eden künklerin, hamama dıştan su getiren tesisatın bir parçası olduğunu 
düşünmekteyiz. Bu künkler, 3 No.lu mekânın duvarının üst bölümüne kadar, etrafı 
taşlarla çevrelenmiş bir kanal oluşturarak devam etmektedir (Resim: 1).

N 12-13
2005 kazısında ortaya çıkarılan sıcaklığın ve halvetlerin kuzeyinde seviye 

indirme çalışmaları yapılmıştır. Sıcaklık ve halvet duvarlarının 120 cm. alt 
seviyesinden, doğu-batı yönünde 8.40 cm. toplam uzunluğunda bitişik üç mekân 
ortaya çıkarılmıştır. Kaba yonu taş malzeme ile örülmüş 90 cm. kalınlığındaki 
duvarlarla birbirinden ayrılan bu mekânlardan doğuda yer alanı, kuzeyde çeyrek 
daire köşe yaparak sınırlandırılmıştır. Kazı buradan kuzeye doğru ilerlediğinde, 
doğu uçtaki 3 No.lu mekânın aksine batı köşe (No.1) ve bunun yanında (No.2) 
bulunan 1 ve 2 No.lu mekânların kuzey yönde devam ettiği anlaşılmıştır. Bu iki 
mekânın kuzey-güney yönde uzunluğu 4.60 m., 1 No.lu mekânın  genişliği 2.50 
m., 2 No.lu mekânın kuzey yönde 2.50, güneyde 2.80 m. olarak ölçülmüştür 
(Resim 2).

Bu mekânların kazısı sırasında farklı seviyelerde, zengin diyebileceğimiz 
buluntular ele geçirilmiştir. 1 No.lu mekân hamam duvarının çatı hizasından 
itibaren 150 cm., 2 No.lu mekân aynı yönde 160 cm., 3 No.lu mekân 110 cm. 
ye indirildiğinde bunlarda, bir bölümü birleştirilebilir sırlı seramikler ile 3 No.lu 
mekânda bazıları yanmış küp ve tandır parçaları ile kül tabakasına rastlanmıştır. 
İçinde tandır ve küp parçaları ile kül tabakasına rastlanması, kuzey köşede çeyrek 
daire yapan duvarı ve düzensiz basit taşlarla yapılmış dar iç mekânı ile bunun 
ocak  olabileceğini  düşünmekteyiz. Ayrıca hamamın sıcaklığının kuzey duvarının 
çatı seviyesinin 50 cm. altında, duvarın içine açılan oyuğa giren, isli taşların içinde 
künk parçaları ortaya çıkarılmıştır. Böylece dıştan getirilen suyun hamam giriş 
noktalarından biri de tespit edilmiştir.

2 No.lu mekânın batı duvarının 65 cm. altında, tuğla malzeme ile yapılmış, 
kuzey-güney yönde 1 m. uzunlukta, 30 cm. kadar genişlikte bir taşıntı tespit 
edilmiştir. İç mekâna taşan yapan bu kalıntı, 2 No.lu mekânın orijinal zemini 
olmalıdır. 
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1 No.lu mekânın seviyesi, çatıdan itibaren 2.50 metreye indirildiğinde, sarı 
ve yeşil renkli sıraltı tekniğinde çini kap parçaları ile 18 cm. uzunluğunda, 8 cm. 
genişliğinde mavi renkli iki sırlı tuğla ele geçirilmiştir. Yine bu seviyede 2 No.lu 
mekânın kuzey kenarında, az bir bölümü kırılmış seramik tabak bulunmuştur.

Seviye 10 cm. daha indirildiğinde 1 No.lu mekânın doğu duvarının kenarında 
bir tandır ile buna bağlı körük parçalarına rastlanmıştır. Tandırın içinden yanmış 
odun ve kül kalıntıları, hemen yanından da içi yeşil sırlı küçük seramik tabak ve 
mavi renkli sırlı tuğla çıkarılmıştır.

2 No.lu mekândaki seviye indirme çalışmalarında, 2.20 cm. derinlikten yine 
sıraltı tekniğinde yeşil ve sarı renklerin kullanıldığı seramik parçalar, sırsız bir 
kandil parçası ile batı duvarının 65 cm. altında bir yanık katmanına rastlanmıştır.

1 ve 2 No.lu mekânlarda seramiklerin ele geçirildiği zeminin altında büyük 
taşların oluşturduğu tabakadan sonra boşluk olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca hamama 
ulaşan su yolunun da buradan geçtiği ortaya çıkınca, bu mekânların niteliğini tam 
olarak anlayabilmek için 1 ve 2 No.lu mekânlarda seviyenin biraz daha indirilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Seviye indirmeye başlandığında, 2 No.lu mekânın ara duvarının yaklaşık 1.80 
m. ile 2.20 m. altındaki seviyelerde sağlam olarak kulplu, sırsız seramik çömlekler, 
birleştirilebilir seramik kaplar, sağlama yakın sırlı bir kandil ile çok sayıda ağız, dip, 
ve kulp parçaları bir arada ele geçirilmiştir (Resim: 3). Tüm bunlar 1 ve 2 No.lu 
mekânların mutfak olarak kullanıldığını gösteren bulgulardır.  

Mekânların seviyeleri indirilerek hamamın kuzey duvarının çatı hizasından 
itibaren 3.50 m. derinliğe ulaştığında, ara duvarın altında devam eden, basit 
taşlarla örülmüş temel kalıntısına rastlanmıştır. Böylece, hamamın sıcaklık ve 
halvet bölümlerinin kuzeyinde yapmış olduğumuz kazılarda ortaya çıkardığımız 
yan yana iki mekânın, daha önce burada yer alan bir yapı ya da mekânların ortadan 
kalkıp düzlenmesinden sonra birlikte planlanıp yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

M 13-14 ve N 13-14
2 ve 3 No.lu mekânların kuzeyine denk gelen M 13 ve N 13 karelerinde, 2005 

yılında asimetrik olarak açılan alanlar, M 14 ve N 14 karelerine ulaşacak şekilde 
genişletilmiştir. Öncelikle 40 santimetreye kadar mevcut kaba toprak boşaltılmış, 
daha sonra seviye 3 No.lu mekândan itibaren ortalama 1.50 m., açmanın doğu 
kenarından itibaren de 1.80 m. indirilmiştir.   
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Buradaki çalışmalar 12 x 7.30 metrelik alan içinde gerçekleştirilmiştir. Seviye 
indirme çalışmaları sırasında, M 13 ile N 13 karelerinde, kuzeydoğu-güneybatı 
yönde uzanan 1 m. kalınlığındaki bir duvar ile güneyden bu duvara dik uzanan, 80 
cm. kalınlığında ikinci bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Düzgün kesme taş malzeme 
ile örülen bu duvarlardan başka kuzey ve batı yönlerde de duvar kalıntıları tespit 
edilmiştir. Bunlar, diğer duvarlardan 1.30 m. kadar daha yukarıdadır. Açmaların 
kuzey yönde sonlanması ve seviyenin 2006 yılı için daha fazla indirilmemesi 
nedeniyle bu duvarların ne tür bir mimarînin parçası olduğunu anlamak güçtür. 
Özellikle bu bölümde çıkan lüle ve birkaç seramiğin meydana getirdiği buluntular 
da bu duvarların işlevine yönelik bir ipucu sunmamaktadır.

Açmanın kuzeydoğu köşesini oluşturan M 14 karesinin güneybatı köşesi, çıkan 
tandırlarla dikkati çekmektedir. Alttan ve çevresinden taşlarla sıkıştırılmış birbirine 
yakın üç tandır, körükleriyle birlikte büyük ölçüde sağlam olarak gün yüzüne 
çıkarılmıştır (Resim: 4). Bunlardan kuzeyde yer alan tandır biraz daha kaba 
malzeme ile yapılmışken, bununla aynı seviyede bulunan yanındaki daha ince 
malzeme ile ve daha küçük boyutlarda yapılmıştır. Bu iki tandırın güney kenarında, 
20 cm. daha aşağıda bir büyük tandır daha ortaya çıkarılmıştır. Bu tandırın üst 
bölümü toprak altından çıkarılmış, tandırın çevresi açılınca dıştan daire şeklinde 
taşlarla kuşatıldığı görülmüştür. Tandırların içlerinde herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır. Tandırların kuzey yönünde, alttan düzensiz taşların yükselttiği 
zemin üzerinde,  yarısı kırık daire şeklinde düzgün bir taş tespit edilmiştir.  

Tüm çizimleri yapılan bu açmada tandırlardan kuzey yöndeki ikisi kaldırılarak 
bakımı yapılmak üzere laboratuvarımıza taşınmış, derine giden diğer tandırın 
üzeri toprakla kapatılmıştır. 

2006 yılı kazı çalışmalarında, daha önce de anlatmış olduğumuz gibi, buraya 
uzak olmayan N 13 karesindeki 2 No.lu mekânda da bir tandır çıkarılmıştı. Bunun 
ile M 14 karesinde çıkarılan 3 adet tandır, burada yan yana sıralanan mekânların, 
daha geniş ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış ekmek yapılan fırının birimleri 
olabileceğini düşündürmektedir. Ancak yine de kesin yargıya ulaşmak için 
açmaların genişletilmesi ve derinleştirilmesi gerekmektedir.
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Gülsen BAŞ*
Şahin AKBULUT

N 13-14 ve O 13-14
Hamamın etrafını tümüyle açmak için, külhan bölümünün doğu yönünde de 

kazılar sürdürülmüştür. Burada ilk günlerde yapılan kazılarda açmalar, doğu ve 
kuzey yönlerde genişletilmiştir. Buna göre 2005 yılındaki açmaların sınırı kuzey-
güney yönünde, külhanın kuzey köşesinden 2 m. doğuya kadar götürülmüş ve 
bu genişlik güneydeki açma sınırına kadar uzatılmıştır. Böylece doğu yöndeki 
açmanın kenar uzunluğu, kuzey-güney yönünde 17.80 metreye ulaşmıştır. Burada 
seviye 60 cm. kadar indirilmiş, 1950’li yıllarda gömülmüş mezarlardan bazıları 
kaldırılmıştır. 

Külhanın doğu yönündeki seviye indirme sırasında külhana paralel uzanan 
dikdörtgen planlı bir mekâna ait duvarlar çıkarılmıştır. Mekânın duvarları, düzgün 
kesme taş işçiliği göstermektedir. Bu mekânın içinde sağlam bir kâse ve yüzük 
ele geçirilmiştir. Mekânın boşaltılması sırasında, herhangi bir işlevi olmayan 
çok sayıda iri blok taş yanında sıraltı teknikte çini ve sırsız seramik parçalar  
çıkarılmıştır. Buradaki derinleştirme çalışmaları, 4.40 metrede ana kayaya ulaşınca 
durdurulmuştur (Resim: 5). Hamamın doğu duvarının alt kısmında, külhandan 
bu mekâna açılan düzensiz diyebileceğimiz bir açıklık bulunmuştur. Bu mekânın 
boşaltılması sırasında, çoğu XVIII. yüzyılın ilk yarısından (I. Mahmut Dönemi) ve  
Osmanlı Dönemi sikkeleri ele geçirilmiştir.

Burada ortaya çıkarılan bölümün doğu duvarlarında, batı yöne doğru görülen 
eğilme nedeniyle bazı önlemlerin alınması gerekmiş; hamamın doğu cephesi ile 
bu bölümün batı duvarının arasına ağaç gergiler yerleştirilmiştir.

Külhanın doğusunda çıkardığımız bu mekânın çevresinde hangi tür bölümlerin 
yer aldığını anlamak için açmalar doğuya doğru genişletilmiştir. Bu çalışmalar 
sonunda açmalar, doğu yönde 80 cm. derinliğinde 5 m. daha genişletilmiş ve bu 
seviyede herhangi bir yapı dokusu ile karşılaşılmamıştır. Burada olası yapıları 
ortaya çıkarmak için seviyenin biraz daha indirilmesi gerektiği anlaşılınca N 13 
karesinin güneyinden itibaren derinleştirme yapılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmalarla, külhanın doğusundaki mekânın güney yönünde, O 14 ve P 14 
açmalarına kadar uzanan, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı, beşik tonozla 

* Dr. Gülsen BAŞ, YYÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kampus-Van / TÜRKİYE.

 Şahin AKBULUT Bulgurlu Mah. Karlıdere Cad.Barbaros Sok.No:2, Üsküdar-İstanbul / 
TÜRKİYE.
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kapatılan bir hol tespit edilmiştir. Kuzey-güney yönünde 7 m. açılan bu mekân 1.40 
m. genişliğinde, 1.70 m. yüksekliğindedir. Holün çevresinde yapılan açmalarda 
buradan, külhanın doğusunda ortaya çıkarılan dikdörtgen mekâna güneyden 2.30 
m. kadar inen 6 basamaklı merdiven ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu açmada 
3.25 m. derinden, üzerindeki yazıtından Sultan Mahmud (1730-1754) tarafından 
Bitlis’te darb ettirildiği anlaşılan sikkeler ile bir adet 1834-1835 tarihli (II.Mahmut 
Dönemi) sikke ele geçirilmiştir. 

Holün batı yönünde açmalara devam edilince, yaklaşık 2.60 metrelik toprak 
kaldırıldığında, ilk merdivenlerden doğuya yönelen, hamamın güney duvarının 
üst kısmına ulaşan 16 basamaklı bir merdiven daha gün yüzüne çıkarılmıştır. 
Böylece, külhanın doğusundaki bölüm ile dikdörtgen planlı hol ve hamamın güney 
yönünde, niteliğini ancak önümüzdeki yıllarda kazısını tamamladıktan sonra 
anlayabileceğimiz bölümlere götüren L biçiminde bir merdivenin varlığı tespit 
edilmiş oldu. Külhan ve güney halvetin güneyindeki merdivenler açılırken yine I. 
Mahmud Döneminden (1730-1754) bir sikke daha bulunmuştur. Buluntulardan, 
külhanın doğusundaki mekân ile bunun güneyindeki tonozlu holün 18.-19. yüzyılda 
yoğun kullanıma sahne olduğu anlaşılmıştır.

Külhanın güneyindeki yapı dokusu ortaya çıkarılınca seviye indirme 
çalışmalarına doğu yöndeki N 14 ve O 14 karelerinde devam edilmiştir. Bu kazıda 
açmanın doğu sınırı korunarak seviye 30 cm. daha indirilince, külhanın doğu 
cephesine paralel uzanan bir duvarın kaplama yüzeyine ulaşılmıştır. Kuzeye 
doğru duvar takip edildiğinde bunun, N 12-13-14 kareleri içinde kalan kuzey-güney 
yönünde hafi f batıya yatık olarak aynı seviyede uzanan duvarın devamı olduğu 
anlaşılmıştır. Seviye yaklaşık 30 cm. daha indirildiğinde duvarın aşağı devam eden 
ikinci taş sırası da ortaya çıkarılmıştır. İlk bakışta külhanın doğusundaki mekânı 
kuşatan duvarın doğu cephesi olamayacağı, duvar kalınlığının fazlalığı nedeniyle 
anlaşılınca bunun başka bir yapının duvarı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
üzerine ortaya çıkarılan duvarın iç kısmında hassas yapılan temizlik çalışması ile 
kuzey kenarda, bu duvarın dış köşesi ile külhanın doğusundaki mekânın doğu 
duvarının dış köşeleri tespit edilmiştir. 

2006 yılı çalışmalarının sonuna yaklaşıldığından son ortaya çıkarılan duvarlar 
boyunca seviye indirme yapılmamış, gün yüzüne çıkarılan duvarların mahiyeti, 
önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalara bırakılmıştır. 
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O 13 ve P 12-13
Hamamın sıcaklık ve halvet bölümlerinin güneyine denk gelen O 13 ve P 

12-13 karelerinde, 2005 yılındaki seviye indirme çalışmaları sırasında ortaya 
çıkarılan bir takım duvar parçalarının niteliğini anlamak için açma güneye doğru 
genişletilmiştir. 

Açmalar, güneydeki rampanın kenarından doğuya doğru 11 m. uzatılmıştır. 
Böylece 2005 yılında ortaya çıkarılan hamamın doğu yönünde olduğu gibi 
güneyindeki açma alanları da düzenlenmiştir.

Bu çalışmalarda 0 13 karesinde, üstten itibaren 30 cm. indirildiğinde, kalınlıkları 
1.30 metreyi bulan duvarlar tespit edilmiştir. 

Açmanın derinliği 1.20 metreye indirildiğinde, geçen yıl ortaya çıkarılan alt 
seviyedeki duvarların 2 metre kadar üzerinde, kuzey-güney yönünde uzanan iki 
duvar ile bunları merdivenlerin yer aldığı kuzey uçta ve ortada dik açıyla kesen iki 
duvara rastlanmıştır. Düzgün kesme taş işçiliği görülen duvarların güneye doğru 
devam ettiği görülmüştür. Mevcut ip uçlarından nasıl bir yapıya ait olduklarını 
anlayamadığımız duvarların kazısı sırasında XVIII. yüzyıldan kalan bir Osmanlı 
sikkesi ile sırlı ve sırsız seramik kap kacaklar ele geçirilmiştir. Kazı mevsiminin 
sonuna gelindiğinden, burada seviye indirme ve güneye doğru genişletme 
çalışmaları önümüzdeki yıllara bırakılmıştır.    

Hamamın soğukluk bölümünün güneyinde 2005 yılında ortaya çıkarılan 
rampanın gerisindeki P 12-13 karelerinde, bazı duvar kalıntılarının varlığı 
görülmüştü. Ancak buradaki açmaların güney yönden sınırını teşkil eden bu 
duvarların üzeri açılmamıştı. 2006 yılı kazı çalışmaları için kaleye geldiğimizde 
buradaki açma kenarlarının bir bölümünün yıkıldığı gözlemlenmiştir. Bunun 
üzerine P 12 ve P13 karelerinde toprağın alt bölümünde görülen duvarların bir 
bölümünün açılarak niteliğinin anlaşılmasına karar verilmiştir.

Alan güney kenardan 90 cm. indirildiğinde soğukluğun güney aksına denk 
gelen duvara ulaşılmıştır. Duvar takip edilerek yapılan derinleştirmeler sonucunda, 
kuzey kenarı rampa ile kesişen düzgün kesme taş işçiliğinin görüldüğü duvarların 
sınırlandırdığı dikdörtgen planlı mekânın bir bölümü olduğu anlaşılmıştır (Resim: 
7). Ancak bu yapının güneye doğru devam ettiği görülünce, önümüzdeki yıllarda 
devam etmek üzere kazı durdurulmuştur. Burada açmanın derinliği 150 metre 
olarak ölçülmüştür.
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2006 yılı kazı çalışmaları sırasında farklı açmalarda  (Resim: 8), 0-1.00 m. 
seviyeleri arasından, 1950’li yıllarda buraya gömülenlere ait olduğunu bildiğimiz 
sekiz adet iskelet çıkarılmış, bunlar tutanakla belediye görevlilerine teslim 
edilmiştir.

Küçük Buluntular
2006 yılı Bitlis Kalesi kazı çalışmalarında, gerek açma ve mekânlarda (Çizim: 

2) gerekse eleme çalışmalarında çıkarılan küçük buluntular açısından verimli 
sonuçlar alınmıştır. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntular sırlı ve sırsız 
seramik (sırlı tuğla, duvar çinisi, kap kacak), çok sayıda lüle ve pipo, ağırşak, 
cam (küçük boyutlu şişe ve bir kısmı renkli - kırık cam parçaları), boncuklar ile 
metal (sikke, pul, mühür, yüzük, saç iğnesi ve çeşitli metal objeler) ve güllelerden 
meydana gelmektedir.

Kazıda ve elemelerde ele geçirilen seramiklerin genellikle Osmanlı Döneminden 
kaldığı tahmin edilmektedir. Bunlar günlük kullanım amaçlı kap kacakların yanı 
sıra yapıların duvarlarını süsleme amaçlı duvar çinisi, çini parçaları, dip ve ağız 
gibi kırık örneklerden meydana gelmektedir (Resim: 9-10).

Küçük buluntuların içinde 144 adet sikke yer almaktadır. Sikkelerin tümü 
temizlenmiştir. Bunların önemli bir bölümünün üzerinde aşırı deformasyon 
oluştuğundan tam bir değerlendirme yapılamamıştır. Üzerindeki yazı veya 
kompozisyonu çözümlenen sikkelerden 67 adedi Osmanlı, 6 adedi Bizans, biri 
İlhanlı dönemlerine aittir. Çıkan madenî eserler arasında bir adet, 18. yüzyıldan 
kalma Alman denizci jetonu yer almaktadır (Resim: 11-12).

Bakır, bronz ve az sayıda gümüş malzemenin kullanıldığı Osmanlı Dönemi 
sikkelerinden tarihini tespit edebildiğimiz 21 adeti Sultan I. Mahmut (1730-1754) 
zamanında Bitlis’te basılan örneklerden, üç adeti III. Ahmet Döneminde, H.1115/
M.1703-1704 yılındandır. II.Süleyman (?), III.Mustafa (H.1171/M.1757-1758), III.
Selim (H.1203/M.1788-1789) ve  II. Mahmut (H.1250/M.1834-1835) döneminden 
birer sikke ele geçirilmiştir.

2006 yılında Bitlis Kalesi’nde çıkarılan tütün lülerinin genel anlamda bugüne 
kadarki lüle buluntuları arasında daha nitelikli oldukları göze çarpmaktadır. 
Çoğunluğu yuvarlak çanaklı olan örneklerde deve tüyü rengi (Resim: 13) yoğunlukta 
olup çoğu sağlam şekilde ele geçirilmiştir. Tüteklik kısımları çok uzun tutulmayan 
yuvarlak çanaklı grubun bezemesiz sade bir üslûpta ele alındıkları görülür. Deve 
tüyü renginde olan ve daha küçük boyutlarda yapılmış tüteklik kısımları oldukça 
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kısa görünümlü yuvarlak çanaklı iki lüle ise sağlam şekilde ele geçirilmiş en 
güzel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 kazı çalışmalarında ayrıca 
fırınlamamış üç lüle örneği lülelerin Bitlis’te yapılabileceğini göstermektedir. 2006 
lüleleri içerisinde ayrıca tipolojik açıdan bakacak olursak, devetüyü renginde, 
süslemesiz, kaideli hazneli lüleler de bulunmuştur. Bunun yanında az, fakat bugüne 
kadar bu denli özelliklere sahip olmayan yuvarlak çanaklı bezemeli örnekler de 
göze çarpmaktadır.
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Çizim 1: 2004-2006 yılları kazı çalışmaları sonrası Bitlis Kalesi ve kazı alanları
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Çizim 2: Bitlis Kalesi’nde ortaya çıkarılan hamam ve çevresindeki yapılar
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Resim 1: Bitlis Kalesi kazısı, M12 alanı 

Resim 2: Bitlis Kalesi kazısı,  M12’de ortaya çıkarılan mekânlardan detay
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Resim 4: Bitlis Kalesi kazısı, M14’te çıkarılan tandırlar

Resim 3: Bitlis Kalesi kazısı, N13’te ele geçirilen kaplar        
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Resim 5: Bitlis Kalesi kazısı, ortaya çıkarılan mekânda sağlamlaştırma

Resim 6: Bitlis Kalesi kazısı, 
 merdivenlerden görünüş  
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Resim 7: Bitlis Kalesi kazısı, O12 karesinin güneyinde çıkan mekânlar    

Resim 8: Bitlis Kalesi kazısı, kazı alanının kuzeydoğudan görünüşü 
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Resim 9: Bitlis Kalesi kazısı,  2006’da çıkan sırlı seramikler

Resim 10: Bitlis Kalesi kazısı, sırsız kap parçalarından örnekler
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Resim 11: Bitlis Kalesi kazısı, aynı sikkenin 
diğer yüzü

Resim 12: Bitlis Kalesi kazısı, Osmanlı Dönemi sikkesi
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Resim 13: Bitlis Kalesi kazısı, 2006 yılı lülelerinden örnekler
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This year’s campaign took place during the four weeks between June 25 and 
July 22. Participating members were the excavation director, Assistant Professor 
Lars Karlsson and Jesper Blid, M.A., both of Uppsala University, Jenni Hjohlman, 
PhD, Lovisa Strand, M.A. and archaeologist Göksan Keskin from Stockholm 
University. Other participants were Professor Pontus Hellström, Uppsala University, 
architect Thomas Thieme, Göteborg and Assistant Professor Paavo Roos from 
the University of Lund. Our warmest thanks go to the Ministry of Culture, to the 
General Direction of Monuments and Museums for the continued excavation 
permit, to Aynur Tosun of Antalya Museum, who acted on behalf of the Ministry, 
and to Ake Wiberg’s Foundation, Magn. Bergvall’s Foundation, Gunvor and 
Josef Anér’s Foundation, Helge Ax:son Johnson’s Foundation and E. Hellgren’s 
Foundation for the Maintenance of the Cultural and Natural Heritage. The project 
is very grateful for this support, without which a successful campaign would not 
have been possible.

The work at Labraunda this summer can, like earlier campaigns, be divided 
into three areas: new excavations, research on earlier excavated material and 
work related to safeguarding the cultural heritage and increasing the value of the 
site as an open-air museum for tourism.

Several of the buildings excavated in the period between 1948 and 1960 have 
still not been published. The renewed work in Labraunda, beginning in 2004, has 
had as a goal to study some of these, especially the Byzantine Church together 
with the yet to be excavated Roman East Bath, the two andrones, as well as 
the archaeological remains in the vicinity of the site, such as fortifi cations, spring 
houses and ancient tombs. The East Stoa, partly excavated in 1988-1991, also 
formed part of this year’s campaign.

LABRAUNDA, 2006
Lars KARLSSON*

* Doç. Dr. Lars KARLSSON, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 
Box 626, 751 26 Uppsala/SWEDEN. Email: Lars.Karlsson@antiken.uu.se
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The Byzantine Church 
The Byzantine Church was examined in a master’s thesis presented at 

Uppsala University by Jesper Blid. The archaeological questions that this thesis 
raised were the basis for the delimited archaeological excavations carried out in 
the church this year (Fig. 1). Our questions were related to the church’s original 
architectural form, particularly with regards to the appearance of the apse, and 
whether features such as a mosaic fl oor, an altar and a synthronon, occurred. 
Furthermore, there is uncertainty as to the form of the central nave, with regards to 
the occurrence of internal columns. The presence of an earlier building phase also 
needed to be ascertained. Finally, the relation between the church and the Roman 
bath, into which the church clearly was built, required investigation. 

Excavations were initiated in the apse, in Trench 1a. Several marble revetment 
plaques were immediately discovered under the fl oor as well as fragments of 
glass vases and window panes (Fig. 2). Furthermore, a built structure that had the 
appearance of a grave was found and from this came a coin now identifi ed as a 
SOL INVICTUS, the Unconquered Sun issue of the emperors Probus or Aurelian 
from the 280s A.D.

Trench 2 was put down in the nave of the church in order to investigate 
the presence of interior columns or evidence for an earlier building phase. The 
investigations indicated that the church had a roof carried by the piers bonded 
with the side walls, but that there were no internal supports. The excavations 
in Trench 2 showed that the fl oor in the nave was of the same construction as 
that earlier studied in the apse. Under the marble fl ag stones there was a thin 
layer of red mortar, cocciopesto. Under the cocciopesto layer there was a thick 
layer (ca. 15 cm.) of smaller gneiss stones of the same type as in the apse. This 
indicates that the stones in the apse were meant to carry a marble fl oor, just as 
in Trench 2. We noted that the stones had been set in long bands separated 
by neat seams, running perpendicular to the nave of the church. These bands 
of stones in the church fl oor fi t the size of the marble fl ag stones above quite 
well. It is evident that a fl exible support for the large marble fl ags was needed to 
prevent them from breaking under stress. The fl oor in the church of Labraunda is 
thus constructed using a very sophisticated construction technique, apparently 
making use of Roman architectural know-how. This indicates that the principles of 
Roman architecture were still a living tradition when the church was built. Under 
this white mortar layer we discovered bedrock, but no traces of an earlier phase 
of the church. The excavation of Trench 2 thus suggests that there was only one 
building phase of the nave. 
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In the south wall of the church a large door opens up into a room that was not 
cleared in the early excavations. As Blid has indicated, there is a Roman bath just 
south of the church and the south wall is a reused wall from the bath building. The 
function of the southern room, since there is a door between the church and this 
room, is uncertain, although a baptistery was one suggestion. Trench 3 was laid 
out here just south of the door into the church. Here we uncovered large amounts 
of tile, both roof and wall tiles, terracotta water pipes, pottery, but also several 
pieces of a mosaic fl oor and two column drums. Furthermore, many amphora 
handles immersed in mortar or Roman concrete were found. These must have 
functioned as reinforcements in the concrete of the vaults of the Roman bath 
building or the church. The excavations of Trench 3 went down to the level of the 
fl oor of the church. 

The East Stoa 
The East Stoa was partially excavated during the campaigns of 1988-1991. 

Lovisa Strand initiated the study of the pottery in 2005. In 2006, with the assistance 
of Jenni Hjohlman, ten boxes of pottery were inventoried containing material from 
the lower excavation levels. The documentation and cataloguing of the material 
consisted of drawings and photographs as well as the registration of colour and 
ware. The forms and motifs of the pots were also described and classifi ed. This 
project resulted in 209 pottery drawings and the production of a catalogue. 

The earliest pottery from the Late Classical/Hellenistic phase belongs to the 
time when the stoa was erected. The subsequent pottery from the fi rst and second 
centuries A.D. through the Early Byzantine period indicates that the building 
experienced a continued activity from the Classical to the early Christian period.

The Roman pottery comprises 70% of the catalogued material, while the 
Late Classical/Hellenistic pottery represents about 30%. The Roman material 
thus dominates which establishes the use of the sanctuary from the fi rst century 
A.D. This new fl oruit, after the glorious Hekatomnid phase of the Late Classical 
period, can be studied in other buildings of the sanctuary, as well. Many buildings 
were constructed or rebuilt in the Roman period. The fact that the Late Classical 
material is relatively scarce indicates that the Roman presence at the site was of 
major importance and has displaced the earlier material. One can assume that 
Labraunda in the Roman period was an important sanctuary both for Rome and 
for the region of Karia.
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Both the Late Classical/ Hellenistic and the Roman pottery consist to a large 
extent of drinking vessels, larger or smaller bowls, plates and other banqueting 
vessels. These support the interpretation that the East Stoa was a banqueting 
stoa with rooms furnished with klinai, the sofas used in ancient formal dining (Fig. 
3). That the East Stoa had this function shows that there were several types of 
buildings used in the ritual meals in Labraunda. The andrones were used for the 
upper hierarchy while the East Stoa may have been for those a little lower in 
the hierarchy. The absence of vessels for food preparation and kitchen ware, as 
well as the small number of amphora fragments, indicate that the storing and 
preparation of the ritual meals did not take place in the stoa. 

A closer inspection of the pottery will tell us what among this assembly was 
locally or regionally produced and what was imported from abroad. It will provide 
information concerning the mechanisms of ancient trade and indications of where 
the production centres were located.       

The Fortifi cation Complexes
The ancient sanctuary of Labraunda was the most important cult place in the 

land of Karia during the 4th century B.C. and into the Hellenistic period. This is 
also indicated by the importance given the defense of the sanctuary by all the 
rulers of the area in this period, judging from the complex system of fortifi cations 
and free-standing towers that we have discovered in the area. These fortifi cations 
are located around the sanctuary but also along the projecting spur of hills in 
southwest, which is followed by the Holy Road from Mylasa (Fig. 4). An important 
part of our renewed efforts at Labraunda has been to locate and produce drawings 
and photographs of all these fortifi cations. 

The Acropolis Fortress has eleven towers and this complex was measured 
with a total station and drawn completely in 2005. Last year we discovered an 
additional fi ve free-standing towers below the sanctuary. These forts and towers 
were then plotted onto the general plan with a total station. In 2006 we started the 
careful detailed drawing of these structures. They are from the west: Burgaz Kale, 
Tepesar Kale, Ucalan Kule, Kepez Kule and Harap Kule. It is obvious that these 
fortifi cations belong to the same defensive system: all forts (except Burgaz) have a 
clear view up to the fortress on the acropolis. There is also an open view between 
the forts. From the towers further east and below Labranda, like Kepez and Harap 
there is a clear view back towards Tepesar Kale and the Acropolis Fortress. The 
sanctuary at Labraunda was thus protected by a series of forts. 
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During 2006 we managed to clear out the towers in Burgaz, Ucalan, Kepez and 
Tepesar. The Ucalan tower is the closest, located 800 metres from the sanctuary 
and directly above the Holy Road. The tower is rectangular, measuring 8.85 and 
9.40 m. on the east and west sides, and 6.90 and 7.10 m. on the north and south 
sides.

The next tower, Kepez, is situated 1 300 m. southwest of the sanctuary and 
consists of a square building with a side of 6.95 m, i.e. almost the same size as 
the Ucalan tower. Then comes Tepesar Kale, which is a large free-standing tower 
with four interior rooms separated by substantial partition walls. The sides of the 
fort measure 11.40-11.65 m. and it is located 1 900 m. southwest of Labraunda. 
Further southwest of Tepesar is Burgaz, the largest fort which is more like a 
castle (Fig. 5). It is situated 3 000 metres from Labraunda and consists of two 
rectangular buildings connected by a courtyard found between the two buildings. 
The eastern rectangular building measures 18.8 x 7.45 and consists of three 
rooms: two catapult towers on either side of an entrance room. In the southwest 
there is another square catapult tower measuring 7.45 x 7.7 m. The last tower, 
called Harap, is located 3 060 m. from Labraunda in the southwest, and will be 
measured and drawn in 2007.

Interventions related to safe-guarding the cultural heritage and increasing the 
value of the site for tourism.

One of the most important tasks this summer was the installation of new 
shelves in metal in our storerooms. We also intend to make new shelves for the 
many small fragments of architectural marbles, now on the fl oor. We erected a 
new fence at the entrance to Labraunda. This was done in order to make it easier 
for visitors to follow the path passing our new information signs, but also to prevent 
animals and local cows from passing up here and soiling the area. Furthermore, 
our carpenter made new tables with benches, which are now placed at the resting 
place in the excavated area. 

Finally, we have been able to restore our two old shepard’s houses in Labraunda. 
Before the Swedes came to Labraunda houses of this type were used by the 
villagers of Kargıcak who brought their live-stock up here for summer pasturage, 
with its rich springs and cool breezes. The Swedish expedition has bought two of 
these houses, but unfortunately, we have not been able to use them for the past 
years because the roofs have fallen in. With the support of Uppsala University’s 
Hellgren’s Foundation for the Maintenance of the Cultural and Natural Heritage we 
were able to replace the roof with new wooden beams and rafters, and produce 
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new wooden doors and window shutters, as well as strengthening the stone walls, 
which were on the verge of caving in. The fl oor was covered by new terracotta 
tiles. Next summer we plan to use the two houses again, both for the overnight 
stays but also as a library and storeroom for the more sensitive excavation tools 
and drawing materials.     

Bronze Age?
Professor Axel W. Persson came to Labraunda in 1948 hoping to fi nd 

archaeological evidence for the Bronze Age: No material older than the middle of 
the 7th century B.C. was recognized in the early excavations. But this year, during 
our cleaning of the fort at Burgaz, a symbol consisting of a ring with dots was 
discovered cut into the rock surface (Fig. 6). The ring is about 15 cm. in diameter, 
perfectly carved and completely soft if one follows it with the fi nger. The ring is not 
completely round but one side is interrupted by fi ve dots. Is this a Bronze Age sign, 
or a hieroglyph? Recently, Hittite-Luwian hieroglyphs have been recorded from 
Suratkaya, located only about 15 km. northwest of Labraunda. This may be the 
evidence for the Bronze Age that Axel W. Persson came to Labraunda to fi nd! 



269269

Fig. 1: Plan of the East Church with Trenches 1-3 marked
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Fig. 3: Restored isometric view of the East Stoa by Thomas Thieme (2007)

Fig. 2: Ancient glass and window panes from Trench 1a
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Fig. 4: Plan of the Holy Road with fortresses, spring houses and tombs by Jesper Blid (2006)
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Fig. 5: The castle of Burgaz from the southwest. Note the headers which project out over the 
surface of the wall masonry

Fig. 6: A close-up of the rockcut sign, which resembles a bear foot
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01 Ağustos 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nden yaş haddinden emekli 
olmam nedeniyle bu tarihten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülecek 
olan Samsun İkiztepe kazıları 2006 döneminde 05 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri 
arasında 42 gün süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu 
Başkalığı’nın sağladığı ödenekler ile gerçekleştirildi.

2006 dönemi çalışmalarında kazı heyeti üyesi olarak İstanbul Üniversitesi 
stajyer lisans öğrencileri Ergün Çağıran, Berivan Güldaş ile Ozan Uygur, O.D.T.Ü. 
yüksek lisans öğrencisi Ceren Çilingir ve Bakanlık uzmanı olarak da Samsun 
Müzesi Müdürlüğü araştırmacılarından Emine Yılmaz görev aldı.

5 günlük hazırlık ve temizlik çalışmalarından sonra 09 Ağustos gününden 12 
Eylül gününe kadar süren 2006 dönemi kazı çalışmaları, 1974 – 1992 yıllarında 
kazılan ve 2000 döneminden itibaren tekrar kazılmaya devam edilen Tepe I’de 
geliştirildi. Tepe I’in kuzey yamacında yer alan “M” açmasının C 19/IV 9 ile C 20, D 
1 ve 2/IV 8 - 9 plan karelerini kapsayan 175 m2 lik alanında kazılar gerçekleştirildi 
(Resim: 1).

2000 döneminde durdurulan seviyelerden Tepe’nin formasyonuna paralel 
olarak C 20 ve D 1 - 2/IV 8 - 9 plan karelerinde ana toprağa erişmek için ortalama 
1.80 m. kadar derinleşildi (Resim: 2).

Bu derinleşme sonucunda en alttaki ana toprak üzerine oturan 3 ayrı seviyede 
mimarî tabaka saptandı. Bu mimarî tabakalardan sadece birinci ve üçüncüsünde 
mimarî kalıntılara rastlandı.

Birinci mimarî tabakanın kalıntıları, C 20/IV 9 plan karesinde 2000 döneminde 
20.70 m.de durdurulan seviyenin 15 cm. kalınlığındaki bir birikintinin altında ortaya 
çıkmaya başladı. b.3956 No.lu buluntu yerinin ve 25 cm. kalınlığındaki şiddetle 
yanmış sıva kalıntıları altındaki tabanda bir yapının planını veren yanmış yatay 
kütüklerinin izleri ortaya çıktı. Bir kısmı batı bitişiğindeki C 19/IV 9 ile güney 
bitişiğindeki C 20/IV 10 plan karelerinde yer alan bu yapının, merkezdeki nispeten 
daha genişçe bir mekânın etrafında yer alan küçük mekânlardan oluştuğu görüldü 
(Resim: 3). Bu yapının gerek molozu içinde gerekse tabanı üzerinde buluntu 

İKİZTEPE 2006 DÖNEMİ KAZILARI
Önder BİLGİ*

* Prof.Dr. Önder BİLGİ, İ.Ü, Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi emekli 
öğretim üyesi.
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olarak pişmiş toprak bir bardak, bir çanak, 9 ağırşak, 34 tezgâh ağırlığı ile bir 
tezgâh tarağı sapı, kemik bir ağırşak, bir delici, boynuz bir delici, çakmaktaşı bir 
kesici, 3 perdah âleti, bir bileği taşı bir öğütme taşı ele geçirildi.

b.3966 olarak kodlanan 3. mimarî tabakada, ahşap bir yapının ızgara planlı 
çok yanmış taban seviyesindeki kalıntılarının, 19.10 m. de ortaya çıkan ana toprak 
üzerine oturduğu görüldü (Resim: 4). 80 cm. lik bir dolgu toprağı altında yer alan 
bu yapıdan buluntu olarak pişmiş toprak bir çanak, 2 ağırşak, 16 tezgâh ağırlığı, 
2 tezgâh tarağı sapı, bir ayak ile 6 ızgara, kemik bir ağırşak, tunç bir delici elde 
edildi.

Diğer taraftan, bu dönemde önceki yıllarda ortaya çıkmış bulunan atölye ve 
fırın kalıntılarında da teknik yapılarını anlamak için çalışmalar yapıldı. 

İlk defa 2004 yılında C 15 - 16/IV 8 – 10 plan karelerinde yer alan ve b.3878 
kod No.lu atölye niteliğindeki kalıntılarda yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında 
farklı amaçlar için yapıldığı anlaşılan farklı boyutlardaki 3 fırın kalıntısı ile 
işliklerinin tamamı ortaya çıkarıldı (Resim: 5). Bu çalışmalar sırasında buluntu 
olarak da pişmiş toprak 2 insan fi gürini, bir nesne ile bir ağırşak, kemik bir spatül 
ve çakmaktaşı bir kesici ele geçirildi.

2005 yılında açığa çıkarılan b.3910 ve b.3917 kod No.lu fırınlarda da çalışmalar 
geliştirildi. C 18/IV 9 – 10 plan karelerinde yer alan b.3910 fırında geliştirilen 
kazılarda fırının düz bir toprak zemin üzerine herhangi bir işlem yapılmadan inşa 
edilmiş olduğu görüldü. Bu çalışmalar sırasında da buluntu olarak pişmiş toprak 
bir insan fi gürini (Resim: 6), bir ağırşak, 2 tezgâh ağırlığı, kemik bir delici elde 
edildi.

C 16 - 17/IV 8 plan karelerinde ortaya çıkarılmış olan b. 3917 No.lu fırın ile 
müştemilâtı olan küçük mekânda yapılan çalışmalar sonucunda da fırının yine 
düz bir toprak zemin üzerine herhangi bir işlem yapılmadan inşa edilmiş olduğu 
saptandı. Bu çalışmalar sırasında da buluntu olarak pişmiş toprak bir ağırşak ile 2 
tezgâh ağırlığı bulundu.

C 19/IV 9, C 20/IV 8 - 9 ve D 1 – 2/IV 8 - 9 plan karelerinde yapılan kazılar 
sonucunda 2006 dönemi için ana toprağa erişme amacına ulaşıldı ve bu çalışmalar 
sonucunda açığa çıkarılan b.3950, b.3951, b.3952, b.3954, b.3958 ve b.3962 
olarak kodlanan tabanların İlk Tunç Çağı I’in birinci evresine, b.3955, b.3957, 
b.3961, b.3963 ve b.3965 olarak kodlananların ikinci evresine ve b.3959, b.3960, 
b.3964 olarak kodlananların da üçüncü evresine ait oldukları ele geçirilen çanak-
çömlek ve küçük buluntuların özelliklerinden anlaşıldı.
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Diğer taraftan, bu dönem kazılarında ele geçirilen büyük olasılıkla arsenikli 
bakırdan yapılmış takı, âlet ve silâhların bulunması, İkiztepe’de gelişmiş metalürjik 
faaliyetlerin daha erken tarihlerde, yani İlk Tunç Çağı I’in başlarında başlamış 
olduğu kanıtlandı. Dönem çalışmalarına son verildikten sonra kazı alanı koruma 
altına alındı ve 104 adedi müzelik ve 400 adedi de etütlük olmak üzere toplam 
504 adet pişmiş toprak, kemik, kavkı, tunç, taş ve çakmak taşından yapılmış eser 
Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne 15 Eylül tarihinde teslim edildi.

2006 dönemi kazı çalışmalarımızın sorunsuz gerçekleşmesine katkıda 
bulunan Bafra Kaymakamlığı ile Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne, az da 
olsa maddî desteğini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve her türlü 
desteğini aldığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi’ne içten 
teşekkürlerimi sunarım.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 6

Resim: 5
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Comme les années auparavant, les fouilles de 2006 se sont concentrées 
essentiellement dans le complexe des tranchées de B6 de l’aire du temple. Elles 
y dévoilent les diverses phases d’occupation de l’âge du bronze jusqu’à l’époque 
ottomane. L’étude, la restauration et l’anastylose du petit théâtre avoisinant ont été 
poursuivies. La même équipe a récolté à l’aide d’une grue les derniers fragments 
architecturaux du temple parsemés sur le terrain. Ils ont été alignés à un endroit 
plus sûr et plus visible. L’étude des éléments d’architecture de l’agora, entre 
autres les chapiteaux ioniens, a été reprise. La recherche sur la céramique s’est 
avant tout portée sur les niveaux hellénistiques tardifs de la partie sud de la zone 
B6. Le transfert de l’ancien dépôt vers les nouveaux locaux de l’ancienne école 
du village s’est poursuivi tout en se concentrant sur le matériel provenant des 
anciennes fouilles de Lambrechts. Ces trouvailles ont été reclassées et emballées 
selon divers modes appropriés. L’aménagement du jardin et l’étude des plantes a 
également été continuée. La prospection s’est limitée à Hamamtepe. Finalement 
il y a eu l’étude de la pierre de Hamamtepe qui s’est poursuivie, tout comme le 
programme de recherche sur le marbre local1.  

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE:
LA CAMPAGNE DE 2006

J. DEVREKER*
L. BAUTERS

W. De CLERCQ
K. BRAECKMAN

P. MONSIEUR

* Prof.Dr. John DEVREKER, Universiteit Gerat Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis 
van Europa Blaudijnberg 2B-900 Gent/BELGIUM.

1 Les recherches archéologiques à Pessinonte sont l’oeuvre de la Universiteit Gent 
(Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa), en collaboration étroite avec 
la Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-
Vlaanderen, site Velzeke, et le Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium). La campagne 
a eu lieu du 21 juillet au  24 août sous la direction du prof. J. Devreker. La conduite des fouilles 
a été faite par les archéologues L. Bauters, N. Eggermont et W. De Clercq, assistés de J. 
Angenon pour le relevé des plans, et des étudiantes T. Bruyninckx, K. Elma, M. Quenon, A. 
Quintelier,  E. Taelman  et  C . Vandenbroecke.  D.  Goderis,  architecte,  assisté de A. Çinici, 
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L’aire du temple  (Fig. 1) (Photo 1)
La fouille de la zone B6 dans l’angle nord-ouest  de l’ensemble du temple et 

au nord du petit théâtre (dit ‘sévérien’) a été approfondie afi n de mieux saisir la 
complexité des murs de terrasse antiques qui se trouvent installés à plusieurs 
niveaux et auxquels les murs byzantins se sont accrochés. Cela laissait en même 
temps mieux apprécier la situation des tranchées B6a, b, c et d. Une fouille de 
contrôle restreinte a été effectuée dans la zone H de l’agora dans le but d’évaluer 
le rapport que le prof. P. Lambrechts avait proposé entre la couche d’incendie et 
les restes d’un dallage.

La zone B6 (Fig. 2) (Photo 2)
Après le relevé du plan n° 3 dans la tranchée B6d – dégagée en majeure 

partie en 2005 – et du rajout de la partie méridionale de B6b, la nouvelle fouille a 
permis de faire les plans n° 4 et 5 de cette zone. Dans la tranchée B6b le profi l est 
a été relevé pour la première fois à cette profondeur donnant ainsi la possibilité 
de mieux saisir en détail la suite d’un mur de terrasse important, à savoir le mur 
316 de l’époque hellénistique. En même temps, à environ trois mètres de la limite 
nord, une coupe transversale sur cette tranchée a été effectuée. De cette manière 
on a pu faire le relevé du profi l nord qui a permis une meilleure compréhension 
des rapports entre la partie du mur 378 dégagé l’année passée (Fig. 2) et les 
couches et les structures s’y trouvant derrière.

La complexité des murs byzantins dans l’angle méridional de la tranchée 
n’en était pas moindre. Ainsi, après son démantèlement au sud, nous pouvions 
constater que le mur de terrasse 378, fait de marbre et datant de l’époque romaine, 
fut à nouveau complété avec des blocs de calcaire. Cette nouvelle addition 
(dénommée mur 429) fut à son tour également détruit (Photo 3). Probablement 

 étudiant en architecture, et L. Bauters ont continué la restauration du petit théâtre. Dr. C. 
Özbek (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) s’est prise à charge d’étudier les fragments 
architecturaux de l’agora. Dr. P. Monsieur a poursuivi l’étude du matériel céramique et le 
recensement du matériel des nouvelles fouilles. J. Angenon a fait le dessin de la céramique. 
A.Van Peteghem s’est à nouveau mis à l’étude paléobotanique. La photographie des objets 
du dépôt a été faite par K. Braeckman, I. Claerhout et P. Monsieur. Les prof. P. De Paepe et 
M. De Dapper, également de la Universiteit Gent (resp. Vakgroep Geologie en Bodemkunde et 
Vakgroep Geografi e) ont continué leurs recherches sur la pierre et la roche. Le gouvernement 
turc était représenté par M. I. Saripinar. Les tâches d’ordre logistique et culinaire ont été faites 
par I. Claerhout, K. Braeckman , P. Bral et S.Kochanek.
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que l’amorce au sud est représenté par le fragment de mur inséré dans le mur 
430. Ce mur 430 forme d’ailleurs avec le mur 429 un angle droit et se situe sous 
le mur plus récent 405. Il est à supposer que cela va ensemble avec tout un 
programme de construction de murs formant des chambres qui furent élevées 
contre le mur de marbre 378. La situation est à comparer avec la chambre aux 
graffi tes de colombes qui est limitée par le mur 396. Entre les murs 396 et 430 
un autre mur 418 a été découvert, datant probablement aussi de cette phase 
de construction. Ainsi trois chambres se suivent, dont les deux au sud ont une 
largeur d’environ quatre mètres. Le mur qui devait clôturer en aval ces deux 
chambres n’a pas encore pu être identifi é avec certitude à cause des effets de 
l’érosion. D’un autre côté il semble que la chambre du milieu est limitée par un 
mur plutôt irrégulier (443), mais il faudra attendre de nouvelles fouilles pour le 
confi rmer. A ce moment rien ne semble indiquer qu’il y ait d’autres chambres en 
direction sud. Dans une phase plus récente le mur 407 fut bâti contre le mur de 
clôture méridional 405-430. Ce mur 407 semble même être partiellement un mur 
de terrasse qui fut construit par dessus le théâtre de marbre plus ancien. Dans la 
chambre du milieu de nouveaux murs de facture médiocre (422 et 423) et dont 
la fonction nous échappe ont été mis à jour (Photo 4). Aussi dans les chambres 
découvertes le plus récemment plusieurs lettres  ont été repérées sur le mur de 
marbre. Il est impossible de certifi er si elles se rapportent à l’élévation de ces 
constructions ou si elles sont de date plus ancienne. D’autre part, il est certain 
que le mur de marbre était déjà fortement endommagé et que la récupération des 
goujons de métal s’était produite auparavant. En effet, les traces d’arrachement 
des goujons sont bien visibles aux endroits où le mur 396 a été installé contre le 
mur de marbre. Il est encore à noter que dans le mur 430 des spolia de la frise du 
temple ont été rencontrés.

Néanmoins, les observations les plus importantes concernent la construction 
du mur de marbre 378 de l’époque romaine (Fig. 3) et ses rapports avec ses 
prédécesseurs, le mur 323 de l’époque romaine précoce et le mur hellénistique 
316. Une des premières observations a révélé que lorsque le mur de marbre 378 
fut érigé, le mur 323 n’existait plus dans le complexe de 434-437. Il se peut qu’il 
s’arrêtât à cet endroit, mais son démantèlement semble plus probable. Cela est 
corroboré par le fait qu’à ce moment le grand mur de terrasse 316 de l’époque 
hellénistique continuait encore sur quelques sept mètres. C’est seulement plus loin 
qu’il s’interrompt, mais là encore il se peut qu’il continue à un niveau plus profond 
jusqu’au théâtre-escalier, chose qui ne se confi rmera qu’après la fouille de cette 
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zone. En tous les cas, l’hypothèse que ce mur hellénistique se développerait aussi 
au sud du théâtre-escalier dans la zone B9 s’en trouve renforcée (voir les fouilles 
de 2004). La zone entre ce mur et le mur de marbre en construction devait donc 
être vide. De ce fait il était impossible d’appliquer le même mode de construction 
comme il avait été fait plus au nord, c’est à dire en installant des correspondances 
transversales consistant de blocs de marbre oblongs contre le mur 323. Pour 
cette raison un mur de blocs calcaires (400) fut construit sur la continuation de 
la ligne de séparation avec le mur 323, formant la face postérieure du mur 378. 
La zone intermédiaire par rapport au mur de terrasse hellénistique fut ensuite 
comblée d’une couche inférieure de gros blocs (à en juger de ce qui en est visible 
aujourd’hui) couverte de plusieurs couches horizontales consistant en de petits 
blocs calcaires et de fi ne couches d’éclats de marbre (Photo 5), ces dernières 
étant probablement les restes du débitage des blocs du mur de marbre. 

Ainsi le mode de construction de mur de marbre 378 a pu être mis en évidence. 
Se constituant de plusieurs assises il avait été ravalé sur place. Après l’installation 
de chaque assise un remplissage de blocs calcaires jusqu’au même niveau fut 
effectué en arrière. Après la face supérieure des blocs de marbre fut préparée 
pour recevoir l’assise suivante. Dans le matériel de débitage l’on distingue autant 
de gros éclats de marbre que de fi ns fragments plus granuleux, montrant que le 
ravalement des marbres s’était fait en divers stades. Ces débris de marbres se 
sont accumulés en couches successives dans le remplissage derrière le mur. Puis 
une nouvelle assise fut installée, lardée de traverses au-dessus du remplissage et 
ainsi de suite. La hauteur des assises correspond donc au niveau supérieur des 
éclats de marbre scellant le remplissage. Ces fi nes couches de marbre se sont 
durcies sous l’effet de l’eau de pluie et ont été longtemps considérées comme 
des couches de mortier. Le même mode de construction se refl ète dans le mur 
de derrière qui lui aussi est fait de plusieurs assises installées en même temps 
que le mur de marbre. Ces observations ont pu être faites grâce à l’étude des 
profi les de coupes mises en place perpendiculairement à ce mur. En terminant la 
fouille, l’on a encore pu constater que la couche horizontale de marbre derrière 
le mur continue en direction sud, là aussi où le mur avait été démantelé, jusqu’à 
la transition avec le petit théâtre. Cela pourrait être interprété comme un négatif 
montrant que le mur continuait aussi jusqu’au petit théâtre. 
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Secteur H (Fig. 4) (Photo 6)
Afi n de mieux cerner les hypothèses concernant la date de l’agora et de la 

stoa, la zone fouillée par le prof. P. Lambrechts a été réexaminée. Selon ses 
observations il y aurait un dallage de marbre datant au plus tard du début du 
3e siècle de notre ère et qui scellerait la couche d’incendie. En fait il s’agit de 
restes de deux dallages qui maintenant ont été réexaminés. Le premier restant 
de dallage se compose de grands blocs de marbre remployés provenant peut-
être d’un des gradins du petit théâtre. Comme cette zone fut longtemps exposée 
aux éléments seulement une dalle de pierre est demeurée en place. En plus, la 
couche sous-jacente était tellement détériorée qu’il n’était plus possible d’évaluer 
si la couche d’incendie s’y trouvait encore. Pour des raisons de sécurité il n’était 
pas permis d’y procéder à une fouille de contrôle. D’un autre côté il est clair que 
le dallage se trouve à un niveau plus élevé que la couche d’incendie affl eurant 
à d’autres endroits de cette zone, et quelques indices semblent montrer qu’il fut 
installé avec des éléments remployés à une époque plus tardive. Un deuxième 
endroit à l’extrémité ouest de la tranchée de sondage exiguë du prof. Lambrechts 
semblait beaucoup plus prometteur puisqu’elle fut à nouveau comblée avec le 
temps. La fouille (Pe06-Hh1) y a mis au jour un dallage bien placé fait de plaques 
de marbre beaucoup plus réguliers (épaisseur 0m20, côté de 0m50 à 0m70). 
Au-dessus se trouvait une mince couche de charbon, peut-être ce qui restait 
d’une ancienne couche d’incendie. Le dallage est installé sur une couche épaisse 
de 0m50, constituée d’éclats de marbre et de sable mélangé à des fragments 
de céramique. A un niveau plus bas se trouve une couche se composant de 
fragments de charbon de bois et de fragments de stuc rouge et de tuiles. Il n’est 
pas certain qu’il s’agisse de la même couche d’incendie que celle qui est apparue 
à divers autres endroits de l’agora. Le dallage de plaques de marbre est soigné, 
mais à cause de l’exiguïté de la fouille l’on n’a pas pu confi rmer s’il s’agit d’un sol 
extérieur ou intérieur. Une étude détaillée des plans anciens en relation avec cette 
fouille de contrôle, tout comme une datation au carbone 14 permettra d’émettre 
éventuellement une interprétation.

La tranchée B7 : le petit théâtre (Photo 7-8)
Puisque les fouilles de la tranchée B6 atteignent le bord de la tranchée B7, de 

nouvelles observations ont pu être faites à cet endroit. En même temps le calcul 
de l’ellipse du petit théâtre a été contrôlé. En étudiant le mode de construction 
de ce théâtre durant l’hiver de 2005-2006, un calcul provisoire avait été fait des 
distances entre les foyers de l’ellipse qui a servi comme base géométrique pour 
le bâtiment.



284284

En approfondissant la tranchée voisine B6, le bloc extérieur du mur 407 a 
été enlevé pour des raisons de sécurité. Cela permettait de dégager et de 
nettoyer la dalle septentrionale du théâtre sur une grande superfi cie. Cette dalle 
conservait encore une marque incisée en bon état de conservation et ayant 
servie au positionnement des gradins (photo 9). C’était la preuve que le bloc se 
trouvant le plus en position septentrionale  représente l’amorce des gradins. Cela 
a permis de reconstituer entièrement la courbe des gradins inférieurs jusqu’à 
l’escalier qui se trouve au milieu de la cavea. Ainsi un calcul exact de la distance 
du foyer a été effectué. La moitié de l’axe longitudinal mesure 7m72 et la moitié 
de l’axe court 2m66. Dans le sens inverse cela signifi e que les foyers se situent 
à 0m47 des extrémités de l’axe longitudinal, produisant une ellipse très aplatie. 
A l’aide de bâtons et d’une corde ce modèle a été testé selon le principe d’une 
ellipse spécifi que. Le résultat était positif puisqu’il n’y avait qu’une déviation de 
0m05. En étudiant les gradins, plusieurs incisions ont été aperçues montrant le 
positionnement des gradins supérieurs. Il s’agit de coups de taille d’une largeur de 
0m04 qui furent vraisemblablement effectués au ciseau plat. Un gradin a pu être 
positionné à sa place originale probable. 

Durant l’hiver une grosse pierre est tombée d’en haut du théâtre-escalier et a 
endommagé dans sa chute plusieurs gradins. Après l’enlèvement de la pierre les 
dégâts ont été réparés (Photo 10).

Eléments architecturaux du temple
Une bonne partie de la campagne de restauration a été consacrée à rassembler 

les éléments architecturaux du temple éparpillés sur le terrain. A cette fi n on a fait 
appel à une grue de 40 tonnes munie d’un bras télescopique de 17m (Photo 11).  
Tous les fragments du temple qui au courant des fouilles avaient été rassemblés 
dans l’orchestra du théâtre ont été enlevés et placés sur un endroit plat à côté du 
temple. Il en a été de même pour plusieurs autres éléments architecturaux qui se 
trouvaient parsemés sur le terrain de fouille. On a choisi d’installer trois rangées 
parallèles avec le temple. La rangée extérieure se compose des architraves et 
d’autres éléments travaillés montrant le côté sculpté vers le visiteur. La deuxième 
rangée est faite de colonnes qui ont été placé verticalement afi n de mieux mettre 
en évidence leur fonction. La dernière rangée se compose d’éléments appartenant 
au théâtre-escalier. Ainsi le visiteur pourra-t-il mieux s’orienter et apprécier ce que 
fut la fonction de ces éléments de construction. 
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Prospection
En collaboration avec les professeurs M. De Dapper et P. De Paepe la 

prospection du site fortifi é de Hamamtepe près du village de Karacaören au pied 
du Dindymos a été continuée. La prospection avait comme objectif d’effectuer 
un follow-up de la situation du terrain et de récolter du matériel céramique dans 
divers secteurs. Avec ce matériel de surface, y compris celui qui avait été ramassé 
durant les deux années passées, une étude globale du site devrait permettre 
d’évaluer les fonctions possibles et les diverses chronologies de ce complexe. 
Dans les matériaux rassemblés, nous avons rencontré avec certitude des 
éléments diagnostiques  qui indiquent une occupation phrygienne et hellénistique. 
Après trois années de prospection de terrain intensive nous avons pu constater 
que l’état de conservation est plutôt bonne et que le degré d’érosion du plateau 
du complexe est limité. Cela se confi rme visiblement par le fait que beaucoup 
moins de trouvailles intra muros ont été faites à la surface, indiquant que l’érosion 
n’a dégagé que peu de matériel. Par contre, l’érosion, autant naturelle que celle 
provoquée par les visiteurs, continue à saper les pentes raides du complexe, 
menaçant les bastions saillants de la citadelle.

Au pied de Hamamtepe quelques découvertes intéressantes ont été faites. 
Dans le tracé de la route qui coupe le cimetière actuel de Karacaören, des tombes 
pourvues de blocs calcaires formant une chambre ont été mises à jour par l’effet 
des eaux. Il se peut qu’il s’agisse des prédécesseurs ottomans du cimetière actuel. 
Dans la même zone la route coupe également une fondation. Ce mur avec une 
direction est-ouest consiste en des blocs calcaires taillés de façon assez régulière 
et a pu être observé sur quelques mètres dans le profi l de l’assise de la route. Il y 
avait aussi un sol bien conservé fait de mortier gris blanc ayant une épaisseur de 
0m15. Malgré l’absence de matériel datable, cet ensemble se rapporte à l’époque 
romaine ou byzantine précoce en vue du mode de construction. 

Au musée: spolia et épigraphie
Cette année aussi le musée a accueilli des blocs antiques de tout genre 

et originaires du village ou des alentours. Deux inscriptions sont à noter plus 
particulièrement. La première est une inscription funéraire d’un primicerius 
provenant d’une tombe pillée de la nécropole ouest. La deuxième est une inscription 
métrique d’une femme taillée sur une colonne. Elle a été découverte au bord est de 
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la tranchée I 3 de l’acropole. A ce moment on a jugé bon de transporter également 
au musée une stèle à porte et la colonne funéraire d’Aristomède (tombe 81) qui 
se trouvaient dans la même tranchée. Finalement, de nouveaux auvents pour la 
protection des monuments ont été installés.

Paléobotanie et archéozoologie
En 2006 l’étude paléobotanique s’est poursuivie sur les échantillons prélevés 

dans la partie ouest du secteur Q, une zone d’habitation allant au moins de l’époque 
impériale précoce jusqu’à l’époque ottomane. La recherche s’est concentrée sur 
les échantillons qui ont été pris d’une couche associée à un habitat de l’époque 
romaine tardive. Nous nous sommes concentrés sur des échantillons provenant 
d’un foyer, du contenu d’un pithos et d’un niveau de sol. Ce qui  attire surtout 
l’attention, ce sont quelques trouvailles de genres sauvages, comme la Vicia 
ervilla et le Hordeum murinum var. Leporinum, et la présence de plusieurs milliers 
de coquilles d’œuf. Parmi tous les échantillonnages se trouvent aussi des écailles 
de cyprinidés et des os d’hamsters migrateurs (Cricitelus migratorius).
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Figure: 1

Figure: 2
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Figure: 3

Figure: 4

Photo: 1
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Photo: 3

Photo: 2
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Photo: 4

Photo: 5
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Photo: 6
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Photo: 7

Photo: 8



293293

Photo: 9

Photo: 10
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Photo: 11
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The works of the Italian Archaeological Mission were carried out from August 
the 3rd to September the 30th by the archaeologists Daniela Baldoni, Fulvia 
Bianchi, Claudia Cincotti, Lucia Festa, Maurizio Landolfi , together with Flavia 
Giberti, student at the University of Bologna, architects Michele Cornieti and 
Francesco Tioli ( Firenze University), Michele Giombini, Maurizia Manara, Nicolò 
Masturzo (Torino University) and the historians Gianfranco Maddoli and Massimo 
Nafi ssi (Perugia University).

Laura Ruffoni and Veronica Cestari took care of the materials’ graphic records, 
while Maurizio Molinari was in charge of the records of the excavation along the 
agora’s west side, which he followed day by day taking care also of most of the 
photos; Alex Nielsen and Devrim Bekret carried out the restoration works.

Agreements with M.E.T.U. (Ankara) allowed architecture students Emre 
Özyetiş and Sevcan Ercan to join the Mission for a training period. Guest at the 
Mission was also the architect Alessandro Viscogliosi (Rome University).

We gratefully acknowledge the Government Representative Dr. Mustafa Metin, 
archaeologist at the Ankara Museum of the Anatolian Civilizations. Erol Özen and 
the staff of the Milas Archaeological Museum helped us to overcome a number 
of diffi culties; in particular, after we had already left, they placed the sima blocks 
along the eastern and northern sides of the agora to preserve such monuments 
already damaged by unknown people who had stolen some of the lions’ heads, 
probably to sell them in the illegal market.

We are also very grateful to Michele Tommasi, Italian Consul at İzmir, who on 
September 28 did us the honour of a visit (just on the ‘school day’ fostered and 
organized especially by Mustafa Metin); he sponsored also the meeting held at the 
İzmir Archaeological Museum on September the 22nd to introduce the issue of the 
Bollettino di Numismatica that published the small hoard of 2997 silver antoniniani 
found in the agora.

THE 2006 CAMPAIGN AT IASOS
Fede BERTI*

* Fede BERTI, Museo Archeologica Nazionale Via XX Settembre 12244100 Ferrara / ITALY.
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We owe special acknowledgments to the Ankara Head Offi ce of the Ministry of 
Culture and Tourism. We are also extremely grateful to the main Italian sponsors 
of the Mission, the Ministero degli Affari Esteri and the Ministero dell’Università e 
della Ricerca as well as all those have provided generous assistance to our work 
so far. 

Excavation Activities
Excavations were resumed in two areas within the agora: in the three-roomed 

building, facing on the eastern stoa and along the western stoa.

The Building along the Eastern Stoa
This building shows a rectangular plan divided into three adjoining and 

communicating rooms, originally covered by vaults. Before the building lies a 
small vestibule axially aligned with the stoa and accessible by a few steps. Two 
trenches were transversally dug in the central room, through its full width from wall 
to wall, to preserve the century-old tree grown inside.

A thick earth deposit of about 2 m. showed a stratigraphic sequence that 
confi rmed a long period of occupation and revealed seven levels of use since the 
building was erected.

To the earlier phase dates a room with four arched doorways providing 
communication with fl anking rooms and six niches set into the walls, shallow and 
of different heights; the fl oor (probably made of marble slabs) lies about 0.70 m. 
above the stoa’s ground level, and has a large (4.60 m. width) and shallow (0.16 
m. depth) marble basin incorporated into it; the basin was provided with a drainage 
channel that, running under the vestibule’s surface, got into the agora’s drains.

The recent results of the excavation have improved our understanding of the 
layout of this building, even though much remains unknown about this structure 
that must have played an important role in the agora and that – likewise others 
– was built over structures of the Hellenistic age.

Excavations along the Western Stoa
Here the excavation was extended for about 30 m. north-south and 

approximately 10 m. east-west; the ground showed a steep slope to the west due 
to the urban walls still raising to a considerable height. 
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Remarkable results came from the urban walls sector rather than from the 
western stoa, (that still retains prints of a marble fl oor on the installation layer). 
Here indeed was individuated the so called dipylon, that is, the original western 
entrance to the town.

The inner side of this section of the walls (erected in the fourth century B.C.) was 
constructed with dry-blocks of small or middle size extracted from a local quarry 
and – before curving to an obtuse angle to form an ambulacrum giving access to 
the gate- it was buttressed by two abutting walls of same size but different height,  
built with similar dry-blocks. Such a buttress occupied most of the space between 
the fortifi cation and the back wall of the stoa, interrupting  a series of successive 
rooms that faced on the colonnade and – in the imperial age agora – backed the 
eastern and western colonnades of the square. 

The last retrievals suggest that behind the city’s gate, guarded by two square 
towers, a large, truncated cone shaped space was enclosed within the walls.  

The recently unearthed section is irregularly rectangular, as it is bounded by 
the stoa’s back wall (provided with a stepped doorway) to the east, the fortifi cation 
to the south and a wall to the north; the latter must have been built later, as it lies 
parallel to the southern side of the original plan, while both sides of the walls must 
have converged toward the gate and its towers.  

Two passageways fl anked the gate (from west to east), both lined with reused 
schist slabs; two bases for small honorifi c statues, a cylindrical base and a marble 
one almost square in shape, stand against the southern side of the gate.

A lot of evidence recovered here suggests that this area of the city remained in 
use for a long period. Ceramic materials and coins found suggest that the area was 
occupied from the Hellenistic age to the tenth century A.D. and over, as attested 
also by restoration works made in the agora in the early Roman imperial age.

Excavations in this area gravitating toward the walls revealed a complex 
stratigraphy of building phases as suggested also by the sound dug against the 
walls, in the room near the current entrance to the agora (room A, unearthed in 
2005). Dug down to the base of the walls, the sound could uncover only the upper 
row of foundation blocks. A pre-existing building, almost parallel to the walls, 
whose remains curved to the east prevented us from continuing the excavation.

Despite its limited extension the trench dug yielded an interesting amount of 
ceramic materials, the earliest of them dating to the late-geometric age.
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An important inscription dating to the end of the fourth century B.C. as well 
as a fragment of an archaic relief were found in two modest buildings that were 
established on the western stoa during the Byzantine age.  

From the inscription we learn that one Eupolemos dedicated an andron to 
Artemis Astias as “dekate”: it is not easy to identify him. Was he a strategos, 
an epimeletes of Kassandros or a semi-independent dynast? Carrying a different 
patronymic for Eupolemos (Eupolemos Simalou instead of Eupolemos Potalou, 
patronymic attested in another Iasos inscription) this recent discovery has shed 
fresh light on such historical issues, still questioned by the scholars; moreover, the 
dedication of an andron as “dekate” appears to refl ect the role and the authority of 
a dynast rather than of another distinguished fi gure who played a role in Caria and 
Lycia between 315 and 313 B.C.

We fi nd in this text the earliest epigraphic record of Artemis Astias; the word 
andron cannot but evoke the former building tradition, known to be highly innovative 
in form and contents, which had adorned with impressive buildings the sanctuary 
of Zeus at Labraunda; moreover, the place where the block fell, that must not be 
far from its original position, brings again on the carpet the issue concerning the 
location of the sanctuary of Artemis Astias (within the town and not outside of 
it?).

Carved from a block of white-bluish limestone of the fi nest grain, the relief 
shows part of the fi gure of a youth standing in profi le to the left with raised, 
outstretched arms. The block’s carving features visible on its top side, fully 
preserved in thickness,  show affi nities with a well preserved slab, carved in relief 
with the representation of a chariot racing toward the left that, found reused in 
the agora’s northern stoa in 1971, is now on display in the Museum of Milas. The 
latter appears to be slightly earlier (Clelia Laviosa dated it to the second quarter 
of the sixth century B.C.). than the recently found relief which shows the work of a 
sculptor who fi nely modelled the youth’s face features carving them in soft, gentle 
shapes and giving fullness to the hair-tress falling over his shoulder. The fragment 
highlight the cultural climate of Iasos evoking monumental and cult enterprises 
that were carried out here during the Archaic period.

Research Activities
Ongoing research and projects pursued: G. Maddoli and M. Nafi ssi examined 

some inscriptions to be published in the forthcoming edition of the fi rst part of 
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the corpus of new inscriptions from Iasos; fi ling and classifi cation of part of the 
terracotta materials (protomes, kouroi, offering statuettes, etc.) from the votive 
deposit of the Zeus Megistos’ thesauros have been carried out by M. Landolfi ; C. 
Cincotti re-examined the Byzantine age pottery, M. Cornieti and F. Tioli carried out 
a survey on a number of sites in the western side of the peninsula as well as in the 
area of the eastern gate, pursuing an underway project to make a topographical 
map of the urban plan. L. Festa, M. Giombini and M. Molinari have begun a 
preliminary investigation of the acropolis’ walls making photographic records of 
both the inner and the outer sides of this large construction.

Activities linked to the study of the marbles found in the town led F. Bianchi 
to the classifi cation of hundreds of fragmentary slabs, individuating most of the 
marble types. The section of scutulatum pavement that lined the passage from the 
agora’s stoa to the eastern quarters has been re-examined too.  

N. Masturzo completed the documentation of the distyle in antis temple built in 
the so-called area of Artemis Astias by making detailed graphic records of some of 
the central blocks from the pronao’s fl oor and of a number of blocks from the back 
fl ight of steps. The architect has also begun a program to examine and record 
the buildings near the Zeus Megistos’ thesauros taking into consideration their 
position in the current maps of the area.

Restauration Activities
A. Nielsen and D. Bekret completed the restoration of the two limestone 

sarcophagi, and of their lids, found in pieces in the so called Macedonian chamber 
tomb dug into the rock bank on the  promontory to the west of the town.

The two artefacts were fi nally placed in the southern wing of the Balık Pazarı’s 
Museum where also the large sigma shaped marble table was delivered, after a 
partial restoration. The table, coming from the church built on the eastern coast 
of the peninsula in the Lascarid age, is now on display in the eastern side of the 
four-sided portico. 

To prevent damages, three large anta capitals were moved from the bouleuterion 
western ambulacrum to the museum; even the group of inscribed blocks from the 
‘mausoleion’ have been arranged in another place where, since they date to the 
fourth century B.C., are correctly placed at the beginning of the series of epigraphs 
displayed in the western portico.
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As above mentioned, Michele Tommasi, Italian Consul at İzmir, joined us in the 
‘School day’ or ‘Agora kermesse day’, an initiative generously fostered by Mustafa 
Metin that received enthusiastic cooperation by the teachers of the local primary 
school.

Children and parents crammed the bouleuterion steps to watch traditional 
dances, poems’ recitals, and to assist to the performance of the legend of Hermias 
and the dolphin. Small workshops have been arranged where mosaics an fresco’s 
small pictures could be made. The whole of the agora has been the stage for a 
treasure hunt, a sack race, a pull at the rope: a lively and enjoyable day that we 
hope to organize again with similar activities dedicated to the students.

(Translated into English by Angelalea Malgieri)
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Fig. 2: Iasos, agora: the marble basin of the central of the building on the estern stoa
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Fig. 3: Iasos, agora: the walls and the buttress on the western stoa

Fig. 4: Iasos, agora. Stratigraphic trench in the room A: the building underneath the fourth century 
walls
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Fig. 5: Iasos, agora: the Eupolemos inscription from the western stoa

Fig. 6: Iasos, agora: the relief dated to the Archaic period from the western stoa
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Fig. 7: Iasos, Antiquarium: new arrangement of one sarcophagus
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Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Yukarı Salat Beldesi sınırları içerisinde yer alan Salat 
Tepe’de 2006 yılı kurtarma kazıları1, tepe üzerinde yer alan ve 20052  yılında bir 
Orta Tunç Çağı yapısına ilişkin kalıntılara ulaşılan K-L11-14 ve M 13 açmalarında 
sürdürülmüştür. 

ILISU BARAJI - SALAT TEPE 
2006 YILI KURTARMA KAZISI

A. Tuba ÖKSE*
Ahmet GÖRMÜŞ
Nevin SOYUKAYA

* Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE: Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Umuttepe Kampüsü, TR-41380 İzmit-Kocaeli/TÜRKİYE. tubaokse@yahoo.com

 Öğr. Gör. Ahmet GÖRMÜŞ, MA: Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Tayfur Sökmen Kampusu, TR-31100 Antakya-Hatay/TÜRKİYE.  
ahmetgormus@yahoo.de

 Nevin SOYUKAYA, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili, Diyarbakır/TÜRKİYE.

1 Bu yıl kazıların yapılması için fi nansal destek sağlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Diyarbakır Kültür Müdürü Songül Göksu’ya 
ve kazı sırasında emekliye ayrılan Müze Müdürü Necdet İnal ile tüm müze çalışanlarına 
teşekkürü borç biliriz.

 Diyarbakır Müzesi’ni Kırşehir Müzesi’nden Çiğdem Nuroğlu temsil etmiş, kazıya Kocaeli 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. A. Tuba Ökse, Mustafa Kemal Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nden Öğr. Gör. Ahmet Görmüş, arkeologlar Erkan Atay, Uğur Turan Kınacı, 
Murat Eroğlu, Bahattin Keleş, Aslı Altun, Umut Zoroğlu, Mehmet Zeki Bürkük, Fatma Kaya, 
Çağrı Tarhan, Asuman Kuru, Sanat Tarihçisi Yunus Muluk; Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü lisans öğrencileri Nefi n Cengiz ve Çilem Yürekli; Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Adem Yücel, Başar Yücel, Ahmet Güneş, Bayram Aytekin ve Ümit Kaplan 
katılmışlardır. Kazıda emeği geçen tüm ekip üyelerine şükranlarımızı sunarız.

2 Salat Tepe 2005 yılı kazıları için bakınız: Ökse, A. T. 2005 “Salat Tepe Kazısı 2005 Yılı Sonuçları: 
Stratigrafi  ve Anıtsal Orta Tunç Çağı Yapısı”. İdol 27: 5-9; a.y. 2006 “Salat Tepe Kazısı”. Türk 
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü-Haberler 21: 12-13; a.y. 2006 “A Monumental Middle Bronze Age 
Building at Salat Tepe on the Upper Tigris (Turkey)”, Antiquity 80-309, Project Gallery; a.y. 
baskıda “Preliminary Results of the Salvage Excavations at Salat Tepe in the Upper Tigris 
Region”. 5th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East. 3-8.04.2006, 
Madrid; Ökse, A. T., A. Görmüş ve N. İnal 2007 “Ilısu Barajı Salat Tepe 2005 Kazısı”, XXVIII. 
Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 51-64; A. Tuba Ökse and Ahmet Görmüş, “Excavations at Salat 
Tepe in the Upper Tigris Region: Stratigraphical Sequence and Preliminary Results of the 
2005-2006 Seasons”. Akkadica 127, 2006: 119-149.
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L 14 Açması

L 14 açmasında 2005 yılında bırakılan Ortaçağ yapılarına ait kalıntılar 
kaldırıldıktan sonra üç yapı katı hâlinde belirlenen taş temelli kerpiç duvarlı 
yapıların ince çakıl döşeli ve sıkıştırılmış toprak tabanlı, köşelerinde tandırları 
bulunan yapılardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu açmada belirlenen üç derin çukurun, 
içinde Ortaçağ malzemesi bulunan tahıl ambarlarına ait olduğu belirlenmiştir. 
Açma tabakalaşması:

Helenistik Dönem: En üstteki yapı katını temsil eden, açmanın kuzeybatı 
köşesinde belirlenen tandırlı bir mekân ile açma doğu yarısında belirlenen çakıl 
döşemeli bir taban ile buna ait bir duvardır. 

Erken Demir Çağı: Helenistik Döneme ait duvarın altında Erken Demir Çağına 
ait seramik kapların bulunduğu çukurlar ve taş döşeli küllü alanlar belirlenmiştir. 

Geç Orta Tunç Çağı: Daha derindeki iki yapı katından oluşan mekânlarda ince 
çakıl döşemeli tabanlar ile tandırlar açığa çıkarılmıştır (Resim: 1).

Orta Tunç Çağı: Açmanın doğu yarısında belirlenerek içi boşaltılan, 3 m. 
derinlikteki bir Ortaçağ silosunun profi li düzeltilerek açmanın tabakalaşması 
araştırılmıştır. Silo profi linde Geç Orta Tunç Çağı tabakalarının altında kerpiç duvar 
enkazı ve bu enkazın üzerine yıkıldığı çakıl taşı döşemeli bir taban görülmektedir. 
Enkaz ile tabanın derinliği, L 12-13 açmaları ile paralellik göstermektedir.

K 14 Açması

K 14 açmasında 2005 yılında bırakılan Ortaçağ yapılarına ait kalıntılar 
kaldırıldıktan sonra taş temelli kerpiç duvarlı yapılara ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. 
Açma tabakalaşması:

Erken Demir Çağı: Açmanın kuzey ve kuzeydoğu bölümünde yapılan kazı 
çalışmaları sırasında Erken Demir Çağı malzemesi bulunan küllü alan tespit 
edilmiştir.

Geç Orta Tunç Çağı: Açmanın kuzeybatı kesiminde bir duvar ile buna bağlı 
bir toprak sıvalı taban, açmanın güney kesiminde birbirine paralel uzanan iki 
duvar ile bunlara bağlı bir taban saptanmıştır. Açmanın güneydoğu kesimindeki 
mekânda, daha eski yapının kerpiç duvarı içerisine yerleştirilmiş bir çömlek açığa 
çıkarılmıştır.
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Orta Tunç Çağı: Açmanın doğu yarısında belirlenen, içi yanmış kerpiç enkazı ile 
dolu iki mekân ile buna bağlı kerpiç duvarlar açığa çıkarılmıştır. Bu yapı kalıntıları, 
tepe üzerindeki diğer açmalarda kazılan, deprem ile yıkılmış Orta Tunç Çağı 
yapısına aittir. Açma batı sınırındaki mekân, batısındaki K 13 açmasında açılan 
mekân ile birleşmektedir. Bu mekânlardan toplanan kap parçaları, söz konusu 
yapının diğer bölümlerinde ele geçirilen seramik türleri ile uyum içerisindedir. 
Açmanın güney kenarında bu dönem yapısının güney duvarı tümüyle açığa 
çıkarılmıştır. Bu yapıya ait taş temeller ile Geç Orta Tunç Çağı yapısına ait taş 
temeller arasında ortalama 1.25 m. derinlik farkı bulunmaktadır. 

K 13 Açması

K 13 açmasında 2005 yılında açılan ve bir çardak ile daha eski yapının kerpiç 
duvarı içerisine yerleştirilmiş kaplardan oluşan Geç Orta Tunç Çağı tabakaları 
kaldırılarak Erken Orta Tunç Çağı tabakasına ulaşılmıştır. Açma tabakalaşması:

Geç Orta Tunç Çağı: Açmanın güneydoğu kesiminde geçen yıl açığa çıkarılan 
çardağa ait bir kil sıvalı bir platform açığa çıkarılmıştır.

Bu mekânın altında kerpiç bir yapıya ait enkaz belirlenmiştir. Bu enkaz, 
açmanın kuzeybatısındaki ikinci bir mekânda da tespit edilmiştir. Bu alanda yer 
alan ve 2005 yılında kazılmış bir silonun tabanı altından mekânın içini dolduran 
kerpiç enkazı çıkarılmıştır. Kerpiç enkazı kaldırıldıktan sonra bu mekânlar taban 
seviyesine kadar kazılmıştır. Güneydoğudaki mekânın güneybatı köşesinde bir 
taban üstü tandır, doğu yarısında yangınla tahrip edilmiş pisé bir yapı unsuru ve 
buna bağlı ahşap dikmeler ile batı duvarında, bir asma tavana ait olduğu düşünülen 
yatay hatıl yuvaları (Resim: 2) ve kuzeyinde söveli bir kapı girişi tespit edilmiştir.

L 11-13 Açmaları

L 11-13 açmalarında önceki yıllarda belirlenen kerpiç enkaz tümüyle açılmıştır 
(Resim: 3). Enkazın üst seviyesi, K-L 14 açmaları ile aynı derinliktedir ve bu 
enkazın üzerine kurulmuş olan Geç Orta Tunç Çağı yapıları geçen yıllarda 
kazılmış ve kaldırılmıştır. Enkazın tanımlama, çizim ve fotoğrafl amadan oluşan 
belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra, enkaz kaldırılmış ve duvarların 
tümüyle çakıl döşeli bir taban üzerine devrildiği anlaşılmıştır. Duvarların enkazı 
ve korunan yükseklikleri göz önüne alınarak bunların orijinal yüksekliklerinin 5,5 
metreyi bulduğu ve buna göre yapının iki katlı olduğu anlaşılmıştır.
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L 13 açması batı profi linin de gösterdiği gibi, avluyu kuzeyden ve güneyden 
çevreleyen duvarlar iç mekâna doğru devrilmiştir. Devrilen iki duvardan güneydeki 
K-L 12-13 açma arasında belirlenen taş temele aittir ve kuzeye devrilmiştir, 
kuzeydeki de L 12-13 açmaları boyunca uzanan bir duvara aittir ve güneye 
devrilmiştir. Devrilen kerpiç duvarlar kaldırıldıktan sonra altından çakıl döşemeli 
bir taban çıkmıştır (Resim: 4). Bu geniş alanın üzeri açık bir avlu olduğu 
düşünülmektedir. Enkazın kaldırılması sırasında Orta Tunç Çağında bölgenin 
karakteristik seramiği ile üzerinde çivi yazısı bulunan bir küp gövde parçası ele 
geçirilmiştir.

Avluyu güneyden sınırlayan duvarın K-L 13 açma arasına rastlayan kesimde taş 
basamaklı bir giriş kapısı açığa çıkarılmıştır. L 12-13 açmaları boyunca uzanan ve 
avluyu kuzeyden sınırlayan duvarın avluya bakan yüzünde belirli aralıklarla kerpiç 
duvar çıkıntıları bulunmaktadır. Bunlar, duvarın avluya devrilmesini engellemek 
amacıyla inşa edilen payandalardır. Avlunun L 12 açmasına rastlayan bölümü 
batıdan bir başka duvarla sınırlanmıştır. Bu duvarın avlu tarafındaki yüzünde 
basamaklı bir kil platform belirlenmiştir. Bu duvarda açığa çıkarılan, söveli ve eşiği 
kesme taş bloklardan yapılmış bir kapı (Resim: 5), avludan batıdaki mekânlara 
geçişi sağlamaktadır. 

K 12 Açması

K 12 açmasının kuzey yarısında geçen yıllarda belirlenen mekânlar kazılarak 
taban seviyelerine ulaşılmıştır. Bunlardan doğudaki, güneyden söveli bir kapı 
açıklığı ile girilen, ancak, avlu içerisine doğrudan giriş sağlanmamış olan bir dış 
mekândır. Bu mekân, K 13 açmasının kuzeybatı kesiminde belirlenen mekânın 
devamıdır. Bu mekânın batısındaki koridor, L12-13 açmalarındaki avluya dışardan 
girişi sağlamaktadır. Koridorun çakıl taşı döşemeli tabanı üzerinde bir seramik kap 
kapağı bulunmuştur. 

Açmanın güneybatı kesiminde kazılan bir derinlik sondajı, Orta Tunç Çağı 
yapısının yaklaşık 3 m. yükseklikte bir kil dolgu teras üzerine inşa edildiğini 
göstermiştir. Terası oluşturan kil dolguda ele geçirilen basit çakıl taşı idoller, yapı 
öncesinde temelin kutsandığına işaret etmektedir. Sondajın en derin bölümünde, 
artık Kalkolitik Çağ kaplarına ait boyasız parçalar toplanmıştır. Bu da terasın 
Kalkolitik höyüğün üzerine kurulduğunu, arada başka bir yapı katının yer almadığını 
göstermektedir. Bununla birlikte, sondajın bir üst seviyesinde metalik seramik 



311311

parçalarının ele geçirilmesi, belki de Kalkolitik yerleşimin terk edilmesinden sonra, 
tepenin Erken Tunç Çağında mezarlık alanı olarak kullanılmış olduğu izlenimini 
bırakmaktadır. 

M 13 Açması

M 13 açmasında 2005 yılında kazılmış olan, yarısı bir Erken Demir Çağı kül 
çukuru ile tahrip edilmiş bir Orta Tunç Çağı mekânından küp parçaları çıkarılmıştır. 
Açmanın kuzeydoğu köşesindeki kerpiç enkazıyla bu açmada da diğer açmalarda 
saptanan tahribatın varlığı ortaya konmuştur. Bu açmada enkazın çok küçük bir 
alanda saptanması, burada çok geniş ve yoğun çukurların verdiği tahribattan 
kaynaklanmaktadır. Bu çukurlarda Ortaçağ ve Erken Demir Çağı malzemesine 
rastlanmıştır. Çukur tabanları kaldırıldıktan sonra, bu alanda Orta Tunç Çağının 
daha erken bir evresine ait olabilecek duvarların izleri saptanmıştır. 

Orta Tunç Çağı Yapıları

Salat Tepe’de 2006 yılında yapılan kazılarda höyüğün tepe üstü stratigrafi si 
belirlenmiş (kesit) ve ağırlık noktasını oluşturan Orta Tunç Çağı tabakalaşması 
belirlenmiş ve anıtsal kerpiç yapının enkazı belgelenmiştir.

K 12 açmasında kazılan 3 m. lik  derinlik sondajında Kalkolitik seramik parçalarına 
rastlanmış ve Kalkolitik Çağ höyüğünün orijinal yüksekliği belirlenmiştir. Buna 
göre Kalkolitik höyük bu kesimde deniz seviyesinden 548,40 m. yükseklikteydi. 
Derinlik sondajında Orta Tunç Çağına ait anıtsal kerpiç yapının temelini oluşturan 
yaklaşık 3 m. yükseklikte bir kerpiç terasın profi li belirlenmiştir. Söz konusu 
terasın üstüne, deniz seviyesinden 551,20-551,30 m. yükseklikte bir çakıl taban 
döşenmiştir. Olasılıkla tepenin güneybatı eteğinden geçen Salat Çayı yatağından 
alınan çakıllarla döşenen tabana iri kayalar ve taşlardan oluşan sağlam temellerin 
yerleştirildiği ve kalın kerpiç duvarların bunların üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır. 

Anıtsal Orta Tunç Çağı yapısının duvarları yarım kerpiç kaydırma yöntemi 
uygulanarak özenle inşa edilmiş, buna karşın, duvarlarda yatay ahşap hatıl ve 
taşıyıcı ahşap dikmeler kullanılmamıştır. Yapı, çakıl döşeli bir tabana sahip geniş bir 
avluyu çevreleyen dörtgen mekânlardan oluşmaktadır (Plan: 1). Yapının devrilen 
duvarları ile korunan yüksekliklerinin ölçümleri bunların yaklaşık 5,5 m. yükseklikte 
olduklarını ve dolayısı ile bu anıtsal yapının iki katlı olduğunu göstermiştir. Yapının 
700 metrekarelik bir bölümü kazılmış olup gerçek yüz ölçümünün bunun iki katına 
yakın olduğu düşünülmektedir. 



312312

Kerpiç yapının yıkıntısından toplanan seramik büyük oranda Kuzey Suriye Orta 
Tunç Çağı için tipik olan ‘Red-Brown Wash Ware’, Habur boyalıları ve ‘Standard 
Monochrome Ware’ türündedir. Geçen yıl M13/003 numaralı mekânın yıkıntısından 
ve tabanı üzerinden alınan, ahşap hatıllara ait kömürleşmiş örneklerin C-14 
analizleri, yapının kullanım tarihinin M.Ö. 18-16. yüzyıllar olduğunu göstermiştir. 
Bu grupların yanı sıra az oranda Kuzey Suriye Erken Tunç Çağı III/IV için tipik 
olan ‘Dark Rimmed Orange Bowls’, ‘Grey Ware’ ve ‘Stone Ware’ türünde kap 
parçalarının aynı kontekstlerde ele geçirilmesi, bu seramiklerin Yukarı Dicle 
Havzası’nda daha uzun bir süre kullanımda kaldığını göstermektedir. 

Yapının anıtsallığı ve tepe üzerindeki konumu ile yapımı için kullanılan 
malzeme ve iş gücü göz önüne alındığında, bu yapının bir zengin konağı olduğu 
sonucuna varılabilmektedir. Benzeri yapıların bölgede Hirbe Merdon, Ziyarettepe, 
Kavuşan Höyük, Gre Cano, Kenan Tepe ve Üçtepe’de de bulunması, ayrıca, 
bu yapılardan gözetlenebilecek tarım alanlarının da aşağı yukarı benzeri yüz 
ölçümlerine sahip olması, bu tür yapıların bir tür tarım idare sisteminin öğeleri 
olduğunu düşündürmektedir.

Avlu tabanı üzerinde belirlenen kerpiç enkazı, tüm açmalarda deniz 
seviyesinden yaklaşık 552.50-552.60 m. yüksekliktedir. Ortaçağ silolarının 
profi llerinden izlenebildiği kadarıyla duvarlar genellikle dik açılı biçimde devrilmiş, 
bazıları ise daha geniş açı oluşturacak şekilde, tabana 45 derecelik bir açı ile 
dağılarak devrilmiştir. Açma profi llerine göre, avluyu kuzeyden sınırlayan daha 
ince duvar devrildikten sonra, güney duvarı bunun üzerine devrilmiştir. Avluyu 
batıdan sınırlayan duvar ise, doğuya doğru devrilirken bir kil platforma çarpmış ve 
yönünü kaydırarak kavisli bir biçimde avlu tabanı üzerine devrilmiştir. Bu devrilme 
sırasında duvarın üst bölümüne ait kerpiçler hızla devrilip dağıldığından, enkaz 
kesitinde bu bölüm ortalama geniş açılı biçimde düşmüş kerpiç sıraları hâlinde 
görülmektedir. Yapının taban seviyesine kadar kazılan mekânlarında ezilip 
kırılmış, tümlenebilen kap parçalarına rastlanması ve bu mekânlarda yanmış 
ahşap kalıntılarına rastlanması, yıkılışı sırasında yapının kullanılmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Yapının her bölümünde devrilmiş duvarlara rastlanması (Plan: 2), tüm duvarların 
aynı anda devrildiğini göstermektedir. Konuya ilişkin görüşlerine baş vurduğumuz, 
Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Reşat Ulusay, bu 
tip bir yıkıma bir depremin neden olabileceği doğrultusundaki görüşümüzü 
paylaşmaktadır. Salat Tepe Güneydoğu Anadolu fay hattının 75 km. güneyinde, 
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ikinci derece deprem alanında yer almaktadır3. Bu fay hattı üzerinde bulunan Lice 
İlçesi’nde, 5 Eylül 1975 tarihinde meydana gelen, 6,7 büyüklüğündeki deprem 
sonucunda 7000 kerpiç ev yıkılmış, Yukarı Salat Beldesi’ndeki kerpiç evlerde 
ise çatlamalar meydana gelmiştir. Buna göre Salat Tepe’deki kerpiç yapıyı yıkan 
deprem ya daha şiddetli idi, ya da daha uzun sürmüştü.

Orta Tunç Çağı yapı enkazı üzerine inşa edilen yapıların tekniği, kullanılan kerpiç 
boyutları ve duvar kalınlıkları, duvarları devrilen anıtsal yapı ile benzeşmektedir 
(Plan: 3). Bu yapılarda depremle yıkılan yapı ile benzeri seramik örneklerinin yanı 
sıra az oranda Nuzi boyalıları ele geçirilmiştir. Habur ve Nuzi boyalılarının bir arada 
bulunduğu kontekstler Kuzey Suriye’de M.Ö. 16. yüzyıla tarihlenmektedir4. Bu da 
enkazın üzerine kurulan geç evre yapılarının M.Ö. 16. yüzyılda kullanıldığını ve 
dolayısıyla depremin ardından tepenin zaman geçirmeden yeniden iskân edildiğini 
göstermektedir. Tepe daha sonra terk edilmiştir.

Erken Demir Çağı Çukurları

Tepe üzerinde Erken Demir Çağı malzemeleri M 13 açmasındaki, 5 m. çapındaki 
büyük kül çukurunun yanı sıra L 11-12 açmalarına rastlayan, benzeri büyüklükte 
bir diğer çukurda da ele geçirilmiştir. Bu çukurların daha sonraki dönemlerde tepe 
üzerine açılan çok sayıda tahıl ambarı ile bozulması, bunların orijinal yükseklikleri 
hakkında fi kir edinilmesini zorlaştırmakla birlikte, söz konusu çukurların beyaz 
hasır tabanları ve birisinin tabanı üzerinde bir ocak bulunması, bunların yarı 
yarıya toprağa gömük, hasır üst yapılı geçici kulübeler olabileceği izlenimini 
bırakmaktadır. Kaba işçilik gösteren el yapımı seramikler5  de bu topluluğun belki 
de yarı göçer bir yaşam tarzı sürdüğünü düşündürmektedir.

3 A. Tuba Ökse, “Archaeological Evidence of a 16th Century BC Earthquake on the Southeast 
Anatolian Faultline”. Antiquity 81, No. 312, June 2007: http://www.antiquity.ac.uk/ProjGall/
okse2/index.html; A. Tuba Ökse and Ahmet Görmüş with contributions of Erkan Atay “Collapsed 
Walls of a Middle Bronze Age Building at Salat Tepe (Diyarbakır): Evidence for an Earthquake?” 
XI. Symposium on Mediterranean Archaeology Proceedings. British Archaeological Reports, 
Oxford: Archaeopress (baskıda).

4 Akkermans, P. M. M. G. ve G. M. Schwartz. 2003 The Archaeology of Syria from Complex 
Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca. 16,000-300 B.C.), Cambridge World 
Archaeology: 309.

5 Salat Tepe’de 2000-2002 yıllarında ele geçirilen Erken Demir Çağı seramikleri bir yüksek 
lisans tezi kapsamında çalışılmıştır: I. Tuba Önen, Salat Tepe Buluntuları Işığı Altında Doğu Ve 
Güneydoğu Anadolu Erken Demirçağ Kültürel Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara 2006.
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Tahıl Siloları

Tepe üzerine Geç Demir Çağı, Helenistik Dönem ve Ortaçağda açılan 
silolar ortalama 3 m. derinlikte ve 2 m. ağız çapında, çan biçimli çukurlardan 
oluşmaktadır. Geç Demir Çağı ve Helenistik Dönem silolarında “Triangle Ware” 
boyalıları, Helenistik Dönem ince ve kaba kapları, Ortaçağ siloları içerisinde ise 
Bizans ve Erken İslâmî Dönem kap parçaları, ezgi taşları, taş ve pişmiş toprak 
ağırlıklar, kemik delici ve ağırşaklar ile iğne ve süs levhaları gibi metal buluntular 
ve boncuklar ele geçirilmiştir. L 14 açmasındaki iki siloda bulunan geyik boynuzları, 
dönemin av hayvanları hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak niteliktedir. 

L 14 açmasında kazılan bir silonun profi li, bu açmanın Orta Tunç Çağı 
tabakalaşmasının belirlenmesini sağlamıştır. Henüz Geç Orta Tunç Çağı 
tabakalarının açığa çıkarıldığı bu açmada, Orta Tunç Çağı tabakalarının içine 
açılmış olan 3 m. derinlikteki silo, bu alanda da yapının üzerine inşa edildiği çakıl 
taban ile buna ilişkin kerpiç enkazının diğer açmalarla aynı seviyede bulunduğunu, 
bunun yanı sıra, çakıl taban döşemesinin altında, K 12 ve L 11 açmalarında 
saptanan kerpiç terasın varlığını kanıtlamıştır. 

Sonuç olarak, Salat Tepe de 2006 yılında yapılan kazılarla, tepenin 
stratigrafi sine ilişkin geçen yıllardan edinilen bilgiler doğrulanmış, Geç Orta Tunç 
Çağı tabakaları ortaya çıkarılmış, geçen yıl depremle yıkıldığı düşünülen Orta 
Tunç Çağı yapısının enkazı planlar, profi ller ve kesitler alınarak belgelenmiş ve 
Orta Tunç Çağı yapısının planı ortaya çıkarılmıştır.

Kazı sırasında ele geçirilen 42 envanterlik eser ile 200 etütlük eser Diyarbakır 
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. 2006 yılı kazıları sırasında çukurlardan 
ve silolardan alınan toprak örneklerinden yüzdürme yöntemiyle elde edilen bir 
koli tohum örneği Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından incelenmek üzere 
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü laboratuvarına, bir koli çakmak taşı ve 
obsidyen yonga Yard. Doç. Dr. Cevdet Merih Erek tarafından incelenmek üzere 
Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji laboratuarına, altı koli hayvan kemiği Dr. 
Ayşen Açıkkol tarafından incelenmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Antropoloji laboratuvarına götürülmek üzere ve karbonlaşmış 
ahşap kalıntılarından alınan bir koli örnek C-14 analizlerinin yapılması için 
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde incelenip mühürlenerek teslim alınmıştır.
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Yukarı Salat Belediyesi’nin katkılarıyla6  bazı yıkılmış evlerden sökülen kerpiçler 
tepe üzerine taşınmış, tepeye su çıkarılarak kazının atık toprağından harç karılmış 
ve açma araları sağlamlaştırılmış (Resim: 6), arazide çizim ve fotoğrafl ama 
çalışmaları tamamlandıktan sonra açığa çıkan kerpiç duvarlar çamur harcı ile 
sıvanarak, tabanlar da toprak dökülerek kapatılmış ve koruma altına alınmıştır.

6 Yardımlarından ötürü Belediye Başkanı Faruk İpekyüz’ün şahsında belediye çalışanlarına 
teşekkürlerimizi iletiriz.
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Plan 1: Orta Tunç Çağı kerpiç yapısının planı

Plan 2: Orta Tunç Çağı yapısı enkazının planı
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Plan 3: Geç Orta Tunç Çağı yapıları planı

Kesit: Höyüğün şematik tabakalaşma kesiti
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Resim 1: L 14 Açması Geç Orta Tunç Çağı yapıları

Resim 2: K 13 açmasında bulunan ahşap hatıllı mekân
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Resim 3: Orta Tunç Çağı yapısı kerpiç enkazının genel görünümü

Resim 4: Orta Tunç Çağı yapısı avlusunun genel görünümü
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Resim 5: L 12 açmasında bulunan kapı

Resim 6: Açma aralarının kerpiçle sağlamlaştırılması
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Seyitömer Höyüğü, Kütahya şehir merkezine 26 km. uzaklıkta olup Seyitömer 
Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü rezerv sahası içinde yer almaktadır. 
Höyük, eski Seyitömer Kasabası’nın oturduğu alan içinde yaklaşık 150 x 150 m. 
ölçülerinde ve 23,5 metre yüksekliğindedir (Resim: 1–2).  1989 yılında Eskişehir 
Müze Müdürlüğü’nce başlatılan kazı çalışmalarına 1990–1996 yıllarında Afyon 
Müze Müdürlüğü’nce devam edilmiş, bu tarihten sonra çalışmalara devam 
edilememiştir1. 

Seyitömer Höyüğü kazıları on yıl aradan sonra, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)’nün ortak projesi2, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25 Mayıs 2006 
tarih ve 83147 sayılı izinleriyle 12 Haziran 2006 tarihinde yeniden başlatılmıştır. 
Çalışmalar 4 Kasım 2006 tarihine kadar devam etmiştir3.

SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ 2006 YILI KAZISI
A. Nejat BİLGEN*

* Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Merkez Kampusu, Tavşanlı Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRKİYE.

1 Aydın 1991: 191–204; Topbaş 1992: 11-34; Topbaş 1993: 1-30; Topbaş 1994: 297-310; İlaslı 
1996: 1–20. 

2 Seyitömer Höyüğü’nün altında bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma 
getirilebilmesi için kurtarma kazısı projesi hazırlanarak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) arasında 5 yıllık bir protokol imzalanmıştır.  
Bu projeyi destekleyen TKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Selahaddin Anaç’a ve Dumlupınar 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Güner Önce’ye, teşekkürlerimizi sunarız. SLİ Müessese 
sahası içinde konakladığımız süre içinde bizlere her türlü yardımı esirgemeyen Seyitömer 
Linyit İşletmeleri Müessese Müdürü Sayın Yüksel Koca, Müdür Yardımcısı Sayın Yunus 
Akman, Etüt Tesis ve Proje Şube Müdürü Sayın Lütfü Erkmen ve bütün çalışanlara teşekkür 
ederiz.

3 2006 yılı kazısı; Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü başkanı ve Seyitömer Projesi 
başkanı Prof. Dr. A.Nejat Bilgen ile öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Elif Genç, öğretim 
görevlileri Zeynep Bilgen, Nazan Yüzbaşıoğlu, Tarık Güçlütürk, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Restoratör Birol Akalın, Kütahya Meslek Yüksek Okulu’ndan 
Öğretim Görevlisi Mimar Bahadır Dikmen, Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlileri Arkeolog Sema Çakalgöz ve Mustafa Çakalgöz, Hititolog Uğur Yanar, 
O.D.T.Ü. Yüksek Lisans Öğrencisi Umut D. Eryarar, Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi İlhan Çavuş, Arkeolog  Birgül Yıldız ve 
Emel Darılmaz, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Fatih Şahan, Mustafa 
Çekicioğlu,  Semra Çırakoğlu ve Sevcan Silek’ten oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak önce 
Isparta Arkeoloji Müzesi’nden Behçet Süzen daha sonra Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Ferit 
Coşkun katılmıştır.
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2006 yılı çalışmaları dört ana amaç altında yürütülmüştür.

1-Kazı evlerinin onarımı ve düzenlenmesi.

2-Kazı depo binasının düzenlenmesi.

3-Mimari planların bilgisayar ortamına aktarılması.

4-Höyükteki kazı çalışması.

1-Kazı evlerinin onarımı ve düzenlenmesi: 1989–1996 yıllarında Eskişehir ve 
Afyon Müze Müdürlüklerince kullanılan kazı evi ve depo binası 10 yıl aradan sonra 
oturulamaz durumdaydı. Seyitömer Linyit İşletmeleri Genel Müdürlüğü (SLİ), bu 
binalara ek olarak iki yeni bina daha projede kullanılması için vermiştir. Kazı 
ekibi, ilk olarak kazı evlerini temizleyip onararak çalışmaya uygun yerler hâline 
getirmiştir. Kazı Evleri, Kazı Evi, Çizim ve Restorasyon Atölyeleri ve Kazı Deposu 
olmak üzere dört ayrı bina proje için hazır hâle getirilmiştir. 

2-Kazı depo binasının düzenlenmesi: 1989–1995 yıllarında ele geçirilen 
kiremit, kemik ve taş ile çanak-çömlek parçaları çuvallar halinde depo binasında 
bulunmaktaydı. Kazı ekibi, höyük çalışması başlamadan önce, Seyitömer Höyüğü 
çanak-çömleğinin teknik özelliklerini anlayabilmek için, bu çuvalların içinden bir 
sezona ait olanlarını tekrar elden geçirmiştir. Bunların içinde tümlenebilir kaplar ve 
etütlük değer taşıyan küçük buluntular da bulunmaktaydı. Bunların restorasyonu 
yapılıp eser kartları da temize geçirilerek tekrar tasnifl eri yapılmıştır. 

3-Mimarî planların bilgisayar ortamına aktarılması: Eski kazı sezonlarında 
ayrı ayrı çizimleri yapılmış olan mimarî planlar AutoCAD programında tekrar 
çizilmiştir. Bütün planlar, topografi k harita üzerinde birleştirilip höyükteki kalıntılar 
ile bilgisayar çizimleri karşılaştırılmış ve eksik olan çizimler tamamlanmıştır. Bütün 
bu çalışmalar, höyükte mevcut olan kalıntıları anlamaya ve dönemlerini tespit 
etmeyi amaçlamıştır (Plan). 

4-Höyükteki kazı çalışması: 1996 yılından sonraki 10 yıl, höyükte büyük 
tahribatlara neden olmuştur. Açığa çıkarılmış duvarlar yıkılarak orijinal hâlini 
yitirmiştir. Mevcut mimarî çizimlerden yola çıkılarak eski hâline getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu işlem, mimarî çizimlerin bilgisayar ortamına aktarılması ile 
aynı zamanda gerçekleştirilmiştir. Böylece, mimarî kalıntılarla ilgili problemlerin 
çözümlenmesi, kalıntıların hangi dönemlere ait olduğunun belirlenmesine 
çalışılmıştır (Resim: 2). 
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Höyüğün merkezinde, Roma Dönemine tarihlenen ve kutsal bir alan-tapınak 
ile ilişkili olduğu düşünülen su kanalı4  temizlenmiştir (Plan). Temizlik sırasında 
tapınağa ait herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmasa da, su kanalı ve çevresinden 
çok sayıda pişmiş toprak boğa heykelcik parçaları ile bir adet mermer heykelcik 
parçası elde edilmiştir.

 Hellenistik Dönem, höyük üzerinde en iyi korunan dönemdir. Helenistik Dönem 
yerleşiminde kuleli sur duvarları ve dikdörtgen planlı yapılar bulunmaktadır (Planda 
yeşil ve açık mavi alanlar). Dikdörtgen planlı yapıların içinde çok sayıda ocak 
ve fırın kalıntıları5  ile depolama küpleri açığa çıkarılmıştır (Resim: 3–4). 2006 
kazısında, Erken Hellenistik Döneme ait 8 adet küp ortaya çıkarılmıştır.  P sektörü 
(I-J/12–13) I/12 plan karesinde 1 adet kapaklı küp, I Sektörü (G-H/10–11) H/11 
plan karesinde 1 adet kapaklı küp, J Sektörü (G-H/12–13) H/13 plan karesinde 1 
adet kapaklı küp ve U (K-L/8–9) Sektörü L/9 ve K/9 plan karelerinde 5 adet küp 
açılmıştır (Resim: 3–4).  L/9 ve K/9 plan karelerinde, Erken Hellenistik Dönem sur 
duvarına bitişik ve kulelerin arasındaki oda temizlendiğinde daha önceki kazılar 
sırasında bu odanın tabanına ulaşılmadan bırakıldığı görülmüştür. Bu odanın 
hemen köşesinde de bir küp bulunmaktaydı. Yapılan çalışmalarda odanın tabanına 
ulaşıldı ve bu küp ile birlikte toplam 5 adet küp ve üst üste yığılmış çok sayıda 
çatı kiremidi açığa çıkarıldı (Resim: 3–4). Küplerden ikisinin içinden kil topağı 
bulunmuştur. Hellenistik Dönem, iki farklı mimarî evreye sahiptir. Kuleli sur duvarı 
ve yamaçtaki yapılar ilk kez Erken Hellenistik Dönemde inşa edilmiş, daha sonra 
aynı yapılar bazı ilâvelerle tekrar kullanılmış ve özellikle höyüğün merkezindeki 
yeni yapılarla birlikte Geç Hellenistik ve Roma Döneminde kullanılmaya devam 
edilmiştir6. Geç Hellenistik Dönem yapılarında balıksırtı duvar örgü tekniği dikkat 
çekicidir7. Hellenistik Döneme ait çok sayıda kap parçaları, marl ve kemik objeler, 
idoller ve fi gürin parçaları ele geçirilmiştir.

Teras yapıları höyüğün yamacına inşa edilmiştir. Höyüğün yamacı birbirine 
paralel iki duvar dizisi ile çevrelenmektedir (Plan). Her iki teras duvarı arası taş 
ve toprak ile doldurularak yükseltilmiş ve bu alana teras yapıları inşa edilmiştir. 
Teras yapıları, taş döşemeli olup duvarları ve tabanları sarı kil ile sıvalıdır. Her 
teras odasında ocak ve fırın kalıntıları mevcuttur8. 2006 yılı kazı çalışmasında 

4 Topbaş 1993, s.2–3, Resim 4a-4b. 
5 A.g.e., s.3-4.
6 A.g.e., s.3-4.
7 A.g.e., s.3.
8 Topbaş 1994, s.298–299, Çizim 1–3.
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yeni bir teras duvarı açıldı (Resim: 5–6). DD Sektörü (M-N/10–11), M/11 plan 
karesinde açılan teras duvarı kuzey-batı güney-doğu yönlüdür.  Duvarın mekân 
içine bakan yüzü ve taş tabanının üstü sarı kille sıvalıdır. Bu duvarın dolgu temizliği 
sırasında çok sayıda ağırşak ve M.Ö. 1. binyıla ait çark yapımı gri kap parçaları 
ele geçirilmiştir. Bu buluntuların yanı sıra, dolgu içine karıştığı düşünülen M.Ö. 2. 
binyıla ait tarihlenen taş kalıp ve bir adet kireçtaşı silindir mühür (Resim: 9 ) ele 
geçirilmiştir.  

Frig Devleti’nin çekirdek bölgesinde bulunan Seyitömer Höyüğü’nün Frig 
yerleşimi, surlarla çevrelenmiş olup dönemini en iyi şekilde karakterize etmektedir. 
Bu dönem sonunda inşa edildiği düşünülen merdivenli giriş 21 metre uzunluktadır9   
(Resim: 7).  Bu Döneme tarihlenen Ahşap Dikmeli Yapı temizlendiğinde tabanının 
taş döşemeli olduğu, duvarlarında ahşap dikme yerlerinin korunduğu, bazı 
dikme boşluklarının ahşap yerine taşla doldurularak desteklendiği10  görülmüştür 
(Resim: 8). 2006 yılında, Ahşap Dikmeli Yapı’nın açılmayan diğer odaları da 
açılarak, bu yapının birbiriyle bağlantılı mekânlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Daha 
önceki kazılarda ele geçirilen çok sayıdaki gri kaplar Ahşap Dikmeli Yapı’da ele 
geçirilmiştir. 2006 yılında yapılan çalışmalarda da benzer formda çok sayıda gri 
kap parçaları, marl ve kemik objeler, bir adet taş damga mühür bulunmuştur. 

M.Ö. binyıla  ait kalıntılar höyüğün kuzey-doğu yamacında 1995 yılında açılan 
sondaj ile tespit edilmiştir11  (Plan). 2006 yılında sadece K Sektöründe (G-H/14–
15) çalışılmıştır. G-H/15 plan karelerde çok iyi korunmamış olmasına rağmen iki 
ayrı yapı temizlenmiştir. Bu yapılar, höyüğü çevreleyen teras duvarların hemen 
altında bulunmaktadır. Çevreden kolaylıkla temin edebilen yassı kireç taşları ile 
örülen duvarlar, yer yer 1 metreye kadar korunmuştur. Bu yapıların içinde beş adet 
fırın tabanı bulunmaktadır. Yuvarlak formlu fırınların çevresi taşlarla örülüp tabanı 
kille sıvanmıştır. Hemen taban üzerinden yanmış buğday taneleri toplanmıştır. 
Bu yapılardan daha erken bir döneme ait olduğu düşünülen tabakada, üst üste 
yığılmış kerpiç blokları bulunmuştur. Çalışılan alanın darlığı nedeniyle kerpiç 
bloklarının nasıl bir yapı ile bağlantılı olduğu belirlenememiştir.  Küçük buluntular 
M.Ö. 2. binyılın bütün dönemlerini yansıtmaktadır (Resim: 10–11). 

9 İlaslı 1996, s.2, Çizim 2, Resim 2.

10 Topbaş 1994, s. 299.; İlaslı 1996, s.3.

11 İlaslı 1996, s.3.
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Erken Tunç Çağı tabakaları höyüğün kuzeydoğu yamacındaki teras açmasında 
tespit edilmiştir12. Erken Tunç Çağı III’e tarihlenen seramik kalıplarının bulunduğu 
bu alanda 2006 yılında çalışılamamıştır. Ancak,  I Sektörü’nde (G-H/10–11), G/10 
açmasında, yapılan temizlik çalışması sırasında depas parçası ele geçirilmiştir 
(Resim: 12). 

Seyitömer Höyüğü, 5 bin yıllık kesintisiz bir iskâna sahiptir. Burada yaşayan 
halk, seramik, cam, madencilik ve dokumacılık ile uğraşmıştır. Hemen hemen 
bütün tabakalarda atölye tarzı yapıların varlığı, bazı eserlerin benzerlerinin mevcut 
olmaması ve çevre kültür bölgeleriyle karşılaştırılabilecek önemli buluntuların 
ele geçirilmesi, Seyitömer Höyüğü’nün Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere 
sahip olduğunu göstermektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla, Seyitömer 
Höyüğü arkeoloji bilimine pek çok yeni bilgiler katacaktır.
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12 A,g.e., s.4.



326326

Plan

Resim 1: Seyitömer Höyüğü güney doğudan görünüm
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Resim 2: Seyitömer Höyüğü güney batıdan görünüm

Resim: 3
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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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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12
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Çalışmalar 9 Ağustos`tan 26 Eylül`e kadar sürmüş ve W. Raeck başkanlığında 
gerçekleştirilmiştir. Mimarlık tarihi çalışmaları W. Koenigs başkanlığında 
yapılmıştır. Kazı başkan vekili F. Rumscheid olup organizasyonla ilgili işler A. 
Filges tarafından yürütülmüştür. Çalışmalara toplam 32 kadar bilimsel ekibin yanı 
sıra öğrenci ekibi ve restoratörler ile 20 işçi katılmıştır. Kazı iznini verdikleri için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü`ne, çok 
yönlü desteklerinden dolayı Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Salbaş ile 
Milet Müzesi Başkan Vekili Sayın Hasibe Akad nezdinde tüm müze çalışanlarına 
ve mahallî kurum temsilcilerine teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmalara Kültür ve 
Turizm Bakanlığı`nı temsilen Aydın Müzesi`nden Sayın Funda Ertuğrul eşlik 
etmiştir. 

Çalışmalar Alman Araştırma Birliği ile Alman Arkeoloji Entitüsü`nün destekleriyle 
gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı çalışmaları, 1999 yılında başlanmış olan Alman 
Araştırma Birliği`nin “Antik Priene`de Şehir Gelişimi, Konut İlişkileri ve Yaşam 
Koşulları” adlı projesinin son yılı olup aynı zamanda Alman Araştırma Birliği`nin 
“Yaşam Şekli Olarak Hellenistik Polis” ana konulu programı çerçevesinde 
“Hellenistik Priene Şehirciliğinde Birbirine Tâbi Değişimler” isimli yeni bir araştırma 
projesinin yürütüldüğü ilk yıl olmuştur. Bundan başka İstanbul Alman Arkeoloji 
Enstitüsü`nün “Siyasî Yapılar” konulu araştırma ağı çerçevesinde “Geç Antik ve 
Antik Dönem Sonrası Priene Resmî Mekânlarındaki Yapısal Değişiklikler” adlı 
proje yürütülmüştür. 

Ören Yerindeki Koruma ve Onarım Çalışmaları

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, antik yapılarda kışın ve baharda 
hava koşulları nedeniyle fakat kasıtlı veya dikkatsizlik sonucuyla da meydana 
gelen hasarların onarımına çok zaman harcanmıştır. Çalışmalar genel olarak 
Priene ziyaretçileri için görsel açıdan özel anlam taşıyan, bilhassa tehlikede olan 
alanlarda yoğunlaşmıştır. Böylelikle Tiyatro’nun sahne duvarından birçok taş blok 

2006 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI
Wulf RAECK*

*  Prof. Dr. Wulf RAECK, J. W. Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften, 
Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, 

 D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA.



334334

kısmen dışarıya doğru yerinden oynamış ve proskenionun sunağa bitişik korkuluk 
payesi kaymıştı. Bu hasarlar giderilmiş, ayrıca büyük ölçüde kırılmış olan oturma 
basamakları ile caveaya ait diğer yapı elemanları onarılmıştır. 

Prytaneiondaki yapı çalışmaları ile ilgili olarak (bkz. aşağıda) yapının kuzey 
mekanlarının Geç Antik Döneme ait kısmen yıkılmış ve tümden yıkılma tehlikesi 
gösteren duvarları yeniden inşa edilmiş ve kuvvetlendirilmiştir. Avlunun kuzeybatı 
köşesindeki çeşmenin, kısmen duvar örgüsünden ayrılmış olan bölümleri tekrar 
birleştirilmiş ve tehlike arz eden parçalar birbiriyle kenetlendirilmiştir. 

Agora Kuzey Galerisi’nden geçişli ve Agora’ya kuzeyden bitişik, bouleuterionun 
batısındaki merdivenli sokağın kapı elemanları ayağa kaldırılmış ve kenetlerle 
sağlamlaştırılmıştır. Böylelikle bouleuterion ve batısındaki alana ait tüm güney 
cephe girişlerine ziyaretçiler için görsellik kazandırılmıştır (Resim: 1).

33 No.lu evin nispeten az dayanıklı ve bu nedenle tehlike arz eden duvarlarının 
sağlamlaştırılmasına devam edilmiştir. Çalışmalar G. Höfi g tarafından 
yürütülmüştür.

Arkeolojik Kazılar

Kazı çalışmaları üç alana dağılmış olup (Resim: 2), kentin doğu semtindeki 
F 15 insulası, Mısır Tanrıları Kutsal Alanı ve küçük çapta Agora’nın doğusundaki 
cadde galerisi ile Asklepios Kutsal Alanı arasındaki apsisli yapıyı kapsar. 

F 15 insulası: Burada, iki yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden başlanan 
çalışmalar bitirilmiştir. Araştırmanın amaçlarından biri kentin diğer semtlerindeki 
erken konut mimarîsinde gözlenen standart sekiz büyük eşit parsele bölünmenin 
burada da uygulandığını tespit etmek ve diğeri ise Erken Hellenistik Çağdan Antik 
Dönem sonrasına kadar evlerin araştırılması idi. Priene`de bu konuda kayda değer 
bir çalışma günümüze dek gerçekleştirilmemişti. Buna göre Erken Hellenistik 
Dönemden Orta Çağa kadar kesintisiz devam eden, toplam olarak dört ana evreli 
bir yerleşim saptanmıştır. Araştırılan alanda saptanan bu yapı evrelerinin her biri 
önemli ölçüde yapısal değişiklikler geçirmiştir (Resim: 3. 4). Bu evreler Geç Klâsik-
Erken Hellenistik Çağdaki en erken yapılaşma, Orta ve Geç Hellenistik Çağ, Roma 
İmparatorluk Çağı ve Bizans Çağını kapsar. Bir sonraki yapılaşma her seferinde bir 
öncekini yoğun olarak tahrip ettiğinden, yapıların tüm planını ve buna bağlı olarak 
işlevlerini saptamak olanaksızdır. Ayrıca buluntuların detaylı değerlendirilmesi de 
henüz tamamlanmamıştır. Yapıların özel bir işlevi olduğuna dair bir bilgi yoktur. 
Genel olarak konut mekânları oldukları varsayılabilir.
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İnsulanın araştırılan güney yarısı başlangıçta olağan dört parsele bölündüğü 
sorusu, derine inen geç dönem yapı faaliyetleri nedeniyle kesin olarak 
cevaplanamamaktadır. Bu alanın M.Ö. 4. y.yıldaki en erken yerleşim evresinde 
henüz imar edilmediği ve yukarıda bahsedilen parsel dağılım şemasının var 
olmadığı mümkün görünmektedir.

Mısır Tanrıları Kutsal Alanı (Resim: 5): Kutsal alanın, eldeki epigrafi k belgeler 
nedeniyle genel olarak 3. Suriye Savaşı sonunda Priene`nin Ptolemaioslar 
hâkimiyetine geçişi ardından, M.Ö. geç 3. y.yılda inşa edildiği düşünülmektedir. 
Gerçekten de önemli bir konumda, tüm insulayı kaplayan kutsal alan, genellikle 
olduğu gibi küçük özel bir kültten gelişmemiş gibi görünmektedir. Eğer tarihleme 
doğru ise, bu yapı kompleksinin inşası için, daha önce burada bulunan daha eski 
yapılar yıkılmış olmalıdır. Bu nedenle kazı çalışmaları iki ana amacı kapsamaktaydı: 
1. Buradaki olası öncül yapılaşmanın tespiti ve mahiyetinin belirlenmesi; 2. 
Kutsal Alan’ın merkezi podyum tapınak hâlini aldığı son gelişim evresine ait 
malzemenin bulunması (Resim: 6). Buna yönelik olarak tapınağın temelinde ve 
kentin erken evresindeki inşa şemasına uygun arsa ve ev duvarlarının tahmin 
edildiği noktalarda açma açılmıştır. Varsayılan daha önceki yapılara ait bir ipucu 
elde edilememiştir. Bu evre olasılıkla Bizans Çağı mezarlığı nedeniyle tahribata 
uğramıştır. Tapınağın batı ve güneyinde yer alan ve sayısı bugün yaklaşık olarak 
20`yi bulan mezarlar, yön, yapı tekniği ve seviyesine göre iki gruba ayrılmakta 
ve farklı zamanlara aittirler (Resim: 7). Erken gruba ait mezarlar doğuya yönelik, 
kenar taşları dikine oturtulmuş, üzerleri levhalarla kaplı ve ikinci gruba göre daha 
alçak bir seviyededirler. İkinci grup mezarlar ise çatı kiremidi ile örtülü olup yönleri 
kuzeydoğuya bakar. Mezarlarda gömü hediyesi bulunmamaktadır.

Tarih veren malzeme kazanmak amacıyla, tapınak temelinin batı ve güney 
tarafında açılan üç ayrı açmada ele geçen malzeme önemlidir (keramik ve en 
geç Orta Hellenistik Çağa ait az sikke). Buluntuların değerlendirilmesi henüz 
tamamlanmamış olup malzeme ilk bakışta Hellenistik Çağa ait olduğu izlenimini 
vermektedir. Roma İmparatorluk Dönemine ait buluntu tamamen yok gibi 
görünmektedir. 

Gelecek kazı sezonunda burada çalışmalara devam etmek, Bizans Dönemi 
mezarları altında ve kutsal alanın şimdiye dek araştırılmamış kısımlarında, alanın 
tapınak inşasından önceki mimarî, tarihî ve kutsal alanın inşasından sonraki 
gelişim süreci hakkında bilgi edinmek amaçlanmaktadır (bkz. aşağıda “Mimarî 
Araştırmalar).
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Apsisli Yapı: Asklepios Kutsal Alanı ile Agora’nın doğusundaki cadde galerisi 
arasında yer alan yapı opus caementicium tekniğiyle ve devşirme malzemeyle 
inşa edilmiştir. Planı ve mimarî gelişimi haricinde, işlevi ve dönemi henüz 
belirlenememiştir. Söz konusu gösterişli yapının kuzeydeki girişini, cadde 
galerisinin üç sütun arası uzunluğu oluşturmaktadır. Girişin karşısına gelen kare 
planlı büyük mekânın güney duvarının bitiminde bir apsis bulunur. Kuruluş evresine 
ait taban zemini altında açılan sondaj özellikle tarihlemeyi hedefl emiş, fakat ele 
geçirilen buluntular çok az bilgi vermekle birlikte (Resim: 8), Antik Dönem sonrası 
tahribine maruz kalmıştır. Doğu dış duvarı kenarında açılan sondajda saptanan 
yapıya ait dolguda ele geçirilen çanak çömlek ise zamansal açıdan bütünlük içerir. 
En geç parçalar M.S. 2./3. yüzyıla aittir. Yapının duvarlarındaki harç malzemede 
kullanılmış olan keramik parçaları da bu tarihe uymaktadır. Böylelikle, sadece 
kesin olmayan bir terminus post quem elde edilmiştir. 

Buradaki kazı çalışmalar A. Filges yönetiminde, S. Borngrebe, M. Dirschlmayer 
ve S. Prillwitz’in katılımlarıyla yürütülmüş, mimarî kalıntıların çizimi J. Ullersperger 
ve M. Braig tarafından yapılmıştır. 

Mimarî Araştırmalar

Birkaç yıl önce başlanan şehir surlarının araştırılmasına U. Ruppe tarafından 
doktora tezi kapsamında devam edilmiştir. Öncelikle ilk etapta sürdürülen 
temizlik çalışmaları, surların mimarî tekniği, tadilât ve onarım izleri ve ayrıca 
tahkimat yapısı ile şehir planı arasındaki bağlantıyı incelemeyi mümkün kılmıştır. 
Bu bağlamda merdivenlerin tespiti, şehir içinden surlara ulaşımın varlığının 
anlaşılması bakımından önemlidir. Hellenistik Çağ sonrasına ait onarım ve 
tadilât izlerinin tespiti de bir o kadar önem taşımaktadır ve bunlar daha detaylı 
olarak incelenecektir. Fakat Wiegand ve Schrader`in yayınındaki şehrin tahkimat 
sistemine dair bugüne kadar geçerli bilgiler şimdiden büyük ölçüde değişmiştir. 

Bouleuterionun doğusundaki genellikle prytaneion olarak tanımlanan yapının 
ilk kez taş planının çıkarılmasının ardından yapının mimarî gelişimi kaba hatlarla 
ortaya çıkmıştır (Resim: 9-10): Bouleuterionda olduğu gibi burada da ilk önce konut 
mekânları olmalıydı. Zira alanın güney kenarındaki duvar kalıntıları (Resim: 10, A 
+ B), erken evlerin planına uymaktadır. Görünüşe göre prytaneionun bulunduğu 
alanın en batısındaki iki ev bouleuterion inşası sırasında yıkılmış, buna karşın 
doğudaki bırakılmıştır. Bunun ardından henüz belirlenemeyen bir ara evrede 
güneyde birkaç mekândan oluşan avlulu bir yapı ortaya çıkmıştır. T. Wiegand 
yapının güneydoğu köşedesinde kutsal ocağın olabileceğini önceden tahmin 
etmişti. Bu tahmine uygun olarak gerçekten de yapının İmparatorluk Dönemindeki 
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geniş çaplı tadilatı sırasında alçaltılan taban zemininden 40 cm. lik bölümünün 
bırakılmış olduğu gözlenmiştir. Bu durum belki dini amaçlıydı. Merkezî bir avlu 
etrafında üç yanı farklı büyüklükte mekânlarla çevrili, peristilli ev tipindeki yapının 
bugüne ulaşmış hâli muhtemelen Geç İmparatorluk Çağına aittir. Kuzey taraftaki 
mekânların üzeri tonozlarla örtülüydü. Erken Hellenistik Çağda şehir gelişimini 
anlamak için bu dönemde prytaneionun güneyindeki konut yerleşimine devam 
edildiğini gösteren özelliklerin saptanmasının önemi büyüktü. Özellikle söz konusu 
olan, ilk yapı evresinde, insulayı ikiye bölen hat üzerinde saptanan doğu-batı 
yönündeki duvar izlerinin tespitidir. Yapı tarzından anlaşıldığına göre, bu duvar 
bir yapıya ait dış duvar değil, konut yapılaşmasının güneye doğru devam ettiğini 
gösterir. Bu incelemelerin kontrolü için 2007 yılında bu alanda sondajlar açılması 
planlanmıştır. 

Diğer mimarî araştırmalar Mısır Tanrıları Kutsal Alanı`nda yapılmıştır. Tapınağın 
bugüne dek bilinmeyen yapı elemanları belgelenmiş ve planının çizimine devam 
edilmiştir. Çalışmalar sırasında, doğu temenos duvarına sonradan eklenen bir 
girişin tespiti, T. Wiegand`in burada daha erken tarihli bir propylon olduğu sanısını 
destekliyor olabilir. 

Çalışmalar A. von Kienlin idaresinde A. Hennemeyer, S. Ballmeier, M. Braig, C. 
Knobling ve J. Ullersperger’in katılımlarıyla sürdürülmüştür.

Buluntuların Tetkiki ve Kazı Buluntularının Onarımı (Resim: 11)
Yeni ele geçirilen buluntuların belgelenmesinin yanı sıra önceki yıllara ait 

buluntuların değerlendirilmesine devam edilmiştir. Bu çalışmalarda B. Gossel-
Raeck ve U. Mandel idaresinde S. Prillwitz, S. Armbrecht, K. Horn, J. Kahl, S. 
Mancuso, K. Weber ve M. Kruip görev almışlardır. 33 No.lu ev ve D 2 insulasına 
ait eski buluntuların değerlendirilmesi F. Rumscheid ve J. Rumscheid tarafından 
sürdürülmüştür. Ayrıca çeşitli buluntu gruplarının çalışılmasına S. Gün (heykeltraşî), 
B. Weißer (sikke), Z. Yılmaz (Roma Dönemi keramiği) tarafından devam edilmiştir. 
Restorasyon çalışmalarının ağırlık noktasını D 2 insulasındaki tahrip tabakasında 
elde edilen büyük kapların tümlenmesi oluşturmuştur. Onarım çalışmaları S. Leon, 
K. Radetzkyi, K. Vogler ve J. Wolfram, fotoğrafl a belgeleme B. Schödel tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer Çalışmalar
Yeni kazı deposunun inşası tamamlanmış olup depo gelecek kazı sezonunda 

kullanıma açılacaktır.

Metni Türkçeye Z. Yılmaz tercüme etmiştir.
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DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2006

Die Arbeiten in Priene dauerten vom 9. August bis zum 26. September. Sie 
standen unter der Leitung von W. Raeck, die Leitung der baugeschichtlichen 
Untersuchungen lag bei W. Koenigs. Stellvertretender Grabungsleiter war F. 
Rumscheid, die Organisation am Ort wurde von A. Filges durchgeführt. Es nahmen 
bis zu 32 wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter und Restauratoren teil. 
20 einheimische Arbeitskräfte wurden beschäftigt.

Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des 
Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der Grabungserlaubnis 
und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige Unterstützung und 
Hilfsbereitschaft, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn Yılmaz 
Salbaş und der Direktorin des Museums Milet, Frau Hasibe Akat, sowie den 
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Museums.

Als Vertreterin des Ministeriums für Kultur und Tourismus begleitete Frau Funda 
Ertuğrul vom Museum Aydın die Kampagne mit Kompetenz und Hilfsbereitschaft.

Die Arbeiten wurden durch die Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Deutschen Archäologischen Instituts 
(DAI) ermöglicht. Die Kampagne 2006 war die letzte des 1999 begonnenen DFG – 
Projektes “Stadtentwicklung, Wohnverhältnisse und Lebensbedingungen im antiken 
Priene”, gleichzeitig war sie die erste innerhalb eines neuen Forschungsprojektes 
mit dem Titel “Interdependenzen urbanistischer Veränderungen im hellenistischen 
Priene”, das im Rahmen des DFG – Schwerpunktprogramms “Die hellenistische 
Polis als Lebensform” durchgeführt wird. Daneben wurden weitere Arbeiten zum 
Thema “Strukturveränderungen des öffentlichen Raumes im spät- und nachantiken 
Priene” im Rahmen des Forschungsclusters “Politische Räume” des DAI bzw. des 
Forschungsnetzwerks an dessen Abteilung Istanbul durchgeführt. 

Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten im Ruinengelände

Wie in den vergangenen Jahren mußte viel Zeit darauf verwendet werden, 
Schäden an antiken Gebäuden zu reparieren, die im Winter und Frühjahr durch 
die Witterung, aber auch aus Mutwillen oder Unachtsamkeit verursacht worden 
waren. Generell konzentrierten sich die Arbeiten wiederum auf die Sicherung 
besonders gefährdeter Bereiche, die wegen ihrer Anschaulichkeit für die Besucher 
Prienes von besonderer Bedeutung sind. So waren aus der Bühnenwand des 
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Theaters mehrere Steinblöcke teilweise herausgedrückt und die an den Altar 
anschließenden Brüstungspfeiler des Proskenions verschoben worden. Diese 
Schäden wurden behoben, ferner in größerem Umfang gebrochene Sitzstufen 
und andere Bauteile der cavea repariert.

Im Zuge der Bauaufnahme des Prytaneions (s. u.) wurden die spätkaiserzeitlichen 
Mauern der nördlichen Räume, die z. T. bereits eingefallen und insgesamt in einem 
stark einsturzgefährdeten Zustand waren, wieder aufgebaut und stabilisiert. Der 
Brunnen in der Nordwestecke des Hofes, dessen einzelne Bestandteile zwar 
vorhanden, aber z. T. aus dem Bauverband herausgelöst waren, wurde wieder 
zusammengefügt und gefährdete Einzelteile miteinander verklammert.

Das östliche Türgewände des Durchgangs von der Nordhalle der Agora 
zur nördlich anschließenden Treppengasse westlich des Bouleuterions wurde 
aufgerichtet und ebenfalls mit Klammern gesichert, so daß nunmehr alle Türen 
der Südfront des Bouleuterions und unmittelbar westlich davon für die Besucher 
anschaulich präsentiert sind (Abb. 1).

Die Sicherung der wenig stabilen und daher besonders gefährdeten 
Hausmauern im Haus 33 wurde fortgesetzt.

Die Arbeiten wurden von G. Höfi g durchgeführt.

Archäologische Ausgrabungen

Die Grabungstätigkeit verteilte sich auf drei Areale (Abb. 2): Die Insula 
F 15 im östlichen Wohnviertel, das Heiligtum der ägyptischen Götter sowie in 
geringem Umfang auf den Apsidenbau zwischen dem Asklepiosheiligtum und der 
Straßenhalle östlich der Agora.

Insula F 15: Hier wurde die im Vorjahr nach zweijähriger Unterbrechung 
wieder aufgenommene Grabung abgeschlossen. Das Ziel war zum einen die 
Klärung der Frage, ob die in anderen Stadtvierteln beobachtete standardisierte 
Aufteilung der frühen Wohnbebauung in acht gleich große Grundstücke sich auch 
hier nachweisen läßt, und zum andern die Untersuchung von Wohnhäusern vom 
Frühhellenismus bis in die nachantike Zeit. Dies war in Priene bisher nicht in 
nennenswertem Umfang geschehen. Es ließ sich eine durchgehende Besiedlung 
von frühhellenistischer bis in mittelalterliche Zeit feststellen, die insgesamt vier 
Hauptbauphasen aufwies, in denen das untersuchte Areal jeweils erheblichen 
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baulichen Veränderungen unterworfen war (Abb. 3-4). Es handelt sich dabei um 
die Erstbebauung in spätklassisch-frühhellenistischer Zeit sowie um hoch- bis 
späthellenistische, römisch-kaiserzeitliche und byzantinische Baumaßnahmen. 
Wegen der massiven Eingriffe in die jeweils ältere Bausubstanz lassen sich 
komplette Grundrisse, die Aufschlüsse über die Nutzung der Gebäude geben 
könnten, nicht ermitteln, auch weil die detaillierte Auswertung der Funde noch 
aussteht. Es gibt aber keine Hinweise auf eine spezielle Nutzung der Bauten. Man 
wird generell Wohnbebauung annehmen dürfen. 

Die Frage, ob die untersuchte Südhälfte der Insula anfangs die übliche Einteilung 
in vier Parzellen aufwies, konnte wegen der tief reichenden späten Bautätigkeit 
nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Es erscheint durchaus möglich, daß das 
Areal nicht schon in der allerersten Besiedlungsphase im 4. Jh. v. Chr. bebaut 
wurde und daß keine Einteilung im oben erwähnten Schema vorhanden war.

Heiligtum der ägyptischen Götter (Abb. 5): Die Forschung geht auf Grund 
epigraphischer Indizien allgemein von einer Gründung des Heiligtums im späteren 
3. Jh. v. Chr. aus, als nach dem 3. Syrischen Krieg Priene zum ptolemäischen 
Herrschaftsbereich gehörte. In der Tat scheint sich das Heiligtum, das an 
prominenter Stelle eine ganze Insula besetzt, nicht, wie es meistens der Fall 
ist, aus einem häuslichen Privatkult entwickelt zu haben. Wenn die Datierung 
richtig ist, werden für die Anlage des Baukomplexes ältere Gebäude abgerissen 
worden sein. Die Ausgrabung verfolgte daher zwei Hauptziele, nämlich 1. die 
mögliche Vorgängerbebauung des Heiligtums festzustellen und ihren Charakter 
zu bestimmen, sowie 2. datierendes Material für die letzte Ausbauphase des 
Heiligtums zu fi nden, der der zentrale Podiumtempel angehört. 

Hierzu wurden Grabungsschnitte am Tempelfundament angelegt, sowie an 
Stellen, an denen entsprechend dem für die Frühphase der Stadt verbindlichen 
Bebauungsschema Grundstücks- und Hausmauern zu erwarten waren (Abb. 
6). Für die angenommene ältere Bebauung konnten aber bis jetzt keine 
sicheren Anhaltspunkte gefunden werden, möglicherweise ist sie durch einen 
byzantinischen Friedhof stark gestört, von dem sich bis jetzt ca. 20 Gräber westlich 
und südlich des Tempels fanden. Die Gräber verteilen sich auf zwei Gruppen, 
die sich in Ausrichtung, Bautechnik und Niveau der Bestattungen voneinander 
unterscheiden und verschiedenen Zeiten zuzuordnen sind (Abb. 7). Die Gräber 
der früheren Gruppe sind nach Osten ausgerichtet, bestehen aus hochkant 
gestellten Randsteinen und Abdeckplatten und liegen auf tieferem Niveau als die 
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der zweiten Gruppe. Deren Gräber weisen meist Ziegelabdeckung auf und sind 
nach Nordosten ausgerichtet. Es fanden sich keine Beigaben.

Für das Ziel, aus den Fundamentgruben des Tempels datierendes Material zu 
gewinnen, sind die Funde aus drei Grabungsschnitten von Bedeutung (Keramik 
und wenige, spätestens hochhellenistische, Münzen), die direkt im Anschluß an 
das Fundament auf der West- und Südseite angelegt wurden. Das Fundmaterial 
ist noch nicht vollständig ausgewertet, erweckt bei erster Durchsicht aber einen 
einheitlich hellenistischen Eindruck, kaiserzeitliche Funde fehlen anscheinend 
völlig.

Es ist beabsichtigt, in der kommenden Kampagne die Grabung fortzusetzen, 
mit dem hauptsächlichen Ziel, unter den byzantinischen Gräbern und an bisher 
nicht untersuchten Stellen des Heiligtums Aufschlüsse über die Baugeschichte 
dieses Areals vor der Einrichtung des Heiligtums und im Laufe seiner Entwicklung 
zu gewinnen. (s. auch u. “Bauuntersuchungen”)

Apsidenbau: Das in opus caementicium und unter Verwendung von Spolien 
errichtete Bauwerk zwischen dem Asklepiosheiligtum und der Straßenhalle östlich 
der Agora ist zwar in seiner Form und Baugeschichte, bis jetzt aber weder in 
seiner Funktion noch in seiner Zeitstellung bestimmt. Es handelt sich um ein 
repräsentatives Bauwerk, dessen Eingangsfront durch drei Joche der Straßenhalle 
im Norden gebildet wird. Ihr gegenüber liegt im Süden in der Rückwand eines etwa 
quadratischen Saales eine Apsis auf erhöhtem Niveau. Durch eine Sondage unter 
dem Fußbodenniveau der Erbauungsphase sollten Aufschlüsse besonders für die 
Frage der Datierung gewonnen werden (Abb. 8). Das angefallene Fundmaterial 
war jedoch wenig aussagekräftig, die Befunde möglicherweise nachantik gestört. 
Ein an der östlichen Außenmauer angesetzter Grabungsschnitt erbrachte dagegen 
einheitliches Keramikmaterial aus der Baugrubenfüllung. Die spätesten datierbaren 
Scherben gehören ins 2./3. Jh. n. Chr. Dem entsprechen Keramikfragmente, die 
im Gußmauerwerk des Gebäudes enthalten sind. Hierdurch ist freilich nur ein 
vager terminus post quem gewonnen.

An den Grabungsarbeiten waren in leitender Funktion A. Filges, sowie S. 
Borngrebe, M. Dirschlmayer und S. Prillwitz als Schnittaufsicht beteiligt, J. 
Ullersperger und M. Braig oblag die zeichnerische Aufnahme der ergrabenen 
Architekturreste.



342342

Bauuntersuchungen

Der bereits vor einigen Jahren begonnene Stadtmauersurvey wurde von 
U. Ruppe im Rahmen seines Dissertationsprojektes fortgesetzt. Dabei wurden 
vor allem Reinigungsarbeiten durchgeführt, die detaillierte Beobachtungen 
zu Bautechnik, Umbau- und Reparaturarbeiten sowie zu den Beziehungen 
zwischen der Befestigungsanlage und dem Stadtraster ermöglichten. In diesem 
Zusammenhang war besonders der Nachweis von Treppen wichtig, die die 
Erschließung des Mauerringes vom Stadtgebiet aus gewährleisteten. Von 
grundlegender Bedeutung ist auch der Nachweis nachhellenistischer Reparaturen 
und Umbauten erheblichen Umfangs, die im Details aber noch zu analysieren 
sind. Schon jetzt hat sich aber das Bild der Stadtbefestigung, wie es in der bislang 
gültigen Grabungspublikation von Wiegand und Schrader gezeichnet wird, 
erheblich verändert.

Von dem allgemein als Prytaneion bezeichneten Bau östlich neben dem 
Bouleuterion wurde erstmalig eine steingerechte Bauaufnahme angefertigt (Abb. 9. 
10). Danach zeichnet sich seine Baugeschichte in groben Zügen ab: Wie im Bereich 
des benachbarten Bouleuterions dürften sich auch hier zunächst Wohnhäuser 
befunden haben. Davon zeugen Mauerreste im südlichen Randbereich (Abb. 10, 
A + B), die dem Grundrißschema der frühen Wohnhäuser in Priene entsprechen. 
Beim Bau des Bouleuterions wurde anscheinend zunächst nur das westliche der 
beiden Wohnhäuser im Bereich des späteren Prytaneion abgerissen, das östliche 
blieb wohl bestehen. Erst nach dieser in ihrer Dauer noch nicht bestimmbaren 
Zwischenphase entstand eine Hofanlage mit wenigen Räumen auf der Südseite. 
In der Südostecke hatte schon T. Wiegand den heiligen Herd vermutet. Dafür 
spricht in der Tat die Beobachtung, daß bei einem gründlichen Umbau des 
Gebäudes in der Kaiserzeit dieser Bereich von einer allgemeinen Absenkung des 
Fußbodenniveaus um ca. 40 cm ausgenommen wurde, vielleicht aus religiösen 
Rücksichten. Der heute sichtbare Bau des Prytaneions gehört wohl in die späte 
Kaiserzeit. Er hat die Form eines Peristyhauses mit zentralem Hof, der an drei 
Seiten von Räumen unterschiedlicher Größe umgeben ist. Zumindest die drei 
Räume an der Nordseite waren von Tonnengewölben überdeckt.

Von besonderer Bedeutung für das Verständnis der Stadtentwicklung in 
frühhellenistischer Zeit ist die Feststellung von Indizien, die auf eine Fortsetzung 
der Wohnbebauung südlich des Prytaneions in dieser Zeit hinweisen. Es handelt 
sich dabei besonders um die Reste eines in Ost-West-Richtung laufenden 
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Mauerzuges auf der Linie der Insulahalbierenden aus der ersten Bebauungsphase. 
Ihre Bauweise läßt darauf schließen, daß es sich nicht um die Außenmauer 
eines Gebäudes handelte, die Wohnbebauung sich also weiter nach Süden 
fortsetzte. Eine Überprüfung dieser Beobachtungen ist für die Kampagne 2007 
im Zusammenhang mit der Anlage einiger Grabungsschnitte in diesem Bereich 
vorgesehen.

Weitere Bauuntersuchungen fanden im Heiligtum der ägyptischen Götter statt. 
Hier wurden vor allem bislang unbekannte Bauteile des Tempels dokumentiert und 
die Grundrißaufnahme fortgesetzt. Ein wichtiges Ergebnis war die Feststellung 
einer zugesetzten Öffnung in der östlichen Temenosmauer, die die bereits von 
T. Wiegand geäußerte Vermutung, hier könne ein älteres Propylon gestanden 
haben, stützen könnte. 

An den baugeschichtlichen Untersuchungen waren unter der Leitung von 
A. von Kienlin bzw. A. Hennemeyer S. Ballmeier, M. Braig, C. Knobling und J. 
Ullersperger beteiligt. 

Fundbearbeitung und Restaurierung von Grabungsfunden (Abb. 11)

Neben der Dokumentation der neu eingehenden Funde wurde die Auswertung 
der Funde aus bereits ausgegrabenen Schnitten fortgesetzt. Unter der Leitung von 
B. Gossel-Raeck und U. Mandel sowie der organisatorischen Unterstützung durch 
S. Prillwitz wurden diese Arbeiten von S. Armbrecht, K. Horn, J. Kahl, S. Mancuso, 
K. Weber und M. Kruip durchgeführt. Die Bearbeitung der Altfunde aus dem Haus 33 
sowie aus der Grabung in der Insula D 2 lag bei F. und J. Rumscheid. Ferner wurde 
die Bearbeitung verschiedener Fundgattungen durch S. Gün (Plastik), B. Weißer 
(Münzen) und Z. Yılmaz (römische Keramik) fortgesetzt. Einen Schwerpunkt der 
Restaurierungsarbeiten bildete die Zusammenfügung großformatiger Gefäße aus 
der Zerstörungsschicht der Insula D 2. In der Fundrestaurierung waren S. Leon, K. 
Radetzkyi, K. Vogler und J. Wolfram tätig. Die fotografi sche Funddokumentation 
lag bei B. Schödel.

Sonstiges

Nachdem die Arbeiten der ersten Bauphase des neuen Grabungsdepots 
weitgehend abgeschlossen sind, soll im Winterhalbjahr die zweite Phase folgen 
und in der nächsten Kampagne das Depot in Benutzung genommen werden.



344344

Abb. 1:  Restaurierungsarbeiten im Bouleuterion
Resim 1: Bouleuteriondaki onarım çalışmaları

Abb. 2:  Priene. Lage der hauptsächlichen Arbeitsfelder
Resim 2:  Priene. Asıl çalışma alanlarının bulunduğu yerler
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Abb. 3:  Insula F 15. 1. und 2. Bebauungsphase (J. Ullersperger/A. Filges)
Resim 3:  F 15 insulası. 1. ve 2. yapı evreleri (J. Ullersperger/A. Filges)



346346

Abb. 4:  Insula F 15. 3. und 4. Bebauungsphase (J. Ullersperger/A. Filges)
Resim 4:  F 15 insulası.  3. ve 4. yapı evreleri (J. Ullersperger/A. Filges)
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Abb. 5:  Heiligtum der ägyptischen Götter von Nordwesten
Resim 5:  Mısır Tanrıları Kutsal Alanı. Kuzeybatıdan

Abb. 6:  Heiligtum der ägyptischen Götter. Lage der 
Grabungsschnitte (A. Hennemeyer/J. Ullersperger)

Resim 6:  Mısır Tanrıları Kutsal Alanı. Açmaların yeri 
 (A. Hennemeyer/J. Ullersperger)
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Abb. 7:  Heiligtum der ägyptischen Götter. Byzantinische Gräber südlich des Tempels.
Resim 7:  Mısır Tanrıları Kutsal Alanı. Tapınağın güneyindeki Bizans Çağı mezarları

Abb. 8:  Apsidenbau, südwestliche 
Innenecke

Resim 8:  Apsisli yapı. Güneybatı iç 
köşesi
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Abb. 9:  Prytaneion, Überblick von Nordwesten
Resim 9:  Prytaneion. Kuzeybatıdan genel görünüm

Abb. 10:  Prytaneion, Phasenplan (C. 
Knobling/A. von Kienlin)

Resim 10:  Prytaneion. Evreler planı (C. 
Knobling/A. von Kienlin)
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Abb. 11:  Restaurierung von Keramikfunden der Zerstörungsschicht der Insula D 2

Resim 11: D 2 insulası tahribat tabakasına ait keramik buluntularının restorasyonu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleri doğrultusunda, Diyarbakır Müzesi’nin denetiminde Ilısu Barajı taşkın 
alanı içinde kalacak bölgede başlatılan arkeolojik çalışmalar kapsamında 2006 
mevsiminde gerçekleştirilen Körtik Tepe kazıları, beklentileri aşan verileriyle bölge 
genelindeki etkinlikler arasında yerini ve önemini korumaktadır1. 

Körtik Tepe Höyüğü; Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ağıl Köyü yakınlarında yer 
alır. 2000 yılından bu yana beş dönem hâlinde höyükte gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarından elde edilen bulgular ve bilimsel sonuçlar, Güneydoğu Anadolu’nun 
akeramik Neolitik Dönemine önemli yeni yaklaşımlar getirmiştir. Hallan Çemi, 
Demirköy ve Çayönü gibi dönemin bölgede bilinen yerleşim birimlerinin yanı 
sıra, Nevali Çori, Söğüt Tarlası, Biris Mezarlığı topluluklarıyla birlikte erkenden 
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Vecihi ÖZKAYA*

Oya SAN
Gürol BARIN

Aytaç COŞKUN
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doğrultusunda, Diyarbakır Müzesi denetiminde, Ereğli Müzesi’nden Ünver Göçen’in 
gözetiminde; Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oya San, Yrd. Doç. Dr. Gürol Barın, Arş. Gör. 
Aytaç Coşkun, Okt. Murat Aksoy, Uzm. Feridun S. Şahin ve Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu arkeolog ve öğrencilerinden oluşan bir heyet tarafından 
gerçekleştirilen kazılar, 02.07.2006 tarihinde başlamış ve 02.08.2006 günü sona erdirilmiştir. 
Oldukça verimli geçen çalışmalar sonucunda Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü’ne bilimsel değeri 
yüksek ve görsel açıdan son derece nitelikli 271 adet envanterlik eser; bir o kadar önemli 228 
adet etüdlük eser ve tamamı akeramik Neolitik Döneme ait çok sayıda insan iskeleti teslim 
edilmiştir. Çalışmaların bütün aşamalarında bizden yardımını esirgemeyen Diyarbakır İl Kütür 
ve Turizm Müdürü Songül Aksu, Diyarbakır Müze Müdürü Nevin Soyukaya, Yrd. Doç. Dr. Oya 
San, Yrd. Doç.Dr. Gürol Barın, Arş. Gör. Aytaç Coşkun, Okt. Murat Aksoy, Uzm. Feridun S. 
Şahin, Arkeolog Ünver Göçen ve diğer müze çalışanlarının yanı sıra, öğrencilerimize, Batman 
Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü Süleyman Koç’un şahsında tüm çalışanlarına 
teşekkürü borç bilirim.
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başlayan kesintisiz Neolitik Dönemin tüm aşamalarını kapsayan bir süreç içinde, 
kronolojik açıdan erkende yer alan Körtik Tepe, dönemin yerleşim zincirinin 
en önemli halkalarından birisini oluşturmaktadır. Hallan Çemi ve Demirköy ile 
benzer; ancak, özellikle gömme geleneklerinde ve mezar bulgularında algılanan 
kültürel dokusuyla, yerleşim ve barınma kaygılarının ötesinde, sosyo-kültürel 
açıdan gelişmiş bir topluluğun varlığına işaret eden höyükte sürekli yerleşimin 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Höyüğün kültürel gelişkinliği, özellikle, yetkin üretim 
tekniğiyle üretilmiş ve zengin bezeme içeren taş bulgularında gözlenebilmektedir. 
Ayrıca, inanç geleneklerinin sembolik değerlerle ifade olanağı bulduğu eserlerin 
varlığı, Körtik Tepe’yi önemli kılan nedenler arasında yer alır.

2006 mevsimi kazı çalışmaları, höyüğün doğu ve batı yakalarında olmak 
üzere, toplam 12 açmada (A1, A18, A19, A20 A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, 
A28) gerçekleştirildi (Çizim: 1). Bunlarından 5 x 10 m. ölçülerindeki yedisi höyüğün 
doğu yarısında; 5 x 5 m. ölçülerinde olan diğer beş açma ise batı yakasında yer 
almaktadır. Açmalarda elde edilen sonuçlar, höyüğün genel kültürel dokusu ve 
yerleşimin yayılımı açısından veri bütünlüğü sağlamıştır. Höyüğün genelinde 
saptanmakla beraber, geç dönem tahribatı daha çok höyüğünün batı yakasında 
yoğunlaşmaktadır. Özellikle mezarlarla belirginleşen geç dönem tahribatının yanı 
sıra, tarımsal etkinlikler ve erozyonun da sebep olduğu yoğun aşınmalara rağmen, 
höyüğün Neolitik dokusunun iyi korunduğu gözlenmektedir. 

2006 dönemi kazıları, önceki çalışmalarda elde edilen sonuçları doğrular 
niteliktedir ki, buna göre, açmaların tamamında iki ana kültür evresi 
saptanabilmektedir. İlki, farklı derinliklerde algılanabilen, dolayısıyla Neolitik 
katmanları da tahrip eden Ortaçağ yerleşimini; ikincisi ise, özgün karakterini 
koruyan akeramik Neolitik evreyi ilgilendirmektedir (Grafi k: 1-2). Yüzey derinliğinde 
geç dönem yerleşim kalıntıları ile akeramik Neolitik bulgular karışık bir durumda 
saptanabilmektedir. Höyüğün çeşitli nedenlerle yoğun tahribata uğraması, özgün 
Neolitik kültürel dokunun yüzeye yakınlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Genelde armağanlardan yoksun mezarlarla temsil edilen geç dönem kalıntıları, 
tanımlama ve tarihleme sorunları içermektedir. Yaklaşık 0.50 – 1.30 m. arası değişen 
derinliklerde ortaya çıkarılan ve bu konumları itibarıyla Neolitik dokuyu tahrip 
eden  iskeletlerin büyük çoğunluğu doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış 
olmakla beraber, kazılan alanların yaklaşık tamamında, aralarında gömme tarzı, 
doku benzerliği yansıtmayan; ancak, bölgesel benzerleriyle koşutluklar yansıtan 
mezarların, gömme tarzı bakımından bazı ortak özelliklere sahip oldukları 
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gözlenmektedir. Bu olgu, özellikle, iskeletlerin taş bloklarla kapatılmasında 
gözlenmektedir. Bu uygulamanın yanı sıra, bazı iskeletlerin çevresi düzgün 
sıralanmış taş bloklarla kuşatılmış ya da mezarın üzeri kiremitlerle kapatılmıştır 
(Resim: 1). Genel izlenim, geç dönem iskeletlerinin yalın ve armağanlardan yoksun 
oldukları yönündedir (Resim: 2). Doğrudan iskeletlerle bağlantılı olmasa da, söz 
konusu bu yerleşim evresinde, geç dönemin tipik pişmiş toprak eserlerinin varlığına 
da tanık olunmaktadır. 2006 dönemi bulguları arasında çan gövdeli, halka tabanlı 
bir vazo ile sivri dipli dar boyunlu, geniş ağızlı küçük bir kap ve ince cidarlı yayvan 
bir kâse, geç dönem bulguları arasında yer alır ki, söz konusu veriler, daha önceki 
kazı çalışmalarında bulunanlarla beraber değerlendirildiklerinde, mezarlardaki 
yön uygulamaları ve iskeletlerin gömme tarzıyla birlikte, geç dönem yerleşiminin 
belirlenmesinde ve bununla bağlantılı olarak zamansal açıdan saptanmasında 
belirleyici unsurlar durumundadır.

Akeramik Neolitik katmanlar; insan iskeletleri, gömme armağanı olarak 
değerlendirilmiş taş âlet ve farklı taş materyale işlenmiş boncuk gibi bulguların 
yanı sıra, bazı mimarî tasarlar ve bunlarla bağlantılı biçimde bulunan taş âletler, 
ithal olduğu anlaşılan az sayıda obsidyen âlet ve yongaları, yerel kaynaklardan 
elde edilmiş çakmak taşı âlet parçalarında görülmektedir (Resim: 3-4; Grafi k: 3-
4). Bütün bu veriler, aynı zamanda, höyüğün sürekli yerleşime açık olduğuna da 
kanıt oluştururlar. Bunların dışında, az sayıda da olsa, kemik âletler de bulgular 
arasında yer alır.

Eldeki veriler ışığında, yerleşimin mimarî dokusu değerlendirildiğinde, yakın 
coğrafyasında bulunan ve yaklaşık çağdaş olan diğer merkezlerin aksine, tam 
anlamıyla çözümlenebilmiş değildir. Bunun asal nedenlerinden birisi, Neolitik 
katmanların yüzeye çok yakın olması, erozyon ve geç dönem tahribatıdır. Yerleşimin 
mimarî karakterinin özelliklerinde yol gösterici veriler az olmakla beraber, önceki 
kazı çalışmalarının aksine, 2006 çalışmalarında taş mimarînin varlığı ve mimarî 
yapılanma konusunda önemli veriler elde edilmiştir. Nitekim kazılan alanlarda 
belirgin kerpiç kalıntıların yanı sıra, mezarlarla bağlantılı yuvarlak tasarlı taş 
dokuların ortaya çıkarılması, dönemine özgü ve yakın çevrede yaygın mimarî 
yapılanmanın höyükteki varlığını ortaya koymuştur. Genelde yuvarlak tasarlı, girift 
planlı taş mimarînin varlığı, höyük yerleşiminin çağdaşlarıyla olan koşutluğuna işaret 
etmektedir (Resim: 5-6). Bunların yanı sıra, konutların tabanlarının sıkıştırılmış kil 
ya da çakıl taşı döşeli olduğu anlaşılmaktadır. Mimarî doku hakkındaki eksiklik bir 
noktaya kadar mezarlar ve içerdikleri armağanlarla giderilebilmektedir. Bununla 
beraber, Körtik Tepe’de altı dönem hâlinde gerçekleştirilen kazılarda elde edinilen 
veriler, mimarî dokunun tanımlanabilmesinde yeterli değildir.
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Höyüğün iki yerleşim evresi arasında oldukça uzun bir zaman aralığı olmakla 
beraber, bu boşluğu bir şekilde doldurabilecek bulgulara henüz tanık olunmamıştır. 
Akeramik Neolitik evrenin, gömü tarzı, gömü armağanları ve ölülere uygulanan 
geleneksel yöntemler esas alındığında, birden fazla evre hâlinde yaşandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak bu evreleri ve gelişim aşamalarını kesin çizgilerle ortaya 
koyabilmek bu aşamada erken bir adım olacaktır. Anılan bulgularda elde edilen 
genel bilgiler, küçük bulgular tarafından da desteklenebilmektedir.

Yukarıda irdelenen veriler ışığında, höyüğün kültürel dokusunu, sınırlı da olsa, 
tanımlamak olasıdır. Höyükte temelde iki ana yerleşimin varlığı söz konusudur. 
Bunlardan en erkeni, yontma taş ve sürtme taş endüstrisinin egemen olduğu 
Akeramik Neolitik evre; ikincisi ise Ortaçağ ve izleyen süreci ilgilendiren geç 
yerleşimdir. Dolayısıyla höyükte yerleşimler arası uzun bir zaman boşluğunun 
varlığı saptanabilmektedir. Özellikle ölü gömme gelenekleri ve ölü armağanları 
ışığında, çevresine göre gelişkin ve sanatsal kaygıların başladığı bir Neolitik 
kültürün temsilcisi olduğu söylenebilir ki, bu olgu bulguların özenli işçilik ve 
bezemelerinde de gözlenmektedir. Geç dönem yerleşimi ise, daha çok gömüler 
aracılığıyla algılanabilmektedir. Açmalarda belirlenebildiği kadarıyla höyüğün 
tüm yüzeyini kapsamayan geç dönem yerleşimi tabanda Neolitik katmana zarar 
vermiştir. 

Özetçe, Yukarı Mezopotamya’nın en erken yerleşimlerinin, besin üretimine 
bağlı kalmaksızın, sedenter karakter yansıtmalarında olduğu gibi, Körtik 
Tepe de aynı yerleşim özelliğine sahiptir. Bu durum, kuşkusuz, yerleşimlerin 
barınma ve beslenme stratejilerine göre değişkenlik gösterir. Yerleşimin bu 
karakteri doğrultusunda, günümüze ulaşabilen maddî kültür kalıntıları, Körtik 
Tepe yerleşiklerinin sosyo-kültürel dokuları ve inanç sistemlerinde de gelişme 
kaydettiklerini göstermektedir. Taş kapların ve âletlerin üretiminde gözlemlenen 
nitelikli işçilik ve estetik kaygıyla bütünleşen yaratıcılık; olasılıkla kült işlevli çeşitli 
taş nesneler üzerinde betimlenmiş ve çağdaşlarına oranla oldukça yetkin fi gür 
betimleme sanatı, Körtik Tepe’de ileri bir kültürün varlığında uyarıcı unsurlardır.

İskeletler ve gömme armağanı durumundaki nesneler, daha önce edinilen 
bilgilerin bütünlüğe ulaşması konusunda tamamlayıcı veriler durumundadır. 
Mezar bulguları, yerel ve bölge kapsamında yaygın genel gömü gelenekleri 
konusunda bilgi veren aydınlatıcı ipuçları olarak, yerleşimin Akeramik Neolitik 
karakterini yansıtmalarının yanı sıra, çağdaşlarıyla karşılaştırma olanakları da 
sunmaktadırlar. İskeletlerin korunma biçimlerinden algılanan ve farklı gömme 
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geleneklerinin varlığına yorumlanabilecek bazı uygulama farklılıklarına rağmen, 
çalışılan alanlarda iskeletlerin konut olarak tanımlanabilecek bazı yuvarlak tasarlı 
ve taban düzeyinde korunmuş birimlerin içinde, genelde sıkıştırılmış toprak 
taban altında yer almaları, olası intramural gömme geleneğinin varlığında yol 
göstericidir ki, bu da yerleşik düzenin sağlandığı ve bazı eğilimlerin kurallaştığını 
düşündürmektedir (Resim: 5).

Mezarların saptandıkları özgün düzeyler dikkate alındığında, çok belirgin 
olmasa da, yerleşimde Akeramik Neolitik evrenin farklı katmanlarda devam 
ettirildiğini düşündürmektedir. Büyük çoğunluğu hocker, bazıları ise yarı-hocker 
olarak korunmuş iskeletlerin konumu ve gömme armağanlarında da algılanan 
bu durum, mezarlarda saptanan diğer ayrıntılarla da kanıtlanabilmektedir. Arazi 
eğimlerinden kaynaklanan seviye farklılıklarına rağmen, gömme uygulamaları, 
bulguların çeşitliliği ve zenginliği açısından, alt düzeylerdeki mezar dokularının 
daha yalın; yüzeye yakın olanların ise, zengin donanıma sahip olması bu belirlemi 
doğrular niteliktedir (Resim: 7-10; Grafi k: 5-7). Bu olgu gömme uygulamalarının 
ayrıntılarında da görülebilmektedir. Örneğin, doğrudan toprak zemine yatırılmış 
farklı derinliklerdeki iskeletlerin çoğunluğu bütün hâlinde, çok azı ise başsız 
korunmuştur. Yine yaygın olmamakla beraber, bazılarının kırmızı aşı boyasıyla 
boyandıktan sonra sıvı kireçle kaplanmalarının yanı sıra, tekil bir örnekle temsil 
edilse de, diğer bir uygulama örneği olarak, kemiklerin boyayla bezenmesi 
buna kanıt olarak ele alınabilir. Söz konusu ikinci uygulama bir iskelet üzerinde 
saptanmıştır. Anılan iskeletin kol kemiği üzerinde kırmızı boya ve tonlarında bezek 
benzeri dalgalı hatlar işlenmiştir. Anılan uygulamalar, ölü üzerinde, gömülmeden 
önce, bazı işlemlerin yapıldığını açıkça kanıtlamaktadır. İskeletler üzerinde 
benzeri işlemlerin yapılabilmesi için, ölünün yumuşak dokularından arındırılması 
zorunludur ki, bunun doğruluğu kabul edildiğinde, Çatal Höyük gibi Orta Anadolu 
Neolitik yerleşimlerinde saptanan ölü gömme geleneklerini akla getirmektedir. 
Mezarların genel dokularında ve iskeletlerin gömme uygulamalarında baş 
gösteren tüm bu farklılıklara rağmen, gömme armağanları bakımından homojen 
bir yapı sergilemeleri, tamamının aynı dönemin farklı evrelerine ait olduklarına 
ilişkin kanıt oluştururlar. 

Anılan gömme uygulamalarının yanı sıra, kırılarak konulan taş kaplar, 
boncuklar ve aynı malzemeden üretilmiş âletlerden oluşan armağanlarla 
donatılmış mezarlardan edinilen genel izlenim, dinsel kaygılarla bütünleşmiş ve 
dönem içinde giderek kökleşen gömme geleneklerinin varlığı yönündedir (Resim: 
9-10). Gömme armağanları, bazı örnekler hariç, genelde ortak özellikler yansıtırlar. 
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Bunlar arasında, işleniş teknikleri, farklı türleri ve sayısal çoklukları açısından 
ilk grubu genelde benzer işçiliğe sahip boncuklar oluşturmaktadır (Resim: 11). 
Çoğunluğu bordo olmak üzere, az sayıda da olsa beyaz, sarı ve siyah renkli 
taşlardan üretilen boncuklar, gömme armağanı olarak iskeletlerin ayak, boyun 
ve el bilekleri yakınında bulunmuş olmasına karşın, bazıları da taş kaplar içinde 
saptandı. Silindirik biçimleri ve işlendikleri malzeme açısından yakın benzerlerine 
bölgedeki diğer Neolitik merkezlerde de tanık olunmaktadır. Bunların yanı sıra az 
sayıda da olsa özgün işçilikleri ile serpantin boncuklar ve üzeri kazıma yöntemle 
işlenmiş özenli işçilikli taş nesnelerin varlığı, gömme armağanlarının zenginliğini 
ortaya koymaktadır. 

Çok yönlü taş bulguların yanında, höyüğün Akeramik Neolitik yerleşiminin 
belirgin sembolü niteliğindeki taş kaplar, başta ölü armağanı olmak kaydıyla, 
günlük gereksinimler doğrultusunda da üretilmişlerdir. Bölgenin çağdaş 
yerleşimlerinde de varlığına tanık olunan ve kırılarak ölü yanına bırakılan taş 
kapların büyük çoğunluğu chlorit denilen bir tür siyah renkli taşa işlenmiş; çok az 
örnek ise, mermerimsi taşlardan üretilmiştir. İkinci gruba girenler daha kaba ve 
bezemesiz olmalarıyla diğerlerinden ayrılırlar (Resim: 12-13). Chloritin bölgeye 
yabancı bir taş cinsi olduğu anlaşılmaktadır; ancak, kaynağı konusunda bu 
aşamada kesin bir şey söylemek olası değildir. Obsidyen malzemede olduğu 
gibi, olasılıkla başka bir kaynaktan sağlanıyor olmalıydı. Yerleşim içindeki buluntu 
durumlarından hareketle, taş kapların gömme armağanı olarak üretilmelerinin 
yanı sıra, gündelik gereksinimler için de kullanıldıkları anlaşılmaktadır ki, iki 
grup arasındaki fark, birincisinin daha nitelikli işçilikleri, bezemeleri ve dinsel 
betimlemelerinde belirginleşmektedir. Günlük kullanım için üretildiği anlaşılan taş 
kaplar ise, bezeklerden yoksun, yalın işçilikleri ve kalın cidarları ile diğerlerinden 
ayrılmaktadırlar. Bununla beraber, her iki grubun örneklerinde ağız kenarlarında 
yer alan askı delikleri ve yüzeylerine işlenmiş dalgalı kabartma bantlardan oluşan 
bezemeler ortak özellikler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, genel anlamda 
taş kapları bezemeleri bakımından iki ana gruba ayırmak olasıdır. Bunlardan ilkini 
yalın olanlar; ikincisini ise zengin donanımlı olanlar oluşturur. Yalın vazolarda yüzey 
ya olduğu gibi düzeltilmiş olarak bırakılmış ya da ağız kenarlarında ince kazıma 
bantlara yer verilmiştir. Zengin geometrik bezekli olanlar ise örgeleri bakımından 
çeşitlilik gösterirler. Bunları geometrik ve fi gürlü bezemeliler olarak iki ana gruba 
ayırmak olasıdır. Bazılarının üzerinde, yalın örnekler de olduğu gibi, asma delikleri 
yer alır. Geometrik bezekliler arasında dalga motifl eri özellikle kapların ağız 
kenarının yanı sıra gövde de yoğun biçimde kullanılmıştır. Bezeme repertuarında 
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gözlemlenen içleri taralı üçgenler veya zikzaklar da Körtik Tepe taş kap ustalarının 
beğeni ile yineledikleri bir diğer bezektir. Daha önceki kazı mevsiminde ender 
örneklerine tanık olunan ve üzerinde barındırdıkları fi gürlerle hem dönemin dinsel 
inançlarına hem de sanatsal anlayışına önemli yaklaşımlar getiren fi gürlü kapların 
oldukça ünik örneklerine de tanık olunmaktadır (Resim: 14-19).

Körtik Tepe taş kaplarının yakın benzerlerine, aynı yoğunlukta olmasa da, 
özellikle Hallan Çemi’de tanık olunmaktadır. Ancak, Körtik Tepe örnekleri özgün 
dokularıyla daha gelişkin ve üstün nitelikli olup yerleşimin karakteristik üretim 
unsurları durumundadırlar. Yakın Doğu coğrafyasında avcı-toplayıcı ve ilk yerleşik 
topluluklarda döneme özgü ölü gömme geleneği olduğu anlaşılan hocker tarzda 
yapılan mezarın yanına ölü armağanı olarak kırık durumda konulan taş kapların 
içine, çoğunlukla farklı taşlara işlenmiş boncuklar konmuştur. Kapların yüzeyine 
işlenen bezek ve fi gürlerdeki ısrarlı tekrarlar, dinsel inanışların olası anlam 
derinliklerine işaret etmektedir. Özenli işçilikleri ile dikkati çeken kaplar üzerinde 
kazıma yöntemle işlenmiş ağırlıklı geometrik bezeklerin yanı sıra, olasılıkla kutsal 
anlamlar yüklenmiş hayvanların varlığına da tanık olunmaktadır ki, bunların başında 
akrepler ile yılanların oluşturduğu kompozisyonlar, kuşlar ve dağ keçileri gelmektedir. 
Bunların yanı sıra, parçalar hâlinde korunmuş dikdörtgenimsi-oval biçimli bir kabın 
iki tarafında, tüm yüzeyi dolduracak şekilde işlenmiş iki ayrı fi gür; içi taralı dama 
motifl eri hâlinde bölünmüş gövdeleri, yukarı kalkık ve gövdeye paralel işlenmiş 
kuyrukları, cepheden işlenmiş başlarında verilmiş gözleri ve dalgalı boynuzları 
ile dört ayaklı hayvan ve kuş karışımı bir yaratığa benzemektedirler (Resim: 14-
19). Daha çok Yakındoğu sanatının sfenkslerini anımsatan bu anlatımlar, yine 
karışık yaratık fi gürleriyle bezeli taş nesnelerle birlikte ele alındıklarında, dinsel 
inanış biçimlerinin somut sanatsal ifadeleri olarak yorumlanmalarında zorlayıcıdır. 
Bu türden bezeli kapların az sayıda bulunması ve ölü armağanı olarak ortaya 
çıkarılması da bu varsayımı diğer bir yönden doğrulamaktadır. Ayrıca, sadece 
iki mezarda bulunmuş ve üzerinde tekil karmaşık fi gürler içeren chlorite işlenmiş 
nesnelerin varlığı, söz konusu betimlemelerin, dinsel inanış biçimlerinin sanata 
yansımış simgeleri olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlamaktadır. 
Dolayısıyla, kazılardaki buluntu durumları ve yüzeylerine işlenmiş fi gürleri ile Körtik 
Tepe taş kapları, bazı iskeletler üzerinde varlığı görülen ölü gömme törenlerinde 
kullanılmış ve kırılmış biçimde mezarlara armağan durumunda bırakılmış olarak, 
özelde Körtik Tepe yerleşiklerinin, genelde ise dönemin bazı inanç geleneklerinin 
simgesel ifadelerinin ve inanış biçimlerinin algılanmasında önemli somut veriler 
durumundadırlar. Ayrıca, beslenme ve barınma gibi iki temel kaygıyla yerleşik 
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düzene geçmiş topluluklar arasında, temel gereksinimleri karşılayacak üretim 
yöntemlerinin ötesinde, estetik kaygıyla şekillendirilmiş ve sanat eseri olarak 
yorumlanabilecek bulguların varlığı, Körtik Tepe’nin gelişkin bir kültürün temsilcisi 
olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Höyüğün Akeramik Neolitik Dönemde sürekli yerleşildiğine ilişkin kanıtlar, taş 
kapların koşutunda, diğer taş âletlerden de gelmektedir. Buluntu durumlarına 
göre ölü armağanı ve gündelik gereksinimler için üretildikleri anlaşılan taş 
âletler; havanelleri, öğütme ve ezgi taşları, kesici ve delici âletler ile baltalardan 
oluşmaktadır. Çoğunluğu yerel taşlara işlenmiş olmakla beraber, diğer bulgularda 
da tanık olunduğu üzere, işçilik ve diğer ayrıntılarıyla daha özenli yapı sergileyen 
bazı gömme armağanları, taş kaplar gibi, chlorite işlenmiştir. Baltalar, değişik taş 
türlerine işlenmiş olarak, boyutları bakımından farklılıklar içerseler de, özde benzer 
biçimsel özelliklere sahiptirler. Orta kesimlerinde sap delikleri olan söz konusu 
baltaların gömme armağanı olanları özenle şekillendirilmiş biçimsel bütünlüğe 
sahip olmalarına karşın, mezarlardan bağımsız bulunanların çoğunluğu, daha 
kaba ve kullanımdan kaynaklanan aşınmalar içerir (Resim: 20). Söz konusu 
âletlerin çoğunluğu işlevsel olmakla beraber, ortaları yivli, yüzeyleri kazıma 
yöntemle bezeli olan bazı bulguların hangi amaç doğrultusunda şekillendirildikleri 
anlaşılamamaktadır. İşlevleri açıklanamasa da, benzer özelliklere sahip taş 
nesnelerin varlığına, Çayönü gibi bölgenin diğer yerleşim birimlerinde de tanık 
olunmaktadır. Orta kesimlerinde aşınmadan kaynaklanan yivler bulunan ve 
bazıları kazıma geometrik bezekler içeren Çayönü örnekleri, daha köşeli, 
dikdörtgenimsi biçimleri ve keskin profi lli yivleri ile Körtik Tepe örneklerinden bazı 
farklılıklar içerirler. Cafer Höyük’ün geç safhasında bulunan benzer nesneler ise, 
Körtik Tepe’dekilere, gerek form gerekse bezeme düzeni açısından daha çok 
benzemektedir.

Özde taş baltalara benzemekle beraber, yaklaşık yuvarlak biçimleri, daha 
küçük boyutları ve teknikleri bakımından daha özenli üretilmiş âletler (mace 
heads), yoğunluklu olarak gömme armağanı olarak kullanılmıştır. Yüzeyleri özenle 
işlenmiş; sap delikleri ortada boğumlu ve kullanımdan kaynaklanan aşınma izleri 
içermezler. Ritüel amaçlı işlendikleri, buluntu durumlarından ve işlevsel olmayan 
biçimsel özelliklerinden anlaşılmaktadır (Resim: 21).

Diğerlerinin yanı sıra, Körtik Tepe bulguları arasında yer alan zoomorfi k 
havanelleri, yerleşimin Yukarı Mezopotamya’nın diğer Akeramik Neolitik 
kültürlerle olan bağını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir (Resim: 
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22). Mezarlardan bağımsız bir şekilde bulunmuş ve ayrıntı içermeyen kaba 
örneklerinden farklı olarak, özenle işlenmiş gövdeleri ve daha çok bir dağ keçisini 
anımsatan hayvan başı ile sonlandırılmış üst bitimleriyle gömme armağanı amaçlı 
değerlendirilmiş söz konusu bulgular, Hallan Çemi, Nemrik 9 ve Abu Hureyra’da 
bulunmuş zoomorfi k havanelleriyle biçimsel ve işlevsel açıdan bağlantılı olarak, 
ritüel nesneler durumundadır.

Biçimsel özellikleri ve bezeksel donanımıyla özgün doku sergileyen diğer bir 
bulgu, gömme armağanı olarak üniktir. Her iki tarafta kabartma hatlarla bölünmüş ve 
bitimleri oval sonlandırılmış nesnenin bombeli gövdesi, kazıma yöntemle işlenmiş 
zikzak yivlerle donatılmıştır. Bir ucunda ise içbükey derin bir yiv yer alır. Çağdaşı 
Akeramik Neolitik yerleşimlerde benzerlerine tanık olunmayan taş nesneyi, işlevsel 
olmayan biçimsel özellikleri ve gömme armağanı olarak bulunması ışığında, ritüel 
amaçlı kullanılmış bir tören baltası olarak değerlendirmek olasıdır. Benzer amaçlı 
üretilmiş diğer nesnelerde olduğu gibi, söz konusu bulgu da olasılıkla chlorite 
işlenmiştir (Resim: 23). 

Çoğunlukla gömütlerle bağlantılı olarak bulunmaları nedeniyle gömü armağanı 
olarak diğer bir özgün buluntu grubunu da sunu taşları oluşturmaktadır. Hallan 
Çemi bulguları arasında, varlığı rapor edilmeleri dışında, benzerlerine tanık 
olunmayan söz konusu nesneler, ölü armağanı olarak bütün hâlinde korundukları 
gibi, taş kaplarda olduğu gibi, kırılmış hâlde bırakılmışlardır (Resim: 10). Genelde 
kremsi beyaz taşa işlenmiş sunu taşlarının, az sayıda da olsa, andezitten üretilmiş 
olanları da görülmektedir. Tabanda yayvan yuvarlak; kenarları hafi f kabartılarak 
silmelendirilmiş olan söz konusu bulguların yüzeyleri içbükey derinlik içerir ve 
farklı boyutlara sahiptirler. Buluntu durumlarıyla doğrudan uyum göstermese de, 
biçimsel özellikleri nedeniyle, günlük hayatta da kullanıldıkları söylenebilir. 

Bulgular, içerdikleri anlam derinlikleri itibarıyla, buluntu durumlarıyla da 
bağlantılı olarak, daha çok Körtik Tepe yerleşiklerinin inanç gelenekleriyle 
ilgilidirler. Diğer bir ifadeyle, dönemin topluluklarının kültürel dokuları, inançları 
doğrultusunda ürettikleri nesneler aracılığıyla algılanabilmektedir. Her bulgu kümesi 
kendi açısından bilinmeyene yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bunlardan birisi de, 
daha önceki kazı mevsimlerinde de bir mezarda örnekleri çıkarılan fi gürlü taş 
nesnelerdir. Hocker tarzda gömülmüş bir iskeletle bağlantılı olarak gömü armağanı 
durumunda ele geçirilen ve toplam altı adet olan fi gürlü taş nesnelerin üzerinde 



360360

keçi başlı, arı gövdeli(?) karışık yaratıklar işlenmiştir (Resim: 24). Taş kapların 
ve çeşitli ritüel nesnelerin üretiminde de kullanılan chlorit taş parçacıkları üzerine 
işlenmiş fi gürlerin dinsel içerikli oldukları açıktır. Her gömüde bulunmamaları ise, 
toplumsal inanç geleneklerinde farklı statülerin varlığına yorulabilir.

Ortaya çıkarılan bulgular Körtik Tepe’de yaygın bir yontma taş âlet üretim 
geleneğinin varlığını kanıtlamaktadır. Sürtme taş âletler kadar yoğun olmasa da, 
yontma taş ürünler de kayda değer çoğunluk gösterirler. Bunlar arasında yerel 
kaynaklardan elde edilmesi nedeniyle çakmak  taşı âletler  sayısal çokluğa sahiptirler. 
Diğerleri ise obsidyen âletlerden oluşur. Daha önce de belirlendiği üzere, bölgeye 
yabancı olan obsidyenin başka kaynaklardan temin edildiği düşünüldüğünde, en 
azından Körtik Tepe’nin kapalı bir kültür olmaktan çok çevresine duyarlı bir merkez 
olduğu anlaşılmaktadır ki, bu olgu, yukarıda da değinildiği üzere, üretimin diğer 
dallarında da görülmektedir. Yontma taş âletlerin işlevsel ve biçimsel analizleri, 
diğer bulgular koşutunda, Körtik Tepe’nin zamandizin oluşumuna ışık tutabilecek 
nitelikte olduklarını göstermektedir. Tip olarak bazı bölgesel koşutluklar da içeren 
Körtik Tepe yontma taş âletleri, Yukarı Dicle Vadisi’nin çağdaş diğer yerleşimleri 
ile birlikte, Zagros yöresi ürünleriyle açık benzerlikler gösterirler. Bu olgu, ayrıca, 
yuvarlak tasarlı konutlarda baş gösteren yerleşim düzeninde ve sembolik 
tasvirlerde de kendini göstermektedir.

Kazılar, Akeramik Neolitik Dönemin özgün üretim gelenekleri olan yontma taş 
ve sürtme taş tekniğiyle biçimlendirilmiş çeşitli ve nitelikli buluntuların varlığını 
ortaya koyduğu gibi, kemik âletlerin de gelişkin örneklerini vermiştir. Bu yöndeki 
bulgular, diğerlerinde olduğu gibi, gömme armağanı olarak ortaya çıkarılmalarının 
yanı sıra, bağımsız olarak da ele geçirilmiştir. Ancak çoğunluğu gömme armağanı 
niteliğindeki in situ bulgular, işçilikleri ve diğer özellikleriyle daha nitelikli olup 
estetik kaygılarla üretilmiş ürünler olarak gelişkin bir sanat anlayışının temsilcileri 
durumundadır. Çok az sayıda kazıma yöntemle bezenmiş bulguların varlığı da 
söz konusudur. İşlevsel âletler daha çok bız ve dilgilerden ibarettir. Bu âletlerin 
yaklaşık tamamı perdahlı ve bezemesiz olup, çoğunluğu parçalar hâlinde ele 
geçirilmekle birlikte biçimsel olarak tanımlanabilir durumdadır.

Sonuç olarak, Akdeniz uygarlığının önemli temsilcilerinden olan Anadolu 
coğrafyasının Yukarı Dicle Vadisi kapsamındaki arkeolojik geçmişi, kültürel zenginliği 
ve alt yapısı düne kadar çok az bilinmekteydi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
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Ilısu Barajı Projesi kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar arasında, 
Körtik Tepe’de 2000 yılından bu yana beş dönem boyunca gerçekleştirilen kazılar 
ve bu etkinliklerden elde edilen veriler, bölge genelinde yapılan diğer çalışmalarla 
birlikte, Anadolu’nun Akeramik Neolitik Döneminin anlaşılması açısından önemli 
veriler sunmuştur. Dönemine özgü yetkin üretim teknikleriyle üretilmiş bulguları 
ile Körtik Tepe, bölgedeki çağdaşı yerleşimlerle (Hallan Çemi, Demirköy, Çayönü) 
büyük oranda koşutluklar gösterdiği gibi, özellikle Zagros yöresi kültürleriyle 
ilişkilerin anlaşılmasında bazı ipuçları sunmaktadır. Epipaleolitik Dönemle birlikte, 
henüz besin üretiminin yapılmadığı bir evrede kesintisiz yerleşimin önemli bir 
kanıtı durumunda değerlendirilebilecek Körtik Tepe’nin, bulgulardan edinilen ilk 
izlenimler ışığında, özellikle taş ürünlerinin çeşitliliğinde, işçilik ve bezemelerinde, 
çağdaşı yerleşimlere oranla, hem çevresiyle bağlantılı, hem de koşutlarına 
göre daha gelişkin bir kültürün temsilcisi olduğunu varsaymak olasıdır. Kültürel 
dokusuyla, Anadolu ve Yakındoğu arkeolojisinde önemli bir yere ve birikime 
sahip olduğu anlaşılan Körtik Tepe’nin, Yukarı Dicle Vadisi’nde oluşturulan ilklerin 
önemini ve küresel uygarlık adına atılan dev adımların varlığını ortaya koymuştur. 
Özellikle baraj inşaatları nedeniyle barındırdığı kültürel unsurlarla gizemini 
koruyan ve bundan kaynaklanan bilimsel ilgiyi üzerinde toplayan Yukarı Dicle 
Vadisi’nde yapılan kazılar, evrensel kültürün oluşmasında bölgenin, dolayısıyla 
Anadolu’nun pay sahipliğini belgelemektedirler. Bölgenin Çayönü ile sınırlı 
olarak kavranan kültürel alt yapısı ve arkeolojik geçmişinin, Körtik Tepe, Hallan 
Çemi, Demirköy, Nevali Çori ve Göbekli Tepe gibi yerleşim birimlerinde yapılan 
çalışmalarla, bilinenden daha erken ve daha zengin olduğu ortaya konmuştur. 
Elde edilen bilimsel sonuçlar, aynı zamanda Anadolu’nun bilinen dokusunun 
tarihsel olarak erkene çekilmesine de neden olmuştur. Arkeolojik çalışmalara 
konu olan yerleşimlerin her biri kendi alanlarında yeni yaklaşımlar sunarken, asal 
yaşamsal gereksinimlerin karşılanmasında, konut üretiminde, gömüt dokusunda, 
âlet üretiminde, dinsel inançların gelişiminde ve bunları simgeleyen tasvirlerin 
işlenmesinde ortak kültürel değerlere sahip oldukları anlaşılmıştır. Bütün bu 
kültürel gelişmelerin en iyi kavrandığı yerlerden birisi de Körtik Tepe’dir. Devam 
edecek olan kazılarda, toprak derinliğinde saklı değerleriyle Körtik Tepe, küresel 
uygarlıkta devrim olarak nitelendirilen Akeramik Neolitik Dönemin bilinmezlerine 
yeni yaklaşımlar getirebilecek niteliğe sahiptir.
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Çizim 1: Körtik Tepe, topografi k plan
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Grafi k: 7

Resim 1: Ortaçağ mezarı
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Resim 3: Çakmaktaşı âletler

Resim 2: Ortaçağ mezarı
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Resim 4: Obsidyen âletler

Resim 5: Mezar ile birlikte yuvarlak tasarlı yapı
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Resim 7: Akeramik Neolitik hocker iskelet

Resim 6: Yuvarlak tasarlı yapılar
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Resim 8: Akeramik Neolitik yarı-hocker iskelet



371371

Die Arbeiten des Jahres 2006 orientierten sich im Wesentlichen an den 
zwischen 2003 und 2005 erzielten Ergebnissen1.  Es ergaben sich dabei vier 
Arbeitsschwerpunkte:

A: Die Freilegung der kaiserzeitlichen Struktur und ihrer Vorgängerbebauung 
im Zentrum des Gipfelplateaus;

B: Die weitere Untersuchung der Topographie im südöstlichen Plateaubereich 
unter Einschluss des Übergangs zum östlich vorgelagerten Feld E;

DAS ZENTRALHEILIGTUM DES LUPITER DOLICHENUS 
AUF DEM DÜLÜK BABA TEPESİ BEI 

DOLICHE - FORSCHUNGEN DES JAHRES 2006
Mehmet ÖNAL*

Michael BLÖMER
Engelbert WINTER

* Dr. Mehmet ÖNAL, Museum Gaziantep/TÜRKİYE.
 M. BLÖMER, M.A., Institut für Klassische Archäologie und Frühchristliche Archäologie der 

Westfälischen Wilhelms–Universität Münster, Domplatz 20-22, 48143 Münster,/ALMANYA.
 Prof. Dr. E. WINTER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der 

Westfälischen Wilhelms–Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/
ALMANYA (e–mail: ewinter@uni–muenster.de).

1 Vgl. zu den bisher auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten Arbeiten F. Bulgan - A. Schütte-
Maischatz - E. Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24, 2, 2003, 197 ff., H. Güllüce 
- A. Schütte-Maischatz - E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25, 2, 2003, 29 ff.; T. 
Prinz - E. Winter, “Aus dem All zu den Göttern”. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt in 
der Kommagene (Südosttürkei), Forschungsjournal der Universität Münster 13, 2005, 30 ff.; 
H. Güllüce - M. Blömer - E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, KST 26, 1, 2004, 53 ff.; E. 
Winter - M. Blömer, Iupiter Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und 
seine Ursprünge, AW 36. 4, 2005, 79 ff.; E. Winter - M. Blömer, Doliche und das Heiligtum des 
Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001-2003), IstMitt 55, 2005, 
191 ff.; H. Güllüce - M. Blömer - E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf 
dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27, 1, 2005, 105 ff.; E. 
Winter - M. Blömer, Doliche. Eine Stadt an der Schnittstelle der Kulturen. Ein Führer durch das 
Stadtgebiet und das Heiligtum des Jupiter Dolichenus. In türkischer, deutscher und englischer 
Sprache (2006); F. Bulgan - M. Blömer - E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus 
auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005, KST 28, 1, 2006 (im 
Druck); M. Blömer - E. Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter 
Dolichenus. 2. Vorbericht (2004-2005), IstMitt 56, 2006 (im Druck) und E. Winter (Hrsg.), 
ΠATPIΣ ΠANTPOΦOS KOMMAΓHNH. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und 
Kommagene, AMS 60 (Bonn 2007) (in Vorbereitung).
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C: Die Fortsetzung der Grabung im nordöstlichen Plateaubereich unter 
Einschluss des Übergangs zum östlich vorgelagerten Feld E;

D: Untersuchungen im bislang noch unerforschten nordwestlichen Bereich 
des Grabungsareals auf dem Dülük Baba Tepesi.

Die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf dem Dülük Baba 
Tepesi bei Doliche, 10 km. nordwestlich von Gaziantep gelegen, durchgeführten 
Untersuchungen fanden in der Zeit vom 31. August bis 13. Oktober 2006 statt. 
Den beantragten Arbeiten wurde seitens der Generaldirektion für Denkmäler und 
Museen in der Türkei mit Schreiben vom 07.08.2006 (2006/IKGY/328609) die 
Erlaubnis erteilt2.  

Zu A: Vorrangige Bedeutung kam dem Ost-West orientierten Bau in der Mitte 
des Gipfelplateaus zu, von dem Teile unterhalb der Aufschüttungen der 90er 
Jahre im Verlauf der Kampagne 2005 freigelegt werden konnten. Besonders viel 
versprechend war zudem die Aussicht, die hier angetroffene späteisenzeitliche 
Vorgängerbebauung weiter freizulegen. Zur Klärung dieser Fragen wurden 
die beiden Schnitte 06-01 und 06-08 angelegt3. Dabei konnte die Westecke 
des Gebäudes freigelegt werden, dessen Mauern bzw. Fundamente sich zum 
jetzigen Zeitpunkt in Ost-West-Richtung auf einer Länge von 16,60 m., in Nord-
Süd-Richtung von 6,40 m. verfolgen lassen (Abb. 1). Damit stellt diese bauliche 
Struktur den größten architektonischen Einzelbefund dar, der bislang auf dem 
Dülük Baba Tepesi freigelegt werden konnte, dessen Deutung aber weiterhin 
unklar ist und weiterer Grabungsaktivitäten bedarf. Aus diesem Areal stammt 
auch ein qualitätvolles Relieffragment aus Basalt (Abb. 2).

2 Teilnehmende Wissenschaftler aus den Bereichen Klassische Archäologie, Vorderasiatische 
Archäologie, Alte Geschichte, Restaurierung, Architektur- und Vermessungswesen waren 
Herr Prof. Dr. Engelbert Winter (Münster); Herr Privatdozent Dr. Werner Oenbrink (Köln); Herr 
Privatdozent Dr. Andreas Schachner (Istanbul); Frau Dr. Margherita Facella (Pisa); Frau Dr. 
Constanze Hoepken (Köln); Herr Dr. Wolfgang Messerschmidt (Köln); Frau Dipl.-Ing. Christiane 
Brasse (Cottbus); Frau Anna Collar, M.A. (Exeter); Frau Nihan Salgar, M.A. (Köln); Frau Christine 
Winkelmann, M.A. (Münster); Herr Michael Blömer, M.A. (Münster) sowie die Studentinnen 
und Studenten Daniela Hoertsch (Münster); Asuman Lätzer (Köln); Eva Strothenke (Münster); 
Maruchi Yoshida (München); Claas von Bargen (Berlin); Georg Neumann (Münster); Matthias 
Stanke (Münster) und Benedikt Lasar (Münster). Die Vermessungsarbeiten wurden von dem 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Herrn Dipl.-Ing. Ralf Wirtz (Essen) sowie Herrn 
Mirco Balk (Essen) durchgeführt. Die Arbeiten auf dem Dülük Baba Tepesi standen unter der 
Leitung des Direktors des zuständigen Museums Gaziantep, Dr. Mehmet Önal. Begleitender 
Kommissar vom Museum Gaziantep war Dr. Burhan Balcıoğlu.

3 Vgl. zur Lage aller im Text erwähnten Grabungsareale Plan 1.
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Von großem Interesse war die Erweiterung der Schnitte 05-08 und 05-11 nach 
Norden, da der Verlauf der in Ost-West-Richtung verlaufenden zweischaligen 
Bruchsteinmauer, die bereits 2005 in Schnitt 05-08 teilweise erfasst, aber erst jetzt 
in ihrer vollen Breite freigelegt wurde, weiter geklärt werden konnte. Unterhalb 
z. T. sehr rezenter Füllschichten wurden im nordöstlichen Bereich von 06-08 
vorkaiserzeitliche Verfüllungen angetroffen, in der sich einige eisenzeitliche 
Roll- und Stempelsiegel sowie Schmuckperlen, aber auch der Halsansatz einer 
attischen Amphora befanden (Abb. 3). Diese Schicht ist von Bedeutung, da sie 
im Süden gegen die ca. 1,20 m. breite Bruchsteinmauer läuft (Abb. 4). Die Mauer 
stellt offenbar einen älteren Bauzustand des oben erwähnten Baus dar. Die 
Datierung des Fundmaterials gibt einen terminus ante quem für die Errichtung der 
Bruchsteinmauer.

B: Um die Struktur des Iupiter-Dolichenus-Heiligtums weiter zu klären und der 
Frage nachzugehen, inwieweit die sich in der Geländeformation abzeichnende 
Gliederung in eine obere Hauptterrasse und eine sich auf tieferem Niveau 
erstreckende Terrasse (Fläche E) im Architekturbefund wieder fi ndet, wurden die 
Schnitte 06-04/05/07/10/12 angelegt. Insgesamt konnte hier eine Fläche von ca. 
110 qm freigelegt werden, die einen umfassenden Ausschnitt des südöstlichen 
Temenosbereiches erfasst, der im Übergangsbereich der Hauptterrasse zur 
unteren Terrasse (Fläche E) liegt.

Die freigelegte Fläche wird von einer größeren Anzahl an Mauerstrukturen, 
Einbauten und Pfl asterbereichen geprägt, die verschiedenen Phasen der 
Nutzung des Gipfelareals zuzuordnen sind (Abb. 5). Zunächst lässt sich mit 
einem offenbar als Fundamentlage größtenteils auf dem anstehenden Felsen 
aufruhenden zweireihigen Mauerzug eine in der mittleren Kaiserzeit (2. Hälfte 2. 
/ 1. Hälfte 3. Jh. n. Chr.) errichtete Mauer fassen, die aufgrund ihrer Ausdehnung 
als Umfassungsmauer, vielleicht als Begrenzungsmauer der Hauptterrasse 
des Iupiter-Dolichenus-Heiligtums, angesprochen werden kann (Abb. 6). Wohl 
zeitgleich mit ihr wurde außerhalb des ummauerten Bezirks eine Pfl asterung 
aus großen polygonalen Basaltplatten verlegt, wie sie bereits an anderen Stellen 
des Zentralplateaus angetroffen wurde. Die einzelnen, in unterschiedlichen 
Grabungsfl ächen freigelegten Partien des ausgedehnten Basaltpfl asters weisen 
nur geringe Höhenunterschiede auf. Somit verfügten während der mittleren 
Kaiserzeit sowohl die Hauptterrasse als auch die Fläche E über ein durchgehendes 
Platzpfl aster.



374374

Die heutige Geländeformation des Dülük Baba Tepesi mit einem höher 
gelegenen Hügelbereich und einer nach Osten durch eine Geländekante 
abgesetzten niederen Ebene führte zur Annahme einer  Gestaltung des Iupiter-
Dolichenus-Heiligtums in Form zweier, im Geländeniveau abgestufter Terrassen. 
Diese Hypothese fi ndet nunmehr in den Befunden der Schnitte 06-04, 06-05, 06-
07, 06-10 und 06-12 Bestätigung. Sollte sich zudem die Annahme bestätigen, dass 
einige der freigelegten Mauerstrukturen die Fundamentlagen der kaiserzeitlichen 
Terrassierungsmauer bzw. Temenosmauer der oberen Terrasse darstellen, dann 
ließe sich das Heiligtum des Iupiter Dolichenus zu einer Gruppe vergleichbarer 
Gipfel- und Bergheiligtümer der kleinasiatisch-nordsyrischen Regionen 
hinzurechnen. Diese konstituieren sich in der Regel durch einen (oder mehrere) 
ummauerte(n) Bezirk(e) mit einem zentral innerhalb des Temenos errichteten 
Tempelgebäude.

Im nördlichen Schnittbereich von 06-10 kamen vermehrt Perlen und 
Amulette, z. T. noch mit ihrer originalen Bronzeaufhängung, zutage, die auf 
eine Fundkonzentration hindeuteten (Abb. 7). Weiteres, vorsichtiges Abtiefen 
der zentralen Fundzone und des unmittelbar anschließenden Bereichs ergab 
schließlich eine umfangreiche Funddeponierung in situ. Mit fortschreitender, 
sorgfältiger Freilegung konnte ein ungestörter Perlen- und Siegelhort bestehend 
aus insgesamt 198 Perlen, Skaraboiden, Schmucksteinen, Stempelsiegeln und 
Rollsiegeln dokumentiert und geborgen werden (Abb. 8). 

Der Hortfund aus dem Schnitt 06-10 ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. 
Zunächst bestätigt er das Jupiter Dolichenus-Heiligtum durch seinen hohen Anteil an 
30 Stempelsiegeln und 17 Rollsiegeln als einen der fundreichsten Grabungsplätze 
in der Südosttürkei für diese Fundgattungen. Darüber hinaus ist insbesondere die 
Fundvergesellschaftung von besonderem Interesse, da nunmehr auf dem Dülük 
Baba Tepesi erstmals eine größere Anzahl von Stempel- und Rollsiegeln, Perlen 
und Amuletten im Verbund in situ geborgen werden konnten.

C: Im Nordostareal, wo bereits in den Vorjahren eine größere 
zusammenhängende Fläche mit einer komplexen Bebauung freigelegt worden 
war, sind mit den Schnitten 06-02 und 06-03 zunächst zwei Erweiterungen nach 
Nordosten angelegt worden. In Schnitt 06-03 setzt sich die bereits in 04-02 
angetroffene römerzeitliche Quaderauer nach Norden fort (Abb. 9). 3-4 Lagen 
sind noch erhalten. Nach Westen ist der Mauerspiegel in noch sehr gutem 
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Zustand, nach Osten ist er stark verwittert. Dies hängt mit der Funktion der Mauer 
zusammen. Sie diente zur Terrassierung, die Witterung hat den weichen Kalkstein 
auf der freiliegenden Ostseite der Mauer stark beschädigt. Auf der Westseite 
sind die unteren beiden Lagen der Mauer in Füllschichten der frühen Kaiserzeit 
eingetieft, die auf dem anstehenden Fels gründen. Frühere Horizonte fehlen hier. 
In einem Abstand von zwei Metern nach Westen hat man parallel zur Mauer einen 
Drenagegraben angelegt, der aus Bruchsteinen gesetzt und mit Kalksteinplatten 
abgedeckt ist (Abb. 10). Eine große Menge früh- und mittelkaiserzeitlicher Keramik 
datiert die Mauer ins 2. Jh. n. Chr. Insgesamt erwies sich das Keramikaufkommen 
in den Befunden südwestlich der Mauer als hoch und aussagekräftig. Auffällig ist 
vor allem eine Häufung von ESA-Fragmenten, darunter auch verschiedene Böden 
mit Graffi ti. Ein schöner Einzelfund ist eine römische Gemme aus rotem Stein, die 
einen Mann im Gewande eines römischen Offi ziers über einem Altar opfernd zeigt 
(Abb. 11).

Um den weiteren Verlauf der römischen Terrassenmauer nachzuvollziehen, 
ist nördlich von 06-02 in einem Abstand von 5 m. der Schnitt 06-11 begonnen 
worden. Auch hier lässt sich die Mauer über den gesamten Schnitt fassen (Abb. 
12). Die Befundsituation präsentiert sich weitgehend identisch. Westlich der Mauer 
befi ndet sich eine mittelkaiserzeitliche Verfüllung, nach Osten der Mauerversturz 
und weitgehend fundleeres Verwitterungsmaterial. Hervorzuheben ist aber das 
Stück eines römischen Lamellenpanzers aus Bronze, der wie die zahlreichen 
anderen Funde von römischen Militaria ein wichtiges Indiz für die Anwesenheit 
römischer Militärs darstellt. 

Vielleicht um das Fragment einer Lampe handelt es sich bei dem herausragenden 
Fundstück aus diesem Areal, das Fragment eines spätrömischen dichromatischen 
Diatretglases, das je nach Lichteinfall opak jadegrün oder bernsteinrot ist. Dieser 
Farbwechsel von  grün zu rot ist außer bei dem Stück vom Dülük Baba Tepesi 
nur noch bei dem berühmten Lycurgus-Diatret in London zu beobachten, dessen 
Fundort unbekannt ist. Generell sind dichromatische Glasfragmente selten und der 
Neufund vom Dülük Baba Tepesi untermauert nun den Eindruck, dichromatische 
Gläser seien eine Spezialität Kleinasiens gewesen.

D: Mit den Schnitten 06-09 und 06-13 ist erstmals im bis dahin nicht untersuchten 
Bereich im Nordwesten des Zentralplateaus gearbeitet worden. Ausschlaggebend 
für die Wahl des Grabungsareals waren zahlreiche gleichförmige große Werksteine, 
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die hier im Zuge der Baus von Antennen aus dem Boden gerissen worden waren. 
Trotz der geringen Größe der bislang freigelegten Fläche und obwohl die Arbeiten 
aus Zeitmangel nicht gänzlich abgeschlossen werden konnten, zeigt sich eine 
interessante Befundsituation. Deutlich zu fassen ist die Nordwestecke eines 
größeren Baus aus Kalksteinquader römischer Zeit (Abb. 13). Zwei Lagen sind 
bisher zu fassen. In der von diesem Bau eingeschlossenen Ecke beginnt unter 
durchmischten Füllschichten zunächst ein Horizont mit vorwiegend hellenistischen 
und frührömischen Funden. Er liegt auf einer Schicht, die dicht mit kalzinierten 
Knochen durchsetzt ist und hellenistische Funde, aber auch späteisenzeitliches 
Material enthielt, darunter Fibeln und Stempelsiegel. Unterhalb dieser Schicht 
beginnt ein rein späteisenzeitlicher Horizont, der jedoch nicht mehr abschließend 
behandelt werden konnte.

Auch außerhalb des Gebäudes liegt unterhalb einer massiven Störung 
durch eine große verfüllte Grube ein hellenistischer Horizont, darin ebenfalls 
späteisenzeitliche Kleinfunde, u.a. Schmuckperlen, Fibeln, Stempelsiegel und 
ein Horusaugenamulett (Abb. 14). Zum ersten Mal konnten hier auch mehrere 
Fragmente von Terrakottareliefs entdeckt werden.

Architektur/Bauornamentik

Bereits im Verlauf früherer Grabungskampagnen 2003 - 2005 waren zahlreiche 
Bauglieder der Kaiserzeit, die als Spolien in der spätantiken und mittelalterlichen 
Bebauung  verbaut waren, freigelegt worden. Eine besonders hohe Funddichte 
monumentaler Bauglieder aus Kalkstein zeigte sich im Nordostareal, wo auch 
während der Grabungen 2006 weitere Stücke vollständig oder teilweise freigelegt 
werden konnten. 

Art und Maße der einzelnen Bauglieder verweisen auf eine ursprüngliche 
Zugehörigkeit zu einer monumentalen Sakralarchitektur. Die Größe mancher 
Architekturteile erlaubt zudem eine Zuordnung zum zentralen Sakralbau des 
Heiligtums, dem Tempel des Iupiter Dolichenus. Sicher benannt werden kann 
dessen korinthische Bauordnung sowie eine Auslegung nach römischen 
Formprinzipien. Die architektonische Form und damit der Bautypus bleiben aber 
weiterhin unklar – auch wenn aufgrund der Maße der Bauglieder ein Prostylos mit 
vorgestellter Säulenhalle vorstellbar ist.
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Fazit und Perspektiven

Bereits seit langem hat man vermutet, dass sich auf der weit sichtbaren 
Bergkuppe des Dülük Baba Tepesi das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus 
befunden habe, und dass dort bereits in vorhellenistischer Zeit eine wichtige 
Kultstätte für den im gesamten nordsyrischen und südostanatolischen Raum 
verehrten Sturm- und Gewittergott Tesub-Hadad existierte. Auch wenn einzelne 
Funde aus früherer Zeit stammen, datiert die älteste bislang sicher fassbare Phase 
des Dülük Baba Tepesi in achaimenidische Zeit. Zwar gibt es nur wenige Hinweise 
auf die Ausgestaltung des Gipfels in dieser Zeit, doch zeigt der Fund einer nach 
persischen Vorbildern gearbeiteten Stierkopfprotome aus dem Jahre 2005, dass 
bereits repräsentative Architektur existierte. Auffällig ist das Spektrum der frühen 
Funde, vor allem die große Menge von Schmucksteinen und Siegeln. Insgesamt 
konnten bis zum Ende der Kampagne 2006 über 800 Schmucksteine sowie 225 
Stempel- und Rollsiegel geborgen werden. Nahe liegend ist, diesen Funden eine 
kultische Funktion zuzusprechen, wahrscheinlich stellen sie Opfer dar.    

Der Übergang von der Perserzeit zum Hellenismus ist wie die gesamte 
hellenistische Phase des Heiligtums bislang weniger gut belegt. Münz- und 
Keramikfunde belegen zwar die Nutzung des Platzes, ein geschlossener 
hellenistischer Horizont ist bislang aber noch nicht zu fassen. Mit der Eingliederung 
Doliches in die römische Provinz Syria scheint es dann zu einer verstärkten 
Bautätigkeit und möglicherweise Monumentalisierung des Heiligtums gekommen 
zu sein. Davon geben Funde von Architekturteilen aus der frühen Kaiserzeit 
Zeugnis. Es bleibt zu betonen, dass die Gestalt des Heiligtums auch für die 
römische Zeit erst in Grundzügen zu fassen ist. Dabei zeichnet sich ab, dass das 
Heiligtum aus zwei aufeinander folgenden Platzanlagen bestand. Der Hauptplatz 
befand sich im Bereich des heutigen Zentralplateaus. Die monumentalen Mauern 
in dessen Nordosten sind wohl als Randbebauung und Begrenzung dieses Platzes 
zu deuten. Die Freifl ächen waren mit polygonalen Basaltplatten gepfl astert.

Eine Zerstörung des Heiligtums durch den sasanidischen König  Sapur I. 
im Jahre 253 ist zwar wahrscheinlich, konnte archäologisch jedoch noch nicht 
nachgewiesen werden. Wann der Kultbetrieb in Doliche zum Erliegen kam, bleibt 
ebenso ungewiss wie die Frage, ob das Ende des Kultes im römischen Reich 
Folge der Ereignisse des Jahres 253 war. Für das 4. Jh. belegt die Einbeziehung 
kaiserzeitlicher Mauern in kleinteilige Strukturen das Ende des Heiligtums. Spät- 
und nachantike Bebauung lässt sich in den meisten der untersuchten Flächen 
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fassen. Insbesondere die Befundlage im Nordosten des Zentralplateaus und in 
Feld E weist auf eine dichte Besiedlung. Funde von Architekturteilen mit christlicher 
Symbolik machen zudem die Existenz eines Kirchenbaus, vielleicht auch eines 
Klosters, wahrscheinlich. 

Die bisherige Grabung auf dem Dülük Baba Tepesi vermag somit eine Vielzahl 
aufschlussreicher Hinweise sowohl für die Entwicklung des Dülük Baba Tepesi 
als Kultort und Siedlungsplatz als auch generell für die Religionsgeschichte 
Südostanatoliens zu liefern. Nachdem das seit langem in der Forschung erhobene 
Desiderat, das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi 
zu lokalisieren, eingelöst werden konnte, scheint es nunmehr möglich, sowohl die 
genaue Lage des Tempels selbst zu klären als auch eine ausreichende Zahl von 
Baugliedern zu fi nden, die es ermöglichen, Aussagen über den Grundriss und 
den Aufbau des Tempels zu treffen. Die bis zum Abschluss der Kampagne 2006 
geborgenen, in der Regel sekundär verbauten Architekturglieder zeigen bereits 
jetzt die beträchtlichen Dimensionen des Tempels.
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Kavuşan Höyük 2006 yılı kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve malî desteğiyle, Diyarbakır 
Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı altında, şahsımın katılımıyla 11 Temmuz – 21 
Ağustos 2006 tarihlerinde sürdürülmüştür. 

Kavuşan Höyük kazı ekibinde, Ege Üniversitesi’nden Araş.Gör.Mücella 
Erdalkıran, Arkeolog Serdar Ona, İrem Öğütle ve A.Uğur Aslan’ın yanı sıra Ege 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 10 lisans öğrencisi (Selin İşler, Abdullah Bilen, 
Nilüfer Uysal, Melis Çobanoğlu, İlkay Aklan, Burcu Birinci, Bahar İzdal, Çiğdem 
Kaya, Mehmet İzbulan ve Bilâl Yetim) de görev almıştır. 

Gerekli izinleri vererek kazının yapılmasını olanaklı hâle getiren T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Diyarbakır Müze 
Müdürü Sayın Nevin Soyukaya’ya, Bakanlık temsilcisimiz Genel Müdürlük’ten 
Murat Arık’a ve Diyarbakır Müzesi elemanlarına çok teşekkür ederiz. 

Kavuşan Höyük 2006 yılı kazılarında G7, G8, G13, F4, F13 ve I11 adlı 
açmalarda çalışılarak aşağıda belirtilen dönemler, söz konusu tabakalar hâlinde 
saptanmıştır (Harita: 1).

Ortaçağ 

G13 Açması 

I.Tabaka : G13 açması, diğer açmalarda da olduğu gibi höyüğün topografi k 
yapısına bağlı olarak kuzeyden güneye doğru alçalan bir özellik göstermektedir. 

DİYARBAKIR/BİSİL KAVUŞAN HÖYÜK
2006 YILI KAZI RAPORU

Gülriz KOZBE*
Mücella ERDALKIRAN

Serdar ONA
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Açma içinde kuzeyde -1.39 m. güneyde ise -1.58 m. seviyelerinde taş öbeklerine 
rastlanmaya başlanmıştır. Çalışmalar ilerledikçe bu taşlar, dış yüzü küçük, iç 
yüzü daha büyük dere taşlarından yapılmış, benzerlerini geçtiğimiz yıllarda da 
bulduğumuz, kuzey-güney ve doğu-batı yönünde uzanan ve Ortaçağa tarihlenen 
iki duvar hâlini almıştır (Resim: 1).

 Duvarlardan doğu-batı yönünde olanı I No.lu, kuzey-güney yönlü olanı ise “II 
No.lu Duvar” olarak adlandırılmıştır. “III No.lu Duvar” adı verilen, farklı nitelikte bir 
başka duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvar, kırmızımsı bir harç içinde yer alan düzenli 
küçük dere taşlarından oluşmaktaydı. III No.lu Duvar, kırmızımsı harç içine harç 
ıslakken konmuş ve bu alanın, belki evin tabanını ya da evi ikiye bölen bir bölme 
duvarı olabileceği düşünülmüştür. Bu yapının, sıkıştırılmış çamur tabanlı, basit 
olmayan büyükçe bir yapı olabileceği düşünülmektedir. Çamur taban, -1.14 m. 
seviyelerinde yer almaktadır. Duvarların kaldırılması sırasında, kırmızımsı dolgu 
içinden bir kandil ve kötü durumda bir sikke ele geçirilmiştir.

Ortaçağ yapı katı, G13 açmasında geçtiğimiz yıllarda görüldüğü gibi geç ve 
erken olarak iki evre halinde saptanmıştır.

F4 Açması

I.Tabaka: İlk etapta, Ortaçağa tarihlenen depolama amaçlı küp olduğu anlaşılan 
bir buluntuya ulaşılmıştır (-1.45 m.). Daha sonra doğu kesitinin altına doğru 
yatar vaziyette  uzanmış  I No.lu iskelete ait tahrip edilmiş  kemik  parçalarına 
rastlanmıştır (-1.55 m.). b ve d plan karelerinin kesiştiği noktada ise II No.lu olarak 
adlandırdığımız iskelet ortaya çıkarılmıştır (-1.55 m.). Büyük depolama küpünün 
etrafını çevreleyen alanda taban izlerine rastlanmış ve daha sonra yapılan kazı 
çalışmalarıyla bu taban belirlenmiştir. Açmanın doğu kesitinde 1.60 m. seviyesinde 
sadece kafatası bulunan III No.lu iskelet, b plan karesinin kuzeybatı kesitinde IV 
No.lu iskelet (-1.60 m.) ile d plan karesinin güneyinde V No.lu iskelete ait kemik 
parçaları söz konusudur. Gömülerin tümü Ortaçağa aittir.

G7 Açması

I.Tabaka:  -1.61 m. de, a plan karesinin kuzeydoğu köşesine yakın bir alanda, 
doğu-batı yönünde uzanan 1.80 m. uzunluğunda I No.lu taş duvar ortaya 
çıkarılmıştır. I No.lu taş duvarın güneyinde, plan karenin doğusuna paralel olarak, 
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yine doğu-batı yönlü uzanan ve uzunluğu 1.10 m. olan II No.lu taş duvar tespit 
edilmiştir (-1.63 m.). Birbirine yakın seviyelerde ortaya çıkarılmış olan I ve II No.lu 
taş duvarların taşlarının boyutlarının ve yapılarının benzer olması ve her iki taş 
duvarın aralarının sıkıştırılmış çamurla doldurulmuş olması göz önüne alındığında, 
aynı döneme ait olduğu, başka bir deyişle karakteristik olarak Ortaçağ mimarîsini 
yansıttıkları anlaşılmaktadır. -1.71 m. de ise Ortaçağa tarihlenen ve G7 açmasının 
2 No.lu iskeleti olan bir gömü saptanmıştır.

G8 Açması

I. Tabaka: F4 açmasının kapatılmasından sonra açılan G8 açmasında, yüzey 
toprağının kaldırılmasıyla Ortaçağ tabakasına erişilmiştir. -1.34 m. seviyesinde I 
No.lu iskelet ortaya çıkarılırken, açmanın büyük kısmında tespit edilen Ortaçağ 
taş döşeme, taşları sökerek gerçekleştirilen İslâmî gömüler tarafından büyük zarar 
görmüştür. A plan karesinde ortaya çıkan I No.lu çukur içinde ele geçirilen bir 
madenî bilezik ile deniz hayvan kabukları kayda değerdir. 

I11 Açması

-2.81 m. den itibaren kazılmaya başlanan I11 b ve d plan karelerinde tarım 
toprağının ardından Ortaçağ dolgusunda seviyeden aşağı inilmeye başlandı. Bu 
sırada, b plan karesinin kuzeybatısında -2.99 m. seviyesinde, 54 cm. çapında ve 36 
cm. yüksekliğinde bir tandır bulunmuştur. D plan karesinde -3.38 m. derinliğinde, 
güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu, 3.20 m. uzunluğunda, ortalama 30-40 cm. 
genişliğinde karşılıklı iki taş yerleştirilerek yapılmış bir temel ortaya çıkarılmıştır. 
Güney kesitin 1.80 m. kuzeyine, temelin doğusuna bir söve taşı yerleştirilmiştir. Bu 
noktadan sonra duvar, daha büyük taşlarla inşa edildiği için doğrultusunda kayma 
olmuştur. Yaklaşık aynı seviyelerde, plan karenin batısında ve doğusunda çakıl 
taşı dolgulara rastlanmıştır. Bunların doğuda olanından demir bir bıçak, b plan 
karesindeki dolgu topraktan ise bir adet demir çivi ele geçirilmiştir. 

Kavuşan Höyük’te G13, F4, G7, G8 ve I11 açmalarında I. Tabaka hâlinde 
belirlenen Ortaçağ, bu tabakalarda ele geçirilen Ortaçağ özellikli keramiklerle de 
desteklenmektedir. 
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Post Assur Dönemi Sonu /Hellenistik Çağ

G13 Açması 

II.Tabaka: Ortaçağ taş temellerinin ve Ortaçağ çamur tabanın hemen altında, 
arazinin eğimiyle birlikte güney kesimde -1.53 m. seviyelerine kadar inen bir taban 
tespit edilmiştir. Söz konusu tabana ait kerpiç duvarlar, Ortaçağ duvarlarının 
altında kalmaktaydı. C plan karesindeki bu taban üzerinde in situ  çanak çömlek 
parçaları tespit edilmiştir. Yine bu tabanın üstüne oturan, -1.35 m. seviyelerinde, 
etrafı taşlarla desteklenmiş 52 cm. çapında yuvarlak bir taş ve ona dayalı hâlde 
yuvarlatılmış dipli bir küp in situ  ele geçirilmiştir. Taban üstündeki çanak çömlek 
parçalarının ve bu küpün iç kısımlarında bitüm izleri gözlenmektedir. Söz konusu 
keramikler, Hellenistik Çağa ait gibi görünmektedir. Hellenistik taban üstünde, c 
ve d plan karelerinde yakın bir alanda, 8 tane bölmesi/gözü ve tandır şeklinde 
bir haznesi olan bir fırın, -1.68 m. de ele geçirilmiştir (Resim: 2). Bölmelerin 
genişliği 13-20 cm. arasında değişmektedir. Derinliği yaklaşık 90 cm., uzunluğu 
1.42 m. ve hazne genişliği 48 cm. olan bu fırının içinden ne amaçlı kullanıldığını 
destekleyebilecek herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir. Çok yoğun miktarda 
küllü toprak içermektedir ve bu toprağın elenmesi sonucunda fırın içinden az 
miktarda Hellenistik Dönem keramiği ile bir adet taş obje bulunmuştur. Ancak 
Kavuşan Höyük’ün genelinde, bölgenin tipik ve kaliteli Hellenistik Dönem çanak 
çömleğinin yoğun olarak ele geçirilmesi nedeniyle, bu fırında Hellenistik Dönem 
keramiğinin pişirildiğini düşünmek mümkündür. 

Geçtiğimiz yıllarda farklı açmalarda da saptanan Post-Assur Dönemi, bu yıl 
G13 açmasında Post-Assur Dönemi /Hellenistik Çağ, ile sınırlı kalmıştır. 

Yeni Assur Dönemi

G13 Açması

III.Tabaka: Hellenistik Döneme ait olduğu anlaşılan duvarlar ve taban 
kaldırılınca, G13 b plan karesi -2.19 m. seviyesinde, 80 cm. genişlinde, 3.30 m. 
uzunluğunda ve iki sıradan oluşan kerpiç kısmı; d plan karesi -2.27 m. seviyesinde 
ise taş temeli bulunan bir yapı ele geçirilmiştir. 

-2.39 m. de, bir adet tabana gömülü dibek taşı olan sertleştirilmiş çamur bir 
taban tespit edilmiştir. Ancak söz konusu taban, Hellenistik Dönem fırını tarafından 
oldukça tahrip edilmiş durumdadır. Bu tabakada ve altında ortaya çıkmaya 
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başlayan mezarlar, Kavuşan Höyük 2006 yılının önemli buluntu gruplarından 
biridir. Yedi adet basit toprak gömü, bir kremasyon ve bir çömlek içi inhumasyon 
gömünün, altta yer alan Orta Assur yapı katına ait taş döşemeye zarar vermemesi, 
bunların Yeni Assur tarihli olduklarını göstermektedir. Ayrıca gömülerle birlikte 
üzerinden çıkan mezar hediyeleri de bunların, Yeni Assur Dönemine ait olduklarını 
desteklemektedir. Son olarak belirtilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bu 
gömülerin taban altı olduğudur. Bu iskeletler, 2.74 seviyesindeki bir tabanın hemen 
altında, yaklaşık olarak -2.80 m. seviyelerinde yer almaktadırlar.

G13 açmasında, basit toprak gömü, kremasyon gömü ve çömlek içi gömü 
şeklinde üç adet ölü gömme geleneği görmekteyiz.

 

1. Basit Toprak Gömüler

G13 açmasındaki Yeni Asur Dönemi basit toprak gömüler, İslâmî Döneme ait I 
ve II. No.lu iskeletlerden dolayı III’ten sonra numara almaya başlamıştır.  

III. No.lu iskelet: Bir çocuğa ait olduğu anlaşılan bu iskelet Yeni Assur 
Dönemine tarihlenmektedir. G13 a gridinde yer alan iskelet, -2.40 m. seviyesinde 
bulunmuştur. Hocker tarzda gömüldüğü anlaşılan gömü, 50 cm. uzunluğunda 
ve 32 cm. genişliğindedir. Batı-doğu yönünde yatmakta olan gömü üzerinde, 
bol miktarda siyah ve beyaz renkli taştan yapılmış boncuklar bulunmuştur. Bu 
boncuklar gömü üzerinde iki kolda bilezik ve kolye olarak kullanılmış olmalı. 

IV. No.lu iskelet: A gridinde -2.50 m. seviyesinde bulunan bu iskelet,  açmanın 
batı kesiti içinde kaldığından bilgimiz son derece kısıtlıdır. Sadece tahribata 
uğramış baş kısmı tespit edilebildi. Bu gömünün de Yeni Assur Dönemine ait 
olduğu düşünülmektedir. Bu iskeletin doğu-batı yönlü uzandığı anlaşılmıştır.

V. No.lu iskelet: Yeni Assur Dönemine ait olan bu iskelet, çok küçük bir 
çocuğa aittir. -2.59 m. seviyesinde bulunan iskelet, yarı hocker tarzda gömülmüş, 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. A gridinde bulunan iskelet üzerinde 
çok miktarda ve çeşitli taşlardan yapılmış boncuklardan oluşan bilezik ve kolye ile 
sol kolda bronz bir bilezik bulunmuştur. 

VI. No.lu iskelet: C gridinde rastlanan bu iskelet, -2.84 m. seviyesinde bulunmuş 
ve hocker tarzında yatmaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzanan gömü, bir 
kadına ait olmalıdır. Çok tahribat görmüş olduğu için tam olarak gözlenemeyen 
iskeletin baş kısmının hizasında tam bir kap, göğsünün üzerinde ise bir bronz 
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iğne ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir. Bu iskelet de diğerleri gibi Yeni Assur 
Dönemine tarihlenmektedir. 

VII. No.lu iskelet: D gridinde yer alan Yeni Assur Dönemine ait olan bu iskelet, -
2.94 m. seviyesinde bulunmuştur. Olasılıkla bir kadına ait olduğu düşünülen gömü, 
yarı hocker tarzda kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Oldukça iri yapılı 
olan iskeletin yanında, birkaç boncuk ve bir adet kemik iğne ele geçirilmiştir. 

VIII. No.lu iskelet: -2.93 m. seviyesinde a+b gridleri içinde yer alan iskelet, yarı 
hocker tarzda, güney-kuzey yönlü yatırılmış ve olasılıkla bir kadına ait olmalıdır. 
Yeni Assur Dönemine ait olan bu kadının parmaklarında üç adet yüzük ve sağ 
kolunda ise bronz bir bilezik tespit edilmiştir. Oldukça iri bir insan olduğu gözlenen 
iskeletin ayak kısımları tahrip edilmiş durumdadır (Resim: 3).

IX. No.lu iskelet: B plan karesinde bulunan iskelet, güney-kuzey yönlü 
uzanmakta ve -3.05 seviyesinde yer almaktadır. Başının hemen yanında mezar 
hediyesi olarak bir adet tüm kap bulunmuştur. Gömü aşırı derecede tahribata 
uğramış olduğundan, hakkında çok fazla bilgi edinilememiştir; ancak Yeni Assur 
Dönemine tarihlenmektedir.

2. Kremasyon gömü: Kavuşan Höyük’te kremasyon gömüler daha çok, F13 
açmasının b ve d gritlerinde yoğunlaşmıştır. G13’ün a gridinde -2.07 seviyesinde 
üzeri kırık keramik parçasıyla kapatılmış bir çömleğin etrafında kül izlerinin 
bulunması, bu buluntunun kremasyon gömü olduğunu destekler nitelikteydi. 
Nitekim çömleğin içinin açılması ile kremasyon gömü olduğu netlik kazanmıştır. 
Çömleğin boşaltılması sırasında, bir çocuğa ait olduğu düşünülen kemiklerin 
içinden bronz bir mızrak ucu çıkmıştır. Bu kremasyon, Kavuşan Höyük’te mezar 
hediyesi barındıran ilk kremasyon özelliği kazanmıştır. 

3. Çömlek içi gömü: G13 c plan karesinde kremasyon mezarına çok yakın bir 
alanda, -2.08 m. seviyesinde, iki adet büyük kerpiç bloğunun yan yana yerleştirildiği 
fark edilmiştir. Kerpiçlerden biri kaldırıldığında altından, açık ağızlı, çömlek biçimli 
tüm bir kap ve bu kabın ağzının kapatıldığı büyük bir çanak ortaya çıkmıştır 
(Resim: 4). Üzeri, 38x36 cm. boyutlarındaki iki adet kerpiç bloğu ile kapatılan 
çömleğin etrafı da dere taşlarıyla desteklenmiştir. Çömleğin içinin boşaltılmasıyla 
yakılmamış hâlde, hocker olarak gömülmüş çok küçük bir çocuğa (9-12 aylık) 
ait iskelet çıkmıştır. Çömlek içinden çok sayıda kemik ve taştan yapılmış boncuk 
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ele geçirilmiştir. Üzerinde titizlikle durulmuş ve çok önem verilmiş gibi duran bu 
gömünün çok zengin birinin çocuğu olduğu düşünülebilir (Resim: 5).

F13 Açması

lV. Tabaka: F13 açmasının IV. tabakası olan Yeni Assur tabakasının en 
önemli buluntu grubu, 2005 yılında bulunan 9 adet kremasyon gömü idi. 2006 
yılında bu tabakada, 7 adet kremasyon daha bulunmuştur (Çizim: 1). Böylelikle 
F13 açmasında toplam 16 adet kremasyon ortaya çıkarılmıştır. F13 açmasında 
ele geçirilen 1 No.lu urna, -1.40 m. seviyesinde bulunurken, en alttaki 16 No.lu 
urna ise -2.08 m. seviyesinde bulunmuştur. Bu seviyeler, tabakanın genişliği 
hakkında bize bilgi vermektedir. Tüm urnaların, IV. tabaka sınırları içinde kaldığını 
düşünmekteyiz. 

10 No.lu urna: F13 b gridinde, -1.82/-1.98 m. arasında dağınık hâlde 
bulunmuştur. Urna basit bir şekilde gömülmüş; etrafına hiçbir destek veya koruyucu 
konulmamıştır. Urnanın parçaları ve kemikler etrafından toplanarak ilâve edilmiştir. 
Kap içindeki kemikler etrafa dağılmasına rağmen, büyük bir kısmı toplanmıştır. 

11 No.lu urna: -1.80 m. de ele geçirilen urnanın yarısına yakın bir kısmı, 
Post-Assur Döneminde açıldığı düşünülen bir çukur tarafından kesilmiştir, ancak 
boyundan aşağı kısmı sağlam olarak bulunmuştur. Kap içindeki kemiklerin 
muhtemelen yarısına ulaşılmıştır. Urnanın içinde üç adet yanmamış aşık kemiği 
bulunmuştur. Bunların ölü hediyesi olarak konulduğunu düşünüyoruz.

12 No.lu urna: -1.88 m. de bulunan urnanın sadece gövdesi tüm olarak 
bulundu. Etrafı irili ufaklı taşlarla desteklenmiştir. İçinden çok az kemik çıkması 
ve kemiklerin ince olması; bunun bir bebek veya çocuk kremasyonu olabileceğini 
gösterebilir. Ayrıca urnanın kırılması sonucu kemikler azalmış da olabilir. 

13 No.lu urna: -1.89 m. de tüm olarak ele geçirilen urnanın üstünde parçalanmış 
hâlde bulunan 20.5 çapındaki yayvan çanak, urnanın kapağı olarak kullanılmıştır. 
Kapak dışında ağız kısmı da tahribat görmüş olan bu kap restorasyon sonucu 
tümlenmiştir. İçinden çıkan kemikler diğerlerine göre daha iyi korunmuş 
durumdadır. 

14 No.lu urna: -1.90 m. deki urna üzerindeki kırık bir kâse, kapak olarak 
kullanılmıştır. 13. urnanın 30 cm. kuzeyinde ve aynı seviyelerde olan bu urna, 
en sağlam urnadır. Şimdiye kadar tüm urnalarımızın içine toprak girip çeşitli 
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tahribatlara neden olmuşken; bu urnanın içinde sadece kemikler bulunmuştur. 
Aynı zamanda kemikleri en sağlam kremasyondur. 

15 No.lu urna: -1.95 m. de ele geçirilen urna, diğerlerine göre oldukça özenli 
yerleştirilmiş, etrafı taşlarla ve seramik parçalarıyla desteklenmiş ve üstünde kalın 
cidarlı bir gövde parçası ile kapatılmış olarak bulundu (Resim: 6). Urna olarak 
çömlek formunda bir mutfak kabı kullanılmıştır. Urnanın içi boşaltıldığında, testi 
formlu bir kabın gövdeden yukarı kısmının üç parçaya bölünüp bir başka önlem 
olarak kemiklerin üzerine yerleştirildiği görülmüştür. İçindeki kemiklerin az ve 
küçük boyutlu olmasından dolayı, bunun bir çocuk kremasyonu olabileceğini 
düşünüyoruz. Kemiklerin altında, kabın dip kısmında mavi bir toz kırıntısı fark 
edilmiştir. 

Bunun, mavi ve kristalize özelliği olan bir taştan yapılmış boncukların ısıya 
maruz kalması sonucu parçalanmış hâli olduğunu, sağlam olarak ele geçirilen bir 
boncuktan dolayı anladık. 

16 No.lu urna: -2.08 m. de, en alt seviyede bulunan bu urnanın içine, bol 
miktarda toprak girmiş durumdadır. Ayrıca kemikler arasında yanmamış bir hayvan 
dişi bulunmuştur. 

-2.02/-230 m. seviyelerinde bulunan kemik yığını dikkat çekicidir. İnsan 
kemiklerinin yanı sıra çoğu hayvan kemiklerinden oluşan kemiklerin büyük bir 
bölümü yanmıştır. Kemiklerin bulunduğu yer, 30 No.lu çukur (kemik çukuru) olarak 
adlandırılmıştır. Çukurun, kremasyonların gömüldüğü seviyede olması, kemiklerin 
burada uygulanan bir ritüel ile ilişkilendirilebileceğini düşündürmektedir.

G7 Açması 

II.Tabaka: A  plan karesinin kuzey hizası boyunca yoğun çakıllı alanla 
karşılaşılmış ve bu alanın hemen güneyinde, plan karenin batı duvarından 
1 m. doğuda, uzunluğu 1 m.,  genişliği 0.45 m.  olan  III No.lu duvar  ortaya  
çıkarılmıştır (-1.85 m). III No.lu duvarın hemen doğusunda, 1.46 x 1.42 m. 
ölçülerindeki I No.lu çukur bulunmuştur (-1.81/-3.35 m.). Burada derinleşildikçe 
ve yoğun hayvan kemiklerinin ele geçmesiyle çukurun gerçek anlamda bir çöp 
çukuru olduğu anlaşılmıştır. I No.lu çukurun hemen doğusunda ise sıkıştırılmış 
tabanla karşılaşılmıştır. A plan karesinde, 65x55 cm. ölçülerindeki II No.lu çukurla 
karşılaşılmıştır. II No.lu çukur, yukarısı dar, alta doğru genişleyen bir siloya 
benzemektedir.



393393

A plan karesinin kuzeydoğu sınırında -2.17 m. seviyesinde III No.lu iskelet 
olarak adlandırılan ve bir çocuğa ait olduğu düşünülen gömünün kafatası ve 
dağılmış kemikleri bulunmuştur. Bu kafatasının hemen güneyinde, mezar hediyesi 
olarak bırakılmış olduğu düşünülen ve in situ  ele geçirilen, Yeni Assur Dönemine 
tarihlendirilen bir gobletin bırakıldığı görülmüştür. Mezar hediyesi olarak ayrıca 
küçük yassı boncuklar da ele geçirilmiştir. Yine a plan karesinin batı duvarına 
yakın bir alanda ele geçirilmiş olan IV No.lu iskelet de III No.lu iskelet ile paraleldir 
ve aynı şekilde gömülmüştür. Deniz hayvanı kabuğundan yapılmış boncuk ise bir 
diğer mezar hediyesidir.

G8 Açması  

II. Tabaka: G8 açması a ve d plan kareleri için söylenmesi gereken en önemli 
unsur, ortalama –2.10 m. seviyesinde saptanan çakıl taşlı alanın varlığıdır. G8 d 
plan karesinin güney sınırına 2.10 m. uzaklıkta ise  III No.lu iskelet ele geçirilmiştir.  
Doğu-batı yönlü uzanan Yeni Assur Dönemi  iskeletinin yüzü, kuzeye dönüktür. 

Mitanni / Orta Assur Dönemi

G13 Açması

IV.Tabaka: 2005 yılında ortaya çıkan ve kesit içine doğru devam ettiğini 
düşündüğümüz su kullanım alanının, G13 içinde devam etmediği anlaşılmıştır. 
Taban üstünden ve doğu-batı yönlü uzanan kerpiç duvarın kuzeyindeki dış 
kısımdan Nuzi, Orta Assur ve Geç Habur keramikleri ele geçirilmiştir. Büyük dere 
taşları, kırık keramikler, küçük çakıl ve dere taşları dışında kırık ve yer yer de tüm 
tuğlaların kullanılmasıyla yapılmış bu döşemeye açılmış bir silo bulunmuştur. 1 m. 
genişlikteki ağzı -2.96 m. de olan ve yaklaşık 0.90 m. derinliğe sahip bu silonun içi, 
tamamıyla düzgün taş sıralarıyla örülmüş durumdadır. Taş döşeme ise -2.97 m. 
de başlayıp güneye doğru -3.17 m. seviyelerine kadar inmektedir. Söz konusu bu 
mimarî öğeler, Mitanni /Orta Asur Dönemine tarihlendirilebilinir (Resim: 7; Çizim: 
2).

G7 Açması
III.Tabaka: G7 c plan karesinde, -1.82/-1.94 m.  seviyeleri arasında, güneybatı 

kısmından kuzeye doğru meyilli bir şekilde uzanan, 2.86 m. uzunluğunda, 0.50 
m. genişliğindeki IV No.lu duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın kaldırılması 
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esnasında keramik parçalarının yanı sıra ufak, işlenmiş obsidyen parçaları da 
ele geçirilmiştir. Bu plan karenin doğu duvarından 85 cm. uzaklıkta, genişliği 
0.60 m., uzunluğu 1 m. olan V No.lu taş duvarla karşılaşılmıştır (-2.70 m.). C 
plan karesinde -2.75/-2.76 m. seviyelerinde, plan karenin kuzey kesitindeki VI 
ve VII No.lu taş duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Bu iki taş duvarın boyutlarının ve 
yapısının aynı olması onların da bu döneme ait olduklarını gösterir niteliktedir. 
Ayrıca her iki taş duvarın aralarının sıkıştırılmış çamurla doldurulmamış olması, 
taşların aralarının boş olması, bunların Orta Assur/Mitanni Dönemine ait olduğunu  
düşündürmektedir. Nitekim bu seviyede ele geçirilen Mitanni keramiği de bunu 
desteklemektedir.

C plan karesinin güney sınırına yakın bir yerde bulunan II No.lu kerpiç taban 
olarak tanımlanan tabanın, doğu-batı yönlü uzanan kısmı 1.80 m. uzunluğundadır 
ve çok iyi korunmuş bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Hem taş duvarların hem de 
kerpiç tabanın yakın seviyelerde bulunması, dönemlerinin aynı olduğunu işaret 
ederken, keramikler de bunun güçlü kanıtlarındandır. C plan karesinde -2.78 m. 
seviyesinde dikkati çeken diğer hususlardan biri, geç dönemde de görülen çakıl 
taşlı alanın bu seviyede de görülmesidir. Bu çakıl taşlı alan ve aynı alandaki kum 
yoğunluğu, bir sel baskınını düşündürür niteliktedir.

G7 c plan karesinde -3.08/-3.28 m. seviyelerinde, yoğun küllü alan dışında, 
açmanın doğusunda, kerpiç izleriyle karşılaşılmıştır. Plan karenin kuzeyinde -
3.18/-3.49 m. seviyeleri arasında da, uzunluğu 1.10 m., genişliği 0.60 m. olan 
kerpiç bir yükselti daha ortaya çıkarılmıştır. A plan karesi ile c plan karesinin 
seviyeleri eşitlendikten ve c plan karede çıkarılan mimarî kaldırıldıktan sonra, 
çalışmalara c plan karesinde devam edilmiştir ve plan karenin kuzeydoğusunda, 
1.40 m. uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde III No.lu çukur bulunmuştur (-2.99/-
3.22 m.). Yine aynı plan karenin güneybatısında, -2.53/2.70 m. ler arasında IV 
No.lu çukur ile karşılaşılmıştır. A plan karesinde yürütülen çalışmalarda -2.22/-
2.44 m. seviyelerinde kırmızı boyalı, açkılı Mitanni keramiğine dair birkaç örnek 
ele geçirilmiştir.

A plan karesinde 2.49 m. seviyesinde karşımıza çıkan bir başka unsur, 2.40 m. 
uzunluğunda, 0.92 m. genişliğinde saptanan III No.lu çakıl döşeli tabandır. Daha 
önce, aynı alanda kuzey duvarı hattı boyunca uzanan kül izi, seviye inildiğinde 
çakıl taşlı alana ve sert bir zemine dönüşmüştür. Yine bu bölgeden yoğun olarak 
hayvan kemikleri de ele geçirilmiştir. A plan karesinde, açmanın genelinde olduğu 
gibi yoğun küllü alan dikkati çekmektedir. A ve c plan kareleri arasındaki paralellik, 
hem yangın izlerinde hem çakıl taşlı alanın varlığından anlaşılmaktadır. 
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G8 Açması

III. Tabaka: A plan karesinde sürdürülen çalışmalar sırasında ise plan karenin 
tam ortasına yakın bir yerde 30x30 cm. boyutlarında doğuya doğru önü açık 
vaziyette bir maltız (?) saptanmıştır (–2.62 m.). Daha sonraki çalışmalarda maltızın 
üzerine oturduğu düşünülen tabanın izlerine ulaşılmaya çalışılmış, ancak tam bir 
taban izine rastlanamamıştır. Maltızın etrafında yoğunluk gösteren metal cürufu 
parçaları plan karenin geneline doğru yayılmaya başlamıştır. 

D plan karesinde, kuzey kesite paralel uzanan II No.lu çukur, tabanına 
ulaşılıncaya dek kazılmıştır. 1.30x1.20 m. ölçülerindeki III No.lu çukurun 
bulunmasının yanı sıra, a plan karesinde yürütülen çalışmalarda maltız etrafında 
izi sürülen sıkıştırılmış çamur taban izlerine de ulaşılmıştır. Plan karenin genelinde 
görülen küllü alan, maltız etrafında yoğunluk göstermektedir. -3.29 m. seviyesinde 
başlayan küllü alan, -3.88 m. de sonlanmıştır. Alan içindeki çalışmalarda çok 
sayıda kerpiç ve metal cürufu parçaları ele geçirilmiştir. 

Küllü ve cürufl u alan, yuvarlak bir hat oluşturmasından ötürü metal işleriyle 
alâkalı bir fırın olabileceği düşünülmüştür. Ancak devam eden çalışmalar sırasında 
ele geçirilen kerpiç parçaları, keramik, kemik ve metal cürufu gibi buluntular dikkate 
alındığında burasının içi kül dolu bir çöp çukuru olduğu anlaşılmıştır. Küllü alanın 
kazılmasına -3.44 m. seviyesinde başlanmış olup çukur hâlini aldıktan sonra son 
seviyesine -4.03 m. de ulaşılmıştır. İçinden çok sayıda, irili ufaklı metal cürufu 
parçaları ele geçirilmiştir. Özellikle çanak çömlek örneklerinden yola çıkarak küllü 
alanın ve çöp çukurunun Mitanni Dönemine ait olduğu düşünülmektedir.

I 11 Açması

IV.Tabaka: 2006 yılı I11 açması çalışmalarında, a ve c plan karelerinin 
güney kesit duvarının önünde, -4.57 m. seviyesinde, doğu-batı doğrultulu 1.80 
m. uzunluğunda, açığa çıkarıldığı kadarıyla tek sıra hâlinde orta boy taşlardan 
yapılmış bir temel tespit edilmiştir. Mittani/ Orta Assur Dönemine tarihlenen taş 
temel, a ve c plan karelerinde -4.65 m. seviyesinde bırakılmıştır.

b plan karesinde bir süre izlenen yanmış kerpiç ve sıva parçaları -3.74 m. 
seviyesinde bir şekil vermeye başlamıştır. “1 No.lu Alan” olarak isimlendirilen 
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu “U” şeklinde korunmuş alanın genişliği 1.40 m. 
olup yan duvarları 1.30 cm. uzunluğa kadar sağlam durumda ortaya çıkarılmıştır 
(Çizim: 3). Köşeleri yuvarlatılarak dönen mekanın duvarları, 10-20 cm. genişliğinde 
sıkıştırılmış topraktan yapılarak 2-3 cm. kalınlığında bir sıva ile sıvanmıştır. 
Mekânın duvarları, geçirdiği yoğun yangından dolayı portakal rengine dönerken 
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sıva yeşil bir renk almıştır. -4.75 m. seviyesine gelmesine rağmen, henüz tabanına 
ulaşılamamıştır. Bu alandan bol miktarda keramiğin yanı sıra kemik, çakmak 
taşı ve bir adet tunç kanca ele geçirilmiştir. Ne tür bir iş için kullanıldığı henüz 
belirlenemeyen yapıdan, metal cürufu olabilecek parçalar kerpiç kısma yapışmış 
bir şekilde bulunmuştur. Söz konusu alandan Erken Demir Çağına tarihlenen 
boyalı keramik parçaları ele geçirilmiştir. I11 d plan karesinde 1 No.lu Alan’ın 
ortaya çıkarıldığı seviyede (-3.78/-3.90 m.), bir tabana rastlanmıştır. Yoğun bir 
yangın geçirdiği anlaşılan, siyah küllü tabanın üzerindeki keramikler, Orta Assur 
Dönemine tarihlenmektedir.

I11 b ve d plan karelerinin kuzeyinde, -4.06/-4.10 m. seviyesinde saptanan, 
sıkıştırılmış topraktan yapılmış, yangın geçirmiş ve 20-30 cm. genişliğindeki taban 
parçası, -5.32 m. seviyesinde son bulmuştur.

MÖ III. Binyıl Sonu / II. Binyıl İlk Yarısı

F13 Açması

V. Tabaka: Kavuşan Höyük’te şimdilik sadece F13 açmasında belirlenen M.Ö. 
III. binyıl sonu II. binyıl başına tarihlenen söz konusu tabaka, bu açmada, ortalama 
-2.00 m. lerde başlayıp ana toprak seviyesinde son bulacak dört yapı evresinden 
oluşmaktadır. Yaklaşık 2.50 m. lik bir kültür toprağı depozitine sahip olan bu 
tabakanın yapı evrelerini şu şekilde ayırabiliriz : 

1.Yapı Evresi (Va) : (-2.00/-2.50 m.)

2.Yapı Evresi (Vb) : (-2.50/-2.75 m.)

3.Yapı Evresi (Vc) : (-2.75/-3.40 m.)

4.Yapı Evresi (Vd) : (-3.40/-4.48 m.)

Va Evresi’nde, -2.00 seviyelerinde “Yanık Alan” olarak adlandırılan alanda, 
koyu renk ağız kenarlı portakal mallara, metalik kaplara (Çizim: 4, 1-2), kızıl-kahve 
renk astarlı mallara (Çizim: 4, 3-8) ve çoğunluğu burun tutamağa sahip, koyu renk 
açkılı mallara  (Çizim: 5) ait çok miktarda çanak çömlek parçası ile tam durumda 
bir adet silindir mühür (Çizim: 6) ele geçirilmiştir. Sözü edilen tüm bu mallar, 
dönem için tipik mal gruplarıdır. Keramiklerin parçalanmış, dağılmış görüntüleri, 
ters düşmüş kaplar ve düşmüş kerpiç bloklar buranın ciddî yangın görmüş bir 
depolama mekânı olabileceğini düşündürmektedir (Çizim: 7). 

A ve b plan karelerinin güneyinde, kerpiç dolguyla yapılmış bir duvar ve duvara 
eklenti olarak yapıldığı anlaşılan kerpiç yapımı gözler saptanmıştır. Mekânın batı 
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duvarında da iki adet eklenti niş fark edilmiştir. Mekânın sınırları belirlendikten 
sonra derinleşince taban üzerinde, düzensiz yerleştirilmiş, biri tüm, toplam 6 
adet çömlek ortaya çıkarılmıştır. Bu çömleklerin içinde ve tabanın genelinde bol 
miktarda arpa, buğday, nohut, mercimek ve üzüm çekirdeğine benzeyen kalıntılar 
bulunmuştur. Kerpiç yapımı gözler içinde de aynı durum söz konusudur. 1 No.lu 
gözün içinde, koyu renk ağız kenarlı, portakal renkli mal grubundan tüme yakın 
bir kâse ile bir adet metalik kaideli çömlek bulunmuştur. 2 No.lu göz içinde ise bol 
miktarda tahıl kalıntısı ve 3 adet araba tekerleği ele geçirilmiştir. Taban üzerinde 
ayrıca 2 adet ezgi taşı ve bir adet havan saptanmıştır. Tüm bunlar dikkate 
alındığında, bu mekânın bir depolama alanı olabileceği ağırlık kazanmaktadır. 

Bu mekânın geniş duvarları, sıvaların ve mimarînin özenli yapılışı, bulunan 
buluntular, ciddî bir gücün simgesi olup tam olarak ele geçirilen silindir mühür de 
göz önüne alındığında, bu yerleşmede ciddî bir organizasyondan bahsedebiliriz. 

Vb Evresi, F13 c plan karesinde derinleşme sırasında ulaşılan bu yapı 
evresinde, kerpiçli, kumlu ve küllü topraktan oluşan bir dolgu bulunmaktadır. Bu 
dolgu içinde yoğun yanık tahıl kalıntıları ele geçirilmiştir. 1. yapı evresiyle aynı tür 
keramikler bulunmaktadır. Bu yapı evresinde, 1. yapı evresine ait mekânın nişli 
duvarlarının ufak taşlardan çift sıralı yapılmış taş temeline ulaşılmıştır. Burada, 3 
cm. kalınlığındaki taban dışında hiçbir mimarî ize rastlanmamıştır.

F13 c plan karesinin kuzey bölümünde saptanan Vc yapı evresinde de kerpiç 
ve kum karışımı bir toprak dolgu gözlenirken, yanık izler oldukça azalmıştır. Bu 
tabakadaki yanık izleri sadece taban üzerinde yoğunlaşmış olduğundan tabanın 
yanmış olduğu anlaşılmıştır. Keramikler açısından bakıldığında ise bu evrede, 
koyu renk ağız kenarlı, portakal renkli mallar ile metalik kapların azalarak devam 
ettiği, açkılı, burun tutamaklı, boyunsuz çömleklerin ise bittiği görülmektedir.

Vd Evresi, sezonun sona ermesi nedeniyle sadece “c” plan karesinin kuzeydoğu 
köşesinde saptanmıştır. Bu evre, diğerlerine göre daha çok dolguya sahiptir. 
Yaklaşık 1 m. lik dolgu tespit edilmişken, henüz son bulduğu seviye bilinmemektedir. 
Tahminlerimize göre ana toprakta son bulacaktır. Bu yapı katında bol miktarda 
kırık tuğla parçası olması dikkat çekicidir. Tuğlalar farklı özellikler gösterirken, bol 
miktarda saman katkı kullanılmıştır. Toprak renginde anî değişimler gözlenirken, 
yüksek derecede yandığı anlaşılan küller gözlenmiştir. Bu yapı evresinde, keramik 
miktarı oldukça azalmıştır. Koyu renk ağız kenarlı, portakal renkli mallar ile metalik 
kaplar devam ederken, birkaç adet M.Ö. III. binyıl sonundan daha erken döneme 
ait keramiğe de rastlanmıştır. 

Kazı sezonunun bitmesi nedeniyle ana toprağa henüz ulaşılamamıştır. 2007 yılı 
çalışmalarının ana hedefl erinden biri, F13 açmasında ana toprağa ulaşılmasıdır.
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Harita 1: Kavuşan Höyük topografi k planı 
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Çizim 2: G13 Açması Mitanni-Orta Assur Dönemi mimarîsi

Çizim 1: F13 Açması, Yeni Assur Dönemi Urnelerinin Açma İçi 
Konumları 
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Çizim 4: 1-2, Metalik kaplar 3-8, kızıl-kahve 
renk astarlı mallar, F13 açması

Çizim 3: 1 No.lu alan, I11 açması

Çizim 5: Burun tutamaklı, koyu renk açkılı 
mallar
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Çizim 6: F13 depolama alanında ele geçirilen silindir mühür

Çizim 7: M.Ö. III. binyıl sonu-II. binyılın ilk yarısına ait depo alanı, 
F13 açması
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Resim 1: Ortaçağ duvarları

Resim 2: Hellenistik Dönem fırını
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Resim 3: VIII No.lu basit toprak gömü, Yeni 
Assur Dönemi

Resim 4: Çömlek uçi inhumasyon gömü, Yeni 
Assur Dönemi

Resim 5: Çömlek içi gömüde ele geçirilen ölü  hediyeleri, Yeni Assur Dönemi
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Resim 6: 15 No.lu urna, Yeni Assur Dönemi

Resim 7: Mitanni-Orta Assur Dönemi mimarîsi, G13 açması
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Phrygia Hierapolisi’ndeki İtalyan Arkeoloji Heyeti’nin kazı ve onarım çalışmaları 
3-14 Mayıs ve  25 Temmuz – 23 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalara İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Lecce, Torino Politeknik, Milano 
Katolik, Napoli Federico II, Venedik-Ca’ Foscari) ve IBAM’dan ( Ulusal Araştırma 
Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü) 71 tekniker ve araştırmacı katılmıştır. 
Çalışmalarda çeşitli İtalyan ve Türk (İstanbul ve Pamukkale) üniversitelerinden 

PHRYGİA HİERAPOLİSİ  2006 YILI ARAŞTIRMA,
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Francesco D’ANDRIA*

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

 İtalyanca aslından çeviri: Dr. Nalan Fırat.
 2006 yılı kazı ve onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. 

Francesco D’Andria, başkan; şantiye organizasyonu Arkeolog Güven Gümgüm; Prof. Dr. 
Paul Arthur, Doç Dr. Ilaria Romeo, Doç Dr. Grazia Semeraro; Rino D’Andria, Barbara Pecere, 
Giuseppe Pellino, Caterina Polito.  Doktora öğrencileri: Güven Gümgüm, Tommaso Ismaelli, 
Florinda Notarstefano, Francesco Solinas. Yüksek lisans öğrencileri: Renato Caldarola, 
Donatella D’Aluisio, Cristina Genovese, Marco Leo Imperiale, Laura Castrianni, Anna Solinas, 
Marisa Tinelli. Öğrenciler: Iolanda Cito, Silvia Convertino, Dario Corridore, Giacomo Di 
Giacomo, Giovanni Pietro Marinò, Monastero Alessandro, Pio Felice Panarelli, Dario Panariti, 
Claudia Portulano, Michele Andrea Sasso,  Rosangela Ungano.

 CNR-IBAM Lecce Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar: 
Dr. Maria Piera Caggia, Dr. Giuseppe Scardozzi.

 Torino Politeknik: Arkeologlar: Dr. Donatella Ronchetta. Mimarlar: Dr. Cristina Bonfanti, 
Filiberto Chiabrando, Samuela Garetto, Filippo Luigi Masino, Claudia Mensa, Paolo Mighetto, 
Diego Peirano, Giorgio Sobrà. Mühendis: Dr. Franco Galvagno. Öğrenciler: Chiara Caniggia, 
Alessia Cerruti, Elisa Garberoglio,  Michela Pavan, Margot Pellegrino, Francesca Rossotti.

 Napoli “Federico II” Üniversitesi: Epigraf: Prof.Dr. Tullia Ritti.
 Roma “La Sapienza” Üniversitesi: Epigraf: Francesco Guizzi.
 Venedik Cà Foscari Üniversitesi: Arkeologlar: Prof.Dr. Annapaola Zaccaria, Dr. Cottica Daniela, 

Bortolin
 Raffaella, Alessandra Canazza. Öğrenciler: Cristina Marta Acqua, Ilaria Fedele, Luana 

Toniolo.
 Messina Üniversitesi: Arkeolog: Dr. Lorenzo Campagna.
 Milano Katolik Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Maria Pia Rossignani, Dr. Furio Sacchi, 

Chiara Baratto, Francesca Bonzano. Çizimci: Remo Rachini.
 Mimar Sinan Üniversitesi: Öğrenciler: Hanife Çınar, Hadiye Simge Egeci
 Pamukkale Üniversitesi: Öğrenciler: Mehmet Aksu, Özge Böker, Sadi Yaren
 Arkeolog Dr. Nalan Fırat
 Restoratörler: Murat Cura, Angela Maria Dibenedetto, Yasemin Duman, Ceyhun Katılt, Aysel 

Aksüt.
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öğrenciler, teknikerler ve restoratörler görev almıştır. Ayrıca Pamukkale, Develi, 
Akköy ve Ören Mahallesi’nden 50 işçi ve tekniker çalışmıştır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü Denizli Müzesi’nden Salim 
Yılmaz temsil etmiştir. Kendisine, Denizli Müzesi’ndeki meslektaşlarına, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün’e 
kendim ve ekibim adına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Çalışmalar, İtalyan kurumları (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Lecce Üniversitesi), İtalyan (FOWA-Torino, 
Astaldi S.p.A., FIAT) ve Türk sponsorlar (Kömürcüoğlu Mermer-Denizli) tarafından 
fi nanse edilmiştir.

Ekibin etkinlikleri programda öngörüldüğü gibi iki önemli gezi parkuru bölgesinde 
yürütüldü: Kuzey Nekropolis ve Frontinus Kapısı’ndan Tiyatro’ya; Tiyatro’dan Aziz 
Philippus Martyrion’una giden güzergâh.

Giuseppe SCARDOZZI
Topografya Araştırmaları 2006 yılı topografya araştırmaları, 2005 yılında 

Hierapolis territoryumunda yapılan çalışmaların tamamlanmasına ayrılmıştır.
Karahayıt’ın doğusundaki dağlarda, GPS yardımıyla Hierapolis’e kuzeyden ve 

kuzeydoğudan su sağlayan iki antik su kemerinin izleri belirlenerek belgelenmiştir 
(Resim: 1). Ölçüleri ve sayıları farklı bu pişmiş toprak künkler günümüze parçalar 
hâlinde ulaşmıştır, yer yer toprak altında olan künkler bazı noktalarda kayaya 
yerleştirilmiştir; kimi yerde üstü açık kanallarla aynı güzergâhı izlemektedir ve 
vadileri aştıkları yerlerde traverten dörtgen bloklarla küçük köprüler ya da kemerler 
inşa edilmiştir, bu yapılar günümüze çoğunlukla yıkıntı hâlinde, sadece yamaçlara 
dayandığı kısımlarıyla ulaşmıştır. Hierapolis’in kuzey ve doğusunda yer alan 
dağlardaki kaynaklardan kentin girişine kadar olan güzergâhın büyük bölümü bu 
su kemerleri izlenerek çizilmiştir.

Hierapolis’in kuzeydoğusunda yer alan Mermer Tepe mermer ocaklarıyla ilgili 
belgeleme çalışmaları da tamamlanmıştır.

Sonraki iki hafta, Hierapolis’i Tripolis’e bağlayan ve Akköy, Kavakbaşı, 
Çeşmebaşı, Gölemezli, Tepeköy’den geçerek, Maiandros nehir yatağına kadar 
ulaşan antik yol boyunca araştırma yapılmıştır. Kavakbaşı Köyü yakınlarında yer 
* Giuseppe SCARDOZZI, IBAM-CNR.
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alan Hüyük Tepe mevkiinde, Prehistorik Dönemden Roma İmparatorluk Dönemine 
kadar tarihlenen pişmiş toprak malzeme saptanmıştır. Gölemezli’nin kuzeyinde 
günümüzde hâlâ kullanılan antik alabastron ocakları belirlenmiştir.

Yüzey araştırmasının son iki haftasında, Hierapolis’in kuzeydoğusunda 
Güzelpınar’dan Gözler ve Dağmarmara  Köyleri’ne kadar uzanan platoda 
araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar özellikle platonun Orta ve Kuzey 
bölümlerinde, Uzunpınar, Akçapınar, Eski Gözler, Yeni Gözler ve Dağmarmara’da 
yoğunlaştırılmıştır.

Eski Gözler ve Yeni Gözler’in çevresinde, antik Thiounta köyü ile bağlanan ve 
günümüzde hâlâ kullanılan antik beyaz mermer ocağında incelemeler yapılmıştır.

Frontinus Kapısı Bölgesi 

Donatella RONCHETTA*

Frontinus Kapısı’nın Kuzey-Batısı ve Flavius Zeuxis Mezar Anıtı’nın önündeki 
alanda, 2005 yılında başlanmış olan çalışmalara devam edilmiştir.

Flavius Zeuxis Mezar Anıtı’nın (A28c) güney tarafındaki alanda çalışıldı: 
üç basamaklı kaidesi ve mezarın dışında yer alan oturma basamakları yola 
bakmaktadır ve çeşitli yapım evrelerine sahiptir. Yapı, olasılıkla dolu bir kaidenin 
üzerinde mermer pilaster ve sütunlardan oluşan epistylos planlı ve alınlıklıdır. 
Yapının tarihlemesi İ.S. I. yüzyıl sonu ve II. yüzyıldır ve kesin tarihlemeyi sağlayacak 
arkeolojik verilerden yoksundur.

Kazı alanının genişletilmesi ve yağ işliğinin bulunduğu alanın düzenlenmesi, 
geçirdiği aşamaların daha iyi anlaşılmasını sağladı. Yapı, kentin hemen dışında 
yer alan ve çeşitli seviyelerde taş çıkartma izlerinin görüldüğü traverten ocağının 
bulunduğu bir alana inşa edilmiştir. Orijinal yerinde, sıkılan zeytinlerin yağının 
içine toplandığı büyük bir pithos ortaya çıkarıldı; yaklaşık 90 cm. yüksekliğindeki 
bu pithos, maksimum 190 litre kapasiteliydi ve yuvarlatılmış dip kısmı için kayada 
özel olarak hazırlanmış bir yere oturtulmuştu (Resim: 2). Yağ işliği, Frontinus 
Kapısı’nın inşa edilmesiyle ve başlangıçtaki kent planlaması dışına yapılan mezar 
yapıları nedeniyle iptal edilmiştir. Böylece, yağ işliğindeki ve çevresindeki kullanım 
tabakalarında ve de iptal edildiği tabakalarda ele geçirilen çok sayıdaki Hellenistik 

* Dr. Donatella RONCHETTA, Torino Politeknik.
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Döneme ve Augustus Dönemine tarihlenen keramik doğrulanmaktadır. Yapının 
kenarlarındaki atık tabakada, farklı bezemelere sahip Megara tipi kâseler, doğu 
sigillataları B1, kullanım keramiği ve kalıplar bulunmuştur.

Yağ işliğinin kuzeyindeki bölümden geçen ve altta yer alan tabakaları izole 
eden kanalların kısa süre önce kaldırılması sonucunda 160 cm. genişliğinde bir 
eşik ortaya çıkarıldı, eşiğin üzerinde iki kanatlı bir kapıya ait zıvana delikleri ve atlı 
arabaların bıraktığı izler yer almaktadır. Eşik, düzensiz taşlarla örülmüş duvarlara 
sahip, kısmen Frontinus Kapısı’nın kulelerinden birinin kaidesinin üzerinde yer 
alan bir yapıya aittir. Yapı, İ.S. V. ile VII. yüzyıl arasında kente giren mallardan 
alınan gümrük vergisi işleri için kullanılmış olmalıdır.

Frontinus Kapısı’na ait ve kapının hemen önündeki alana yerleştirilen mimarî 
öğelerin incelenmesine devam edilmiştir. Toplanan verilen değerlendirilmesi 
sonucunda aşağıdaki hipotez geliştirildi: birinci düzenin kornişinin üzerine konulan 
paralelyüzlü dörtgen blok dizisinin üzerine yaslanan silmeli taban ve üçlü nişden 
oluşan bir attika.

Kuzey Agora – Stoa-Bazilika 

Maria Pia ROSSIGNANI*

Kuzey Agora’nın doğu bölümünde yer alan Stoa-Bazilika’ya ait mimarî 
parçaların incelenmesine ve 2003 yılında başlanan taş buluntuların tek tek 
fi şlenmesi çalışmasına devam edildi. Bazı mimarî öğeler ölçeğinde çizilmiştir, 
özellikle de İon düzenindeki bazı korniş parçaları. 1989 ile 2005 yılında çizim ve 
fotoğrafl ama çalışmaları yapılan mimarî öğelerin yeniden gözden geçirilmesi ve 
bilgisayar ortamında GIS ile çalışması yapıldı.

Frontinus Caddesi 

Tommaso ISMAELLI**

2006 yılı çalışmaları sırasında, Kuzey Bizans Kapısı’nın kuzeyinde Frontinus 
Caddesi üzerinde yer alan Orta Bizans Dönemine tarihlenen evlerin sağlamlaştırma 
ve onarım çalışmalarına başlandı.

* Prof. Dr. Maria Pia ROSSIGNANI, Milano Katolik Üniversitesi.
** Tommaso ISMAELLI, Salento Üniversitesi.



409409

Bu yapıların kazı çalışmaları heyetin ilk çalışma yıllarında (60’lı yılların başı) 
yapılmıştır: Hava koşullarına ve turist yoğunluğuna uzun süre maruz kalması 
sonucunda sağlamlaştırma çalışmaları kaçınılmaz olmuştur.

Duvarlar kabaca işlenmiş dörtgen ve düzensiz blok dizisi ve ardışık tuğla sırası 
ile yapılmıştır. Dörtgen küçük üç silonun tuğla taban döşemesi koruma amacıyla 
toprakla örtülmüştür. Duvarlara bir ya da iki sıra eklenerek korunması sağlanmıştır. 
Taşıyıcı olmayan duvarlar ya da mekânları birbirinden ayıran duvarlar, bağlayıcı 
öğe olmadan toprak ve tuğla karışımı tabakanın üzerine örülmüştü, yapının 
yıkılmasını engellemek amacıyla yeni bir destek taban yapıldı.

Yapıların temizliği sırasında iki ayrı yol döşemesinin var olduğu saptandı; daha 
yeni olan döşemenin levhaları daha eski olanın üzerine yerleştirilmiştir, olasılıkla 
İ.S. IV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bir deprem sonucunda plateia’nın 
batısındaki kaldırım boyunca yıkılmış gibi görünmektedirler.

Tomba Bella 
Ilaria ROMEO*

Tomba Bella’da bu önemli mezar yapısıyla ilgili çalışma yapabilmek ve 
önümüzdeki çalışma dönemlerine hazırlanmak amacıyla temizlik, kazı ve onarım 
çalışması yapıldı.

Mezar, mermer levhalarla kaplanmış traverten bir podyuma sahiptir, distylos 
in antis planlıdır ve üzerinde büyük olasılıkla mermer bir lâhit yer almaktadır. 
Çalışmalar sırasında çevre duvarının içinde yer alan, 60’lı yılların başında yapılan 
kazılarda ortaya çıkarılan ve mezarın hemen batısına yerleştirilmiş olan mermer 
ve traverten bloklar vinç ile taşınmıştır. Daha sonra bloklar, tipolojilerine ve 
malzemelerine göre mezar yapısının yakınında bir yerde yeniden düzenlenmiştir. 
Mezar yapısının grafi k rekonstrüksiyonunu hazırlamak amacıyla, yapının (1.20 
ölçeğinde), mermer ve traverten mimarî öğelerin (1:5 ölçeğinde) detaylı çizimi 
yapılmıştır.

Triton Nymphaeumu
Lorenzo CAMPAGNA**

Çalışmaların başında araştırma, olası üçüncü düzenin cephesine ait blokların 
belirlenmesine yönlendirildi. Yapıya ait olduğu kesin, ancak ne birinci ne de ikinci 

* Ilaria ROMEO, Salento Üniversitesi.
** Lorenzo CAMPAGNA, Messina Üniversitesi.
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düzene ait olmadıkları saptanan bazı mimarî parçaların belirlenmesiyle birlikte bu 
varsayım daha önce ortaya atılmıştı. Elde edilen verilerin yeniden değerlendirilmesi 
sırasında, düzenin olası yüksekliği yaklaşık olarak hesaplanabilmiştir, en azından 
frizin yer aldığı seviyeye kadar, zira kornişin varlığı mimarî öğe bazında henüz 
saptananamıştır.

Çalışmanın ikinci aşamasında, daha önceden hazırlanmış ve geçtiğimiz yıllarda 
kullanılmış olan bir bilgi fi şi modeli kullanılarak, birinci düzene ait tüm arkhitrav-
friz bloklarının sistematik ve analitik fi şlemesi yapılmıştır, ayrıca her bloğun tam 
fotoğrafı çekilerek eklenmiştir.

Büyük Yapı’nın Bulunduğu Alan

Paul ARTHUR*

Büyük Yapının bulunduğu alandaki araştırmalara, yapının güney ve batısında, 
H ve 4 (I. Bölge) stenoposlarında ve Frontinus Caddesi’ne kadar Doğu’daki 
bölümlerde (II. Bölge) yeniden başlanmıştır.

I. Bölge. Kazı çalışmaları iki ayrı yapılaşma dönemine ait ilginç sonuçlar 
ortaya çıkartmıştır, her ikisi de yağ ya da şarap üretimiyle ilgilidir. Daha eski olan, 
alanı kaplayan yan yana bir dizi mekânla belirginleşmektedir, Roma İmparatorluk 
Döneminde buradan bir yol geçmekteydi (stenopos 4). Torculariumun denge 
ağırlığına ait kalker bir blok ortaya çıkarılmıştır, monolitik bloğun hemen batısında, 
en az 20 cm. daha yüksek bir zemine sahip olan yerde tuğla döşemeye ait harç 
izleri ve mekânın daha alçak bölümüne doğru yönlenen küçük bir kanal yer 
almaktadır. Bu ilk dönemin tarihlemesi X-XI. yüzyıllardan daha geç olamaz, zira 
yapının yıkıntıları arasında ele geçirilen keramikler bu döneme aittir.

İkinci yapılaşma döneminde, Kuzey/Güney bölümünde 5 m., doğu/batı 
bölümünde 7 m. uzunluğunda dörtgen bir yapı yer almaktadır, Roma Hamamı’nın 
güney duvarına yaslanmıştır ve üzerinde yer aldığı toprak tabakası kısmen birinci 
dönem yapısının üzerinde yer almaktadır. Kuzey bölümde monolitik yerel taşla 
kaplanmış iç kısmı sıvayla kaplı bir havuz bulunmaktadır, toplama yapısına göre 
daha yukarıda bulunan, monolitik levhalarla yapılmış olasılıkla bir presin yer aldığı 
başka bir yapıyla bağlantılıydı. Bu dönemde yine yağ ya da şarap yapımıyla ilgili 
bir yapılaşma söz konusudur. Tarihlemesine gelince, tesviye dönemiyle yapının 

* Paul ARTHUR, Salento Üniversitesi.
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inşası aynı dönemdir. XI. yüzyıl sonu – XII. yüzyıl başına tarihlenen bir kaç sırlı 
keramik parçası ele geçirilmiştir.

Hamam yapısının içindeki VIII No.lu mekânda yapılan kazılar sonucunda, 
burasının Bizans Dönemine ait olduğu ve daha sonra terk edildiği dönemde ise 
turculariumla bağlantılı olduğu düşünülmektedir ve olasılıkla yukarıda söz edilen 
yerleşimin ikinci dönemiyle aynı döneme aittir. Hamam yapısının güneyinde 
yapılan kazıda, benzer şekilde yapılmış büyük dörtgen bir havuz bulunmuştur; dip 
kısmındaki duvarda olasılıkla bucurgatın yerleştirildiği bir delik mevcuttur.

Başka bir yapıda, daha kısıtlı miktarda, ancak daha değerli üretim yapan 
daha küçük ölçekte bir havuz bulunmuştur ve bir ev yapısıyla bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. Yapının eski döneminin tarihlemesi Bizans Dönemine ait sikkeler 
ile yapılmıştır, bir tanesi XIII. yüzyıla aittir.

II. Bölge. Hamam yapısının doğusundaki alan, güneyinde stenepos 4 (insulaya 
girişi sağlayan kapı kalıntısı hâlâ görülmektedir) ve doğusunda Frontinus Caddesi 
ile sınırlanmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar, Roma Döneminde boş alan 
ya da belki hamam yapısının palaestrası olarak tanımlanabilen alanda yüzeyde 
görülen yapıların planının belirlenmesi ve Bizans Döneminde yerleşim mekânı 
olarak kullanıldığı şekliyle bağlantısının anlaşılması amacını taşımaktadır.

VIII ile XIII. yüzyıllar arasında bölgedeki gelişimi daha iyi anlayabilmek amacıyla, 
2006 yılı çalışmaları sırasında alandaki duvarların bilgi fi şlerinin hazırlanmasına 
başlanmıştır, kullanılan yapım tekniklerinin tipolojisinin hazırlanması amacıyla 
Stratigrafi k Duvar Bilgi Fişi (USM) kullanılmıştır ve ayrıca her birinin fotoğrafı 
çekilmiştir.

Çizim ve mimarî inceleme çalışmalarının yanı sıra, daha önceki yıllarda 
kazısı yapılmış mekânların onarım ve koruma çalışmaları yapılmıştır. X-XI. 
yüzyıllara tarihlenen yerleşim ve birbirine bitişik iki yapının onarım çalışması 
tamamlanmıştır.

Katedral 
Diego PEIRANO*

Katedral bölgesindeki çalışmalar, yapının özellikle de atriumda ortaya çıkarılan 
Bizans Dönemine ait mekânların çiziminin tamamlanmasına ayrıldı. Synthronon 
ve kuzey bölümdeki yıkıntının planı gözden geçirildi. Kazı heyetinin deposunda 

* Diego PEIRANO, Torino Politeknik.
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ve müzenin depolarında saklanan, aralarında ambona ait parçaların da yer aldığı 
taş eserlerin incelenmesi çalışmaları başlatıldı, böylece dinî törenlerle bağlantılı 
süslemelerin olası rekonstrüksiyonu yapılabilecektir.

Apollon Kutsal Alanı 

Kazılar ve Çizim Çalışmaları

Grazia SEMERARO*

Kutsal alandaki çalışmalar üç alanda yoğunlaştırıldı:

1) Üst Teras (Apollon Tapınağı’nın Kuzey Bölümüne Denk Gelen Bölge)

Apollon Tapınağı seviyesine ulaşabilmek amacıyla 75 metrekarelik bir alanda 
Bizans tabakaları kaldırılarak stratigrafi k kazı yapıldı. Daha üst seviyede daire 
biçimli bir yapı belirlendi ve Selçuklu Dönemine ait bir çadırın temeli olarak 
yorumlandı. Daha sonra Bizans tabakalarının kazısı yapıldı ve İ.S. VI ile IX. 
yüzyıllar arasına tarihlenen çeşitli atık ve yıkım katmanlarına rastlandı.

Apollon Tapınağı’nın Kuzeyinde Yer Alan Sunaklar (Eskharon) Bölümü

Tapınağın yanında kurbanlara ayrılan alanla bağlantılı kül tabakalarının 
stratigrafi k kazısı yapıldı. Bu seneki çalışmalar, geçen yıl Bizans atık tabakalarının 
altında ortaya çıkarılan, tapınak ile kazının kuzey sınırı arasındaki geniş bir bölgede 
(15 x 10 m.) gerçekleştirildi. En önemli amaçlardan biri kül sunaklarının yer aldığı 
alanın genişliğini saptamaktı (Resim: 3).

Alanın kuzeyinde US262 No.lu (2002 yılında saptandı) kabın içindeki dolgunun 
kazısı yapıldı. Toprağa gömülmüş oldukça derin pişmiş toprak bir kap söz 
konusudur. Dolgu toprakta, farklı oluşumlu, kül açısından zengin ve koyun-keçi, 
domuz, sığır gibi çeşitli hayvan kalıntılarını barındıran çeşitli tabakalar saptandı. 
Çok kırık hâlde ele geçirilen keramikler, İ.S. I. yüzyıla ait bir dolguya işaret 
etmektedir. Kazı sonucunda kabın dip kısmının olmadığı görüldü: Dibindeki bir 
delik doğrudan toprakla teması sağlıyordu. O hâlde, doğrudan toprağa sıvı sunu 
yapılmasını sağlayan bir kap söz konusudur. Pişmiş toprak kabın kenarlarından, 
kabın içindeki maddeleri saptamak amacıyla kimyasal analizler yapmak üzere 
örnek alındı.

* Grazia SEMERARO, Saltento Üniversitesi.
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Ayrıca, İ.S. I. yüzyılda doldurulmuş olan, daha az derin ikinci bir kabın kazısı 
daha yapıldı; yine küllü toprak ve hayvan kalıntıları ile kırık keramik ve cam kap 
parçaları ele geçirildi. Bu kabın şekli başka bir kullanımı akla getirmektedir: Kült 
uygulamalarında kullanılan suyu saklamaya yarıyordu. Her iki kap da kurşun 
kenetler kullanılarak Antik Çağda onarım görmüştür ki bu da bize uzun süre 
kullanıldıklarını kanıtlamaktadır.

İ.S. I. yüzyıla tarihlenen küllü toprak ve çok kırık keramik parçalarının yer aldığı 
tabakaların kazısı yapıldı. İçinde, alanda gerçekleştirilen kült faaliyetlerine bağlı 
kömür atıklarıyla dolu bir dizi delik saptandı. Sunağın yakınındaki alanda ateş 
izlerinin yer aldığı toprak tabakalarına rastlandı.

Tüm toprak sudan geçirilerek paleobotanik analizler için karbonlar 
ayıklanmıştır.

2) Orta Teras

Bu alanda Bizans Döneminde kazılmış, eskharon alanını kesen geniş bir 
hendek yer almaktadır ve kutsal alandaki yapıların yıkıntısındaki mimari blokların 
atıldığı bir depo görevi görmüştür.

3) Tapınağın Önündeki Alan

Alt terasdaki geniş bir alanda (yaklaşık 210 m2), yıkımdan sonra tapınağın 
önünde Proto-Bizans Döneminde (İ.S. V-VI. yüzyıllar) oluşturulan atık tabakalarını 
kaldırmak amacıyla kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmaları sırasında merdivene 
ait ilk iki basamak ortaya çıkarıldı, bu basamakların önünde çok küçük şekilde 
parçalanmış mermerlerden oluşan geniş bir çöplük yer alıyordu.

Keramiklerin Kataloglanması

Kazıyla aynı zamanda depoda, kutsal alandan gelen keramiklerin kataloglama 
çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda kazısı yapılan kontekstler incelendi ve önemli 
parçaların analitik bilgi fi şleri hazırlandı.

Apollon Tapınağı’na ait mimarî öğeler belirlenerek bilgi fi şleri hazırlandı, İ.S. 
IV. yüzyıl sonunda temeline kadar yıkılan tapınak, bazı Hierapolis sikkelerindeki 
ikonografi den görüldüğü gibi İon düzenindedir.
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Araştırmalar, hem kazı heyetinin deposunda saklanan parçaları hem de 
kehanet yapısında duvar örgüsünde kullanılmış olan korniş ve arkhitrav bloklarını 
kapsamaktadır. Bazı süsleme öğeleri sadece parçalar hâlinde günümüze 
ulaşmıştır: alınlığın üzerinde yer alan bir ya da daha çok sayıda akroter parçası, 
cella duvarına ait Maiandros frizi parçası, çatıya ait az ya da çok geniş mermer 
kiremit parçaları.

Rhegium VIII, İnsula 104

Boyalı Yazıtlı Evin Stratigafi k Kazısı

Annapaola RUGGIU ZACCARIA*

2004 yılında şüpheli Kutsal Yazıtlar’dan Manasse Duası metninin Yunanca 
yazıtının gün ışığına çıkarıldığı evdeki kazı çalışmalarına devam edildi.

Kütüphane olarak tanımlanan A1361 No.lu salonun doğu bölümünde 
kütüphaneye ait üçüncü niş ile birlikte, yıkıntılar kaldırılınca geniş döşeme 
tuğlalarıyla yapılmış yer döşemesi ortaya çıkarıldı. Geniş mekân, kemeri taşıyan 
iki pilaster ile iki bölüme ayrılmıştır, izleri mekânın içindeki yıkıntıda tespit edildi.

Yerleşimin taban seviyesinde bulunan az sayıdaki buluntu, yapının İ.S. VII. 
yüzyıl ortalarında yıkılmadan önce terk edildiğine işaret etmektedir.

104 No.lu insuladaki evlere ait tüm yıkıntı, döşeme ve eşik parçalarının bilgi 
fi şleri hazırlandı, böylece bu bilgilerin oluşturduğu veritabanı ile yapım tekniği ve 
evreleri belirlenebilecektir.

Tiyatro

Sahne Döşemesinin Rekonstrüksiyonu 

Paolo MIGHETTO**
2005 yılı Eylül ayında İzmir Koruma Kurulu tarafından kabul edilen projeye 

göre 2005 yılında başlanan sahne döşemesinin rekontrüksiyon çalışmalarına 
devam edildi (Resim: 4). Şantiyede, Denizli fi rması Askon tarafından üretilen 
metal öğeler, diğer bir Denizli fi rması Çataltaş tarafından monte edildi (Resim: 

* Prof. Dr. Annapaola RUGGIU ZACCARIA, Venedik Cà Foscari Üniversitesi.
** Paolo MIGHETTO, Torino Politeknik.
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5-6). Daha sonra yine bir Denizli şirketi olan Kömürcüoğlu tarafından 9,5 cm. 
kalınlığında hazırlanan mermer döşeme levhalarının yerleştirilmesine başlandı. 
Orta podyum üzerine, bir tanesi meşale taşıyan  Demeter ve Kore ile bağlanan iki 
adet mermer kadın heykeli yerleştirildi (Resim: 7-8-9).

Mimari Öğelerin İncelenmesi 
Filippo MASINO*
Giorgio SOBRÀ**

Son iki yılda yapılan çalışmalara devam edildi. Daha sonra tiyatronun 
skenefronsuna ait blokların analitik incelenmesine başlandı.

Tiyatronun hemen önünde bulunan alanda, I. düzene ait tympanon, korniş ve 
bezemesiz podyum parçaları belirlendi (Resim: 10). Toplanan verilerin yeniden 
incelenmesi sonucunda söz konusu blokların doğru düzeni ve skenefrons içindeki 
yerleri saptandı (Resim: 11). Bu belirlemeden sonra, uygun bir platform üzerinde 
bloklar vinç ile kaldırılarak yerde birleştirildi, böylece yerde tüm mimari iskelet 
kurulmuş oldu.

Ayrıca skenefronsun I. düzenine ait parastas parçaları toplandı ve incelendi, 
bazı ek bloklar tespit edildi; alanda I. düzenin sütunlarının yakınında uygun bir 
yere yerleştirildi.

2005 yılında başlanan hyposkenionun hipostylos cephesinin tamamlanması 
çalışmasına devam edildi, bu seneki çalışmanın hedefi  kuzey bölümün 
düzenlenmesi ve birleştirilmesiydi (Resim: 12).

Arkeolojik Araştırmalar
Caterina POLITO***

Arkeolojik araştırmalar, orkestra, hyposkenion, ima cavea ve summa caveada 
yoğunlaştırıldı.

Orkestrada, proskeniona bakan alanda sıvalı sıkıştırılmış toprak döşeme ve 
suyun akmasını sağlayan küçük bir kanal ortaya çıkarıldı, her ikisi de orkestranın 

* Filippo MASINO, Torino Politeknik.
** Giorgio SOBRÀ, Torino Politeknik.
*** Caterina POLITO, Salento Üniversitesi.
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kolymbetraya çevrildiği döneme tarihlenmektedir (İ.S. IV. yüzyıl). Küçük kanal, 
dörtgen kalker levhalarla yapılmış başka bir kanal ile birleşiyor ve suyu dışarıya 
taşıyordu. Kuzey ve güneyde yer alan merdivenler, vinç yardımıyla kaldırılınca iki 
adet mermer koltuk gün ışığına çıktı, bir tanesinin üzerinde yazıt yer almaktadır. 
Merdiven sistemi için kullanılan bu koltuklar aslında birinci evrenin proedriasına 
aittir. Kuzey parodos alanında Bizans Dönemi (İ.S. VI-VII. yüzyıl) atık tabakalarının 
kaldırılması sonucunda, İ.S. III. yüzyıla tarihlenen ima caveaya girişi sağlayan 
mermer merdiven ortaya çıkmıştır.

Ima caveanın güneybatı köşesinde yürütülen araştırmalar sonucunda önemli 
buluntular ortaya çıkarılmıştır: tiyatro yapısının inşa dönemine tarihlenen (İ.S. I. 
yüzyıl) bazı traverten koltuklar ve merdivene ait iki basamak.

Hyposkenionun kuzey bölümünde modern birikintilerin kaldırılmasıyla 80’li 
yıllarda ortaya çıkarılmış olan bir dizi yapı yeniden gün ışığına çıkarıldı. Kuzey-
güney doğrultusunda dizilmiş,  tiyatro yapısının ilk logheionunun temelleriyle 
bağlantılı traverten bloklar söz konusudur (İ.S. I. yüzyıl).

Summa caveanın bulunduğu alana gelince, tiyatro yapısının dışında doğu 
ve kuzey tarafında arkeolojik araştırmalar yapıldı. Doğu bölümde, Protobizans 
Dönemine ait (İ.S. V-VI. yüzyıllar) oturma birimleri ve doğu-batı yönünde traverten 
levhalar ile yapılmış bir yola ait kalıntılar bulundu. Summa caveanın girişlerinden 
birinin arka tarafında küçük bir sondaj yapıldı ve burada tiyatroya girişi sağlayan 
orijinal merdivene ait mermer basamak gün ışığına çıkarıldı.

Mermer Stoa 

Tommaso ISMAELLI*

Mermer stoanın kazısı, 2005 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasına 
olanak sağladı. Yapının kuzey bölümü ortaya çıkarıldı. Portiko, Apollon 
Tapınağı’nın güneyinde Frontinus Caddesi’ne açılmaktadır, iç duvarı travertendir, 
ön cephesinde ise Dor düzeninde mermerden otuz adet intercolumnium vardır. 
Söz konusu yapıdan başka, daha eskiye ait bir yıkıntı mevcuttur. Tommaso Ismaelli 
tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan Dor düzenindeki cephede yer 
alan ithaf yazıtında adı geçen Gaius İulius’tan dolayı yapı, İ.S. I. yüzyılın başlarına 
tarihlenmektedir.

* Tommaso ISMAELLI, Salento Üniversitesi.
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Bu araştırmalar ve Apollon Tapınağı’ndan gelen veriler ile kentin İulius Claudius 
Dönemi gelişimiyle ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır.

Küçük Sekizgen Yapı ve Aziz Philippus Martyrion’u 

Maria Piera CAGGIA*

Aziz Philippus köprüsünün bulunduğu alanda 2006 yılında yapılan çalışmalar, 
yapının planını ortaya çıkarmak amacıyla, küçük sekizgen yapının girişinin önünde 
ve kuzeybatı tarafında gerçekleştirildi (Resim: 13).

İ.S. V. yüzyıla tarihlenen prefurniumun belirlenmesi son derece önemlidir, 
böylece sekizgen yapının işlevi hamam olarak saptanmıştır. Prefurnium, Orta 
Bizans Dönemi yapılarıyla içiçe geçmiştir, üçgen planlı küçük bir mekânın içinde 
yer almaktadır ve yapının kuzeydoğu bölümünde yer alan mekânların ısıtılmasını 
sağlamaktadır. Yapının İ.S. V. yüzyıla  tarihlenen yıkıntıları, içinde II. Constans’a 
ait (İ.S. VII. yüzyıl ortaları) bronz bir sikkenin bulunduğu tabakanın üzerinde yer 
almaktadır, bu da Protobizans Döneminde kentte meydana gelen sismik olayların 
tarihini doğrulamaktadır.

Martyriona çıkan merdivenlerin alt bölümünde 2005 yılında başlatılan, merdiven 
levhalarının yaslandığı temellerin sağlamlaştırılması çalışmaları tamamlanmıştır. 
Merdivenin dışında yamaç boyunca yerleştirilen destekler ve kuru duvarlar örülerek 
teraslama yapılmıştır (Resim: 14).

Aziz Philippus köprüsünün güney tarafında da sağlamlaştırma çalışması 
yapılmıştır, farklı seviyelerde üç adet teraslama duvarı örülerek köprü için gerekli 
toprak dolgu yapılmıştır.

Martyrion

Rino D’ANDRIA*

Aziz Philippus Martyrionu alanında yapılan çalışmalar, merkez sekizgen 
mekânda, yapının doğusunda daha geç dönemde inşa edilmiş olan küçük tek 
apsisli kilisede ve etrafındaki alanda  yapılan temizlik çalışması ile başlatılmıştır.

* Maria Piera CAGGIA, IBAM-CNR.
** Rino D’ANDRIA, Salento Üniversitesi.
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Daha sonra yapının içinde, ambonun konumunu belirlemek amacıyla küçük 
sondajlar gerçekleştirildi, templona dik kuzeybatı- Güneydoğu yönünde yaklaşık 
8 metre uzunluğunda temel kalıntılarına rastlandı. Ayrıca döşemenin kenar kısmı 
ortaya çıkarıldı. Mermer ambona ait olabilecek haç formunu oluşturan svastika 
bezemeli olağanüstü parçalar dikkat çekmektedir (Resim 15). Bu bezeme 
Konstantinopolis ve diğer Küçük Asya kentlerinde karşımıza çıkmamaktadır. 
Phrygia’ya özgü olmalıdır ve Midas’ın kentindeki bezemelerle son derece benzerlik 
göstermektedir. Bu bağlantı, Hierapolis gibi özel bir Hıristiyan kimliğin monoteizmin 
geliştiği bir yerdeki yerel gelenekler ile açıklanabilir.

Ölçüm Ekibinin Çalışmaları

Antonia SPANÒ

Araştırma programına göre esas çalışmalar, Hierapolis Atlası projesinin 
yayınlanması amacıyla  kentin 1:1000 ölçeğinde planının hazırlanmasına 
ayrılmıştır, bu çalışma belgeleme çalışmasının çizgisel temelini oluşturacaktır.

Hierapolis arkeolojik sit alanının son dönemde, arazi ve çevre boyutunda 
geçirdiği değişim (otellerin yıkılması, yeni araç ve yaya yolu) nedeniyle, mevcut 
arazi topografi k verilerinden farklı güncel bilgilerin kullanılmasının gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Yükseklik eğrileri, Türk hava fotoğrafı kaynaklarından elde edilen 
1:500 ölçekli harita kullanılarak çıkarılmıştır ve 2006 yılında 2005 yılı Mart ayında 
elde edilen QuickBird uydu fotoğrafı üzerinde kayıt ve coğrafî bilgi çalışmaları 
yapılmıştır.

Yükseklik ve düzlem verilerinin kent planına girilmesi gerekliliğinden dolayı 
GPS yöntemiyle topografi k noktalar ağının ölçümleri yapılmıştır.

Aziz Philippus köprüsü bölgesinde metrik ölçümlerin en doğru sonuca 
ulaştırılması için yerden kontrollü balon fotogrametrik çekim tekniğini tamamlayıcı 
topografi k ölçümler yapılmıştır ve ayrıca otomatik Sayısal Arazi Modellemesi (DTM- 
Digital Terrain Models) kullanımına olanak sağlaması amacını taşımaktadır.

* Antonia SPANÒ, Torino Üniversitesi.
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Epigrafi  Ekibinin Çalışmaları

Tullia RITTI*

Hierapolis yazıtlar corpusunun hazırlanması amacıyla aşağıdaki çalışmalar 
yapılmıştır:

- Hristiyanlıkla ilgili içeriği olan ya da sembolünü taşıyan belgelerin incelenmesi 
tamamlanmıştır.

- Hydraletaidan söz eden lâhit yeniden temizlenerek okunmuş ve 
fotoğrafl anmıştır.

- Müze’nin dış bölümünde sergilenen yazıtlar yeniden incelenmiş, kontrolleri 
yapılmış ve fotoğrafl amıştır.

- Blokların yeniden düzenlenmesinden sonra tiyatronun summa caveasında 
yer alan korniş üzerindeki yazıt kontrol edilmiştir.

- Tiyatroda bulunan kalkan üzerindeki yazıt yeniden gözden geçirilmiştir.

Rendiconti della Pontifi cia Accademia di Archeologia’da Manasse ile ilgili 
geniş bir makale yayınlanmıştır. Ayrıca Hierapolis Rehber Kitapları dizisinde (Ege 
Yayınları) Hierapolis’in Bizans ve Türk Dönemi (Paul Arthur) ve Yazıtlar Rehberi 
(Tullia Ritti) yayınlanmıştır. Yeni Phrygia Hierapolisi dizisinin ilk cildi olarak kazı 
heyetinin 2000-2003 yıllarında gerçekleştirdiği çalışmalar yine Ege Yayınları 
tarafından yayınlanmıştır1.

* Tullia RITTI, Napoli Federico II Üniversitesi.
1 İtalyanca aslından çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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Resim 1: Hierapolis’in ve kentin kuzeydoğusunda yer alan dağların Google Earth ile 3 boyutlu 
olarak görselleştirilmesi; Quick Bird yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafı üç boyutlu bir 
model üzerinde görselleştirildi. GPS yardımıyla konumları belirlenen su kemerlerinin 
izleri beyaz renkle vektörleştirildi

Resim 2: Hierapolis, Frontinus Kapısı’nın bulunduğu alan. Yağ işliği ve günümüze orijinal yerinde 
ulaşan pithos
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Resim 3: Hierapolis Apollon Kutsal Alanı. Apollon Tapınağı’nın kuzeyinde yer alan sunaklar 
bölümünün planı (İ.Ö. I. – İ.S. I. yüzyıllar)
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Resim 4: Hierapolis, Tiyatro. Sahne binasının rekonstrüksiyon planı: kesit (Mimar Paolo Mighetto)

Resim 5: Hierapolis, Tiyatro. Sahne tabanına ait metal ızgaranın yerleştirilmesi
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Resim 7: Hierapolis, Tiyatro. Sahne binasının podyumu üzerine mermer kadın 
heykellerinden birinin yerleştirilmesi

Resim 6: Hierapolis, Tiyatro. Sahne tabanına ait metal ızgaranın yerleştirilmesi
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Resim 8: Hierapolis, Tiyatro. Heykelin yerleştirilmesinden sonra sahne binasının podyumu
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Resim 9: Hierapolis, Tiyatro. 2006 yılı çalışmaları sonrasında sahne binasının döşemesi

Resim 10: Hierapolis, Tiyatro. Tiyatronun arkasında yer alan alanda sahne binasının I. düzenine 
ait mimarî öğelerin yerde rekonstrüksiyonu
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Resim 11: Sahne binasının 1. düzeni için rekonstrüksiyon önerisi (Mimar Filippo Masino ve 
Giorgio Sobrà)

Resim 12: Hierapolis, Tiyatro. Bir araya getirilen hyposkenionun 
hypostylos cephesine ait bloklar
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Resim 13: Küçük Sekizgen Yapı ve Martyriona çıkan basamakların balonla çekilen fotoğrafı

Resim 14: Merdivenin temelinin sağlamlaştırılması çalışmalarından sonraki görünüm
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Resim 15: Hierapolis. Aziz Philippus Martyrionu. Haç motifi  oluşturan svastikalarla süslü ambona 
ait mermer levha
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GİRİŞ

Kuzey Ege adaları kompleksine dahil olan Gökçeada, Çanakkale İli’ne bağlı 
bir ilçe olup Gelibolu Yarımadası’nın batısında yer almaktadır. Konumu nedeniyle 
çağlar boyunca önemini yitirmeyen ve insan baskısından uzak kalan bu adada, 
çok eski çağlarda başlayan iskân süreci, belirli aralıklarla da olsa, günümüze 
kadar devam etmiştir. Uzun bir zaman dilimini kapsayan bu süreçte Gökçeada 
hem yerleşilen, hem de terk edilen bir ada durumuna düşmüştür. Adanın kültür 
tarihi araştırmalarında öncü olma özelliğini koruyan Yenibademli Höyüğün, ayrı bir 
önemi bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleriyle 2006 yılında Yenibademli Höyük’te gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, 
Bakanlık temsilcisi olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi uzmanlarından  Ergun 
Çağman Esirgemez katılmıştır. Meslek sevgisi ve dinamik çalışmalarıyla 
takdir kazanan temsilcimize, ayrıca kazıya katılan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin öğretim üyelerine ve özveriyle çalışmalarda bulunan Hacettepe, 
Mustafa Kemal ve İstanbul Üniversiteleri’nden  gelen öğrencilere candan teşekkürü 
borç bilirim1. 

Yenibademli Höyük, Büyükdere Vadisi’nin aşağı kesiminde Ege Denizi’ne 
kavuşan Büyük derenin (İlissos) yaklaşık 220 m. doğu yönünde yer almaktadır 

GÖKÇEADA - YENİBADEMLİ HÖYÜK
2006 YILI KAZILARI

Halime HÜRYILMAZ*

* Doç. Dr. Halime  HÜRYILMAZ,  Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji  Bölümü, 
06800  Beytepe-Ankara/TÜRKİYE.

1 2006 yılı  Yenibademli  Höyük  kazısının  ekip  üyeleri:  Hacettepe  Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Halime Hüryılmaz, lisans  öğrencileri  Süleyman Batman,  Fatma Üçağıl,  Mürüvet Boğaç,  
Tuna Çapar,  Raif Mehmet  ve  Cem  Saka; Çanakkale Onsekiz  Mart  Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli; Mustafa Kemal Üniversitesi’nden 
lisans öğrencileri Leyla Gül ve Murat Yalçın; İstanbul Üniversitesi’nden  lisans öğrencisi 
Zeynep Onaran katılmıştır. Çok büyük başarı ve özveriyle  çalışan  ekip üyelerine  bir kez daha 
içtenlikle  teşekkür  ederim. Yenibademli  Höyük  kazı  çalışmaları  Kültür  ve Turizm  Bakanlığı 
Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler Genel  Müdürlüğü’nün,  DÖSİMM’in,  Hacettepe Üniversitesi’nin,  
Institute for Aegean  Prehistory (INSTAP), Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin, ayrıca  
Troia Kazısı Başkanlığı’nın  maddî ve manevî desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesile ile anılan  
tüm  kurum ve kuruluşların  değerli yöneticilerine  teşekkür etmeyi  gönül  borcu olarak  kabul 
etmekteyim.
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(Harita). Kale Köy’ün 1.7 km. güneyinde bulunan höyükte ve yakın çevresinde, 
2006 yılı için öngörülen program doğrultusunda, farklı bilim dallarında kazı, 
araştırma ve incelemeler gerçekleştirilmiştir.

KAZI ÇALIŞMALARI 

2006 yılı kazı mevsiminde belirlenen hedefl er doğrultusunda höyüğün tepe 
düzlüğünde olmak üzere üç açmada (H8, G8 ve G9) çalışılmıştır (Çizim: 1).

 

A. H 8 Açmasında Yürütülen Çalışmalar 

Höyüğün kuzeydoğu kesiminde yer alan H 8 açmasında, M.Ö. 3. binyılın ilk 
yarısına tarihlendirilen dört yapı katının kalıntıları belirlenmiştir (Çizim: 2).  Yüzey 
toprağının hemen altında ulaşılan I. yapı katına ait kalıntılardan biri, açmanın 
kuzeybatı köşesinde tespit edilmiştir. Kuzey ucu kazılmayan alan içinde kalan bu 
temel parçası, mimarî bütünlük oluşturacak kadar korunmamıştır. Aynı yapı katına 
ait diğer kalıntılar ise, açmanın güneybatı köşesine yakın bir kesimde ortaya 
konabilmiştir. Bunlar 2002 yılında yarısı ortaya konan kuzeydoğu-güneybatı 
yönde uzanan yapının kuzeydoğu köşesini belirlemektedir. Birbirine bağlanan 
bu temellerin köşe oluşturduğu noktada bir tahıl küpünün parçaları küme hâlinde 
saptanmıştır. Bu taş örgülü temel parçalarından kuzey-güney yönde uzanan 
kalıntının batısında açığa çıkarılan küçük ölçekteki temel, 2001 yılında tespit 
edilen bir başka yapının uzantısıdır. 

I. yapı katının dolgusunda ele geçirilen belli başlı kaplar arasında ip delikli ufak 
bir çömlek, yakın benzerlerini Midilli adasındaki Thermi2  yerleşmesinden bildiğimiz 
üç ayaklı mutfak kabı ve “Denizsel Troia Kültürü”nü yansıtan kuzeybatı Anadolu 
merkezlerinden Beşik-Tepe’de3 karakteristik olan çift veya dört kulplu taç biçimli 
kapaklar yer almaktadır. Aynı yapı katının düzleminde bulunan yassı baltalar, 
ezgi taşları ve dokumacılıkta kullanılan elips biçimli pişmiş toprak ağırlıklar dikkat 
çekicidir. 

II. yapı katını belirleyen mimarî kalıntıların bir bölümü açmanın kuzeyinde, 
diğer bölümü ise batı yönde tespit edilmiştir (Çizim: 2). Birbirinden bağımsız duran 

2 W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Fig. 26, 1.
3 M. Korfmann,  Beşik Tepe. Vorbericht  über die Ergebnisse der Grabung von 1983, AA 1985/2: 

163, Abb. 8, R 12. 246.
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bu kalıntılardan kuzey taraftaki iki temel parçası, doğu-batı yönde inşa edilen bir 
yapıya aittir. Kazılar sırasında bu yapının sadece güneybatı tarafındaki temelleri 
açığa çıkarılmıştır. Planı bütünüyle elde edilemeyen bu yapının yorumlanması, 
ancak  kazı alanının genişletilmesinden sonra mümkün olacaktır. Açmanın batı 
yönünde dikdörtgen biçimli konstrüksiyon, 2002 yılında belirlenen kalıntılarla 
birlikte düşünüldüğünde, küçük bir mekâna ait olduğu söylenebilir. Bu küçük 
mekânın doğu yönünü belirleyen kalıntılar arasında eşik taşı ve kapıya ait söve 
taşı  bulunmuştur. 

II. yapı katının envanteri, daha çok iş âletleriyle ilişkilidir. Bunlar andezitten 
yapılmış havan, alt öğütme taşı ve üzerinde iki  küçük yumrusu bulunan küre 
biçimli terazi ağırlığıdır. Diğer iş âletleri arasında bir havan eli ve mablaklar, 
alışılagelen örneklerdendir.  

H 8 açmasında III. yapı katını temsil eden kalıntılardan da düzgün bir plan elde 
edilememiş olmakla birlikte, bunların iki ayrı yapının öğeleri oldukları belirlenmiştir 
(Çizim: 2, Resim: 1). Bunlardan kuzeyde yer alanın doğu ucu kazılmayan alan 
içinde kalmış, batı ucu ise büyük oranda tahribata uğramıştır. Kuzey-güney 
yönünde inşa edilen ikinci temel parçası bu açmada daha iyi korunmasına rağmen, 
bunun güney yöndeki uzantısı 2001 yılı çalışmaları sırasında  bulunamamıştır. 

Sözü edilen bu kalıntıların yer aldığı yapı katının dolgusunda, Ege4  
dünyasından tanınan örneklerle uyumlu dört ip delikli ve tutamaklı bir kapak ele 
geçirilmiştir (Resim: 2). Gene bu yapı katının dolgusunda besin değeri oldukça 
yüksek sayılan, Ege ve Akdeniz sularında sürü hâlinde yaşayan bir mürekkep 
balığı kalıntısı bulunmuştur (Resim: 3). Bu tür kalıntılara Batı Anadolu Bölgesi’nde 
sahil yerleşmelerinden Liman Tepe’de5  de rastlanmıştır. Genellikle kıyıdan uzak 
açık sularda yaşayan bu balık türü, nadiren kıyılara yaklaşmaktadır. Kış aylarında 
40-100 m. derin sularda görülen mürekkep balığı, ilkbahar ve yazın nispeten sığ 
sularda yaşamaktadır. Genel olarak Yenibademli’de şimdiye kadar ele geçirilen 
deniz ürünlerinin kalıntıları daha çok  kıyı avcılığına işaret ettiği için, bu balığın da 
kıyıya yaklaştığında avlanmış olması mümkündür. 

4 L. Bernabò-Brea, Poliochni I, 2. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Tav. LXXXI, 
f; C. W. Blegen ve diğ., Troy I, 2. General  Introduction  the  First  and  Second  Settlements, 
Princeton  1950, Fig. 232: 37.982; W. Lamb,  Excavations  at Thermi in Lesbos, Cambridge 
1936, Pl. XXXVIII, Tip I d; R. Demangel, Le Tumulus dit de  Protesilas, Paris 1926, Fig. 31, No. 
5, Fig. 37.

5 D. S. Reese, The Exploitation of Aquatic Resources at Bakla Tepe, Liman Tepe and  Panaztepe, 
A. Erkanal  ve diğ., (eds.), Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması / Studies in Honor 
of Hayat Erkanal, Cultural Refl ections, İstanbul 2006, 628. 
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Açmanın doğu kesiti hizasında açığa çıkarılan IV. yapı katına ait bir temel 
parçası ve bunun güney yönüne dayandırılan bir tahıl küpünün alt yarısı dar bir 
alanda araştırılmıştır (Çizim: 2). Açma içinde mimarî bütünlük sergilemeyen yapı 
temelinin doğu ucu kesit içinde, batı ucu ise III. yapı katına ait temellerden birinin 
altında kalmıştır. Buluntu açısından  fakir görünen IV. yapı katının envanterinde 
kemik deliciler ön plana çıkmaktadır. 

B. G 8 Açmasında Yürütülen Çalışmalar
Tepe düzlüğünün kuzeybatı kesiminde yer alan G 8 açmasında, Troia I Dönemi 

ile çağdaş dört yapı katının mimarî kalıntıları ve buluntu toplulukları gün ışığına 
çıkarılmıştır (Çizim: 3). 

I. yapı katının kalıntıları, kuzeydoğu-güneybatı yönde uzanan, ufak taşlarla 
döşeli ve höyüğün merkezine doğru yönlendirilen sokağın batı tarafında yer 
almaktadır. Yüzey toprağının hemen altından başlayan bu kalıntılar, iki ayrı 
yapıya aittir (Resim: 4). Dar yönleri sokağa bakan bu yapılar, arazinin konumu göz 
önünde bulundurularak kuzeybatı-güneydoğu istikametinde inşa edilmiştir. Konut 
gibi kullanılan güneybatıdaki yapının içinde ufak bir küpün alt yarısı, içinde kalsit 
depolanan yan yana iki çanak ve büyük bir çömleğin parçaları saptanmıştır. 

I. yapı katında kayda değer buluntular arasında taş amulet, yerleşimde 
karakteristik olan kazıma çizgi ve sokma noktalarla bezenen minyatür üç ayaklı 
kap, ayrıca Poliochni’nin6  mavi döneminin geç evresinde de kullanımda kalan 
ağız kenarı çift yumruyla bezenen çanak parçası anılmaya değerdir. 

G 8 açmasında II. yapı katını belirleyen mimarî kalıntılar daha sınırlı olup 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan tek bir yapıya aittir (Çizim: 3). Bu 
yapının girişinin güneybatı yönünde olduğu, kapı boşluğundan ve söve taşından 
anlaşılmıştır. Yön itibarıyla I. kattaki yapılardan farklı görünen söz konusu yapı,  
höyüğün kuzeybatı kesiminde yapıların düzeninde değişikliğe gidildiğinin ip 
uçlarını vermektedir. 

II. yapı katının dolgusunda ele geçirilen materyal arasında kemik ve taş âletler 
çoğunluktadır. Süs eşyası olarak nitelendirilen silindir biçimli boncuk, ayrıca ortası 
delik yassı kemik disk7  ve mablak türü  âletler kemikten üretilmiştir. Bunlardan 

6 L. Bernabò-Brea, Poliochni I, 2. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Tav. XXVIII, 
d.

7 Bu buluntunun benzeri mavi Poliochni’nin  geç evresinden bilinmektedir (bkz. dn. 7’de a.g.y., 
Tav. XCI, 5).
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yassı disk, sadece Yenibademli’ye özgü olmayıp Romanya’da, Kıta Yunanistan’da, 
Limni adasında, Orta ve Güney Anadolu’da farklı dönemlerde kullanımda kalmıştır8. 
Taş âletler arasında tarımsal faaliyetlere dayanak oluşturan havanlar ve yakın 
benzerlerini H. Schliemann’ın Troia9  kazılarından bilinen  üzerinde yivleri olan 
bir taş eser, olasılıkla metal nesnelerin düzgünleştirilmesinde veya pürüzlerden 
arındırılmasında kullanılmış olmalıdır. 

III. yapı katında tespit edilen kalıntılar ise, kuzeydoğu-güneybatı yönde inşa 
edilen bir yapının temelleriyle sınırlı kalmıştır. (Çizim: 3). Bu yapının batı  yönündeki 
temeli hem kuzeybatıya doğru eğim yapmış, hem de  belli bir bölümü tahribata 
uğramıştır. Girişi ve boyutları henüz belirlenemeyen yapının temel yüksekliği 
0.80 m. ye kadar yaklaşmaktadır. Yapının içindeki dolguda, değişik biçimlerde 
öğütme ve ezgi taşlarına  rastlanmıştır. Bunlar tahıl ürünlerinin öğütme ve ezme 
işinin  ev içinde gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır. Anılan buluntulardan başka, 
Poliochni’deki10   testiyle benzeşen siyah astarlı bir testi, hasır baskılı dip parçası 
ve kil kanca örneği (Resim: 5) de ele geçirilmiştir. Yerleşimde sık rastlanan sap 
delikli baltaların yanı sıra, ilk defa olmak üzere boynuzdan üretilmiş bir kazma da 
bulunmuştur. Bunun en yakın benzerleri Bulgaristan’da Ezero’nun IV, VI ve VII. 
yapı katlarının buluntuları arasında yer almaktadır11. 

G 8 açmasında IV. yapı katında ortaya konan kavisli  inşa edilmiş mimarî kalıntının 
ne tür bir yapıya ait olduğu henüz anlaşılamamıştır (Çizim: 3). Bir ucu kuzey kesit 
içinde  devam eden, diğer ucu güneydoğuya yönelen duvarın anlaşılabilmesi 
için, kazı alanının kuzeye doğru önümüzdeki yıllarda genişletilmesi gerekecektir. 
Bu kalıntının düzleminde bulunan kemik  delicilerin benzerleri, Thermi’nin12  III. 
yerleşmesinden ve Ezero’nun13   Erken Bronz Çağı tabakalarından bilinmektedir. 
Açmanın IV. yapı katında ele geçirilen bir kil kanca örneği ise, Ege ve Balkan  
Bölgesi’nde  tanınanlardan  çok farklı olduğu gibi, Yenibademli’nin  zengin kanca  
topluluğuna yeni bir tipin katılmasını sağlamıştır. 

8 Yassı  ve ortası delikli diskler hakkında  toplu kaynakça için bkz. dn. 7’de a.g.y., cilt I, 1, 597, 
dn. 1-6.

9 H. Schmidt, Heinrich Schliemann’s Sammlung trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 299, No. 
8365. 

10 L. Bernabò-Brea, Poliochni I, 2. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Tav. XLII 
a.

11 G. İ. Georgiev ve diğ., Ezero, Rannobronzovoto Selişte, Sofya 1979, 191, Fig. 117 , б, Tip 
1.

12 W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Pl. XXVII, 46.
13 G. İ. Georgiev ve diğ., Ezero, Rannobronzovoto Selişte, Sofya 1979, 184, Fig. 111 e, 214, 

Fig. 131, б.
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C.   G 9 Açmasında Yürütülen Çalışmalar

Üçüncü çalışma alanı olarak seçilen G 9 açması, höyüğün  merkezi kesimine 
yakın bir konumdadır. Diğer iki açmada olduğu gibi, burada da Erken Bronz 
Çağının  ilk yarısına (Troia I çağdaşı) tarihlendirilen beş yapı katının  kalıntıları 
açığa çıkarılmıştır (Çizim: 4). 

I. yapı katına verilen ve açmanın kuzeybatı köşesinde tespit edilen kalıntı, 2001 
yılında  G 8 açmasında   ortaya konan ve höyüğün merkezine doğru yönlendirilen 
bir yapının uzun duvarına aittir. Aynı yapı katının diğer kalıntıları ise, açmanın 
güney yarısında tespit edilmiştir. Bunlar üç ayrı mekânı sınırlandırmaktadır. Bu 
mekânlardan kuzeyde bulunanın güneybatı köşesi, doksan derecelik bir açı 
oluşturmasına karşın, güneydoğu köşe dar açı hâlinde kalmıştır. Bunun nedeni, 
yapının yer aldığı arazinin topografi k özelliğine ve kod farkına bağlanabilmektedir. 
Bu mekânın içinde büyük boyutlu  iki alt öğütme taşı ele geçirilmiştir (Resim: 6). 
Kuzeydoğu-güneybatı yönde olan bu mekânın  güneyine eklenen diğer iki mekan 
(Resim: 7), tek bir yapıya mı, yoksa ayrı yapılara mı ait oldukları, alanın 2007 
yılında batıya doğru kazılmasından sonra anlaşılabilecektir. 

I. yapı katının dolgusunda  kap repertuarı açısından Troia I14  Dönemi örnekleriyle 
benzeşen  dışa eğik  ağızlı,  üzerinde kazıma çizgilerle insan yüzü betimlenen kap 
parçası ve ağız kenarı altında deliği bulunan kazıma ve enkrüsteli çanak parçası, 
Troia I kültürüne  olan bağlılığı kanıtlar niteliktedir. Bu bağlılık sadece çanaklarla 
değil, aynı zamanda yassı şematik idollerle de destek bulmaktadır. 

II. yapı katında ortaya konan kalıntıların bir bölümü, açmanın kuzey yarısında yer 
almaktadır (Çizim: 4). Korunduğu kadarıyla, doğu kesite yakın bir yapının köşesini 
belirleyen iki temel parçası dik açıyla birbirine bağlanmıştır (Resim: 8). Bunların 
uzantıları günümüze ulaşmadığından, yapının gerçek boyutları  hakkında yeterli 
bilgi sağlanamamıştır. Yine bu yapı katına ait bir diğer temel parçası ise, açmanın 
güneydoğu köşesinde saptanmıştır. Kısmen  I. kata ait bir temelin altında kalan 
bu kalıntı, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Bu temelin düzleminde, 
batı yöne doğru gelişen taş kaplı döşeme ve açmanın güneybatı köşesinde iri bir 
küpün parçaları bulunmuştur. 

14 C. W. Blegen ve diğ., Troy I, 2. General  Introduction  the First and Second Settlements, 
Princeton 1950, Fig. 234,  No. 25.
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Dar bir alanda araştırılan III. yapı katına ait kalıntılar, açmanın kuzey yarısında 
tespit edilmiştir (Çizim: 4). Dik açıyla birbirine bağlanan  bu kalıntılar, mimarî 
bütünlük oluşturmadığından yapının boyutları ve işlevi konusunda doyurucu 
sonuçlar elde edilememiştir. 

Açmanın güney yarısında, III. yapı katının düzlemine inildiğinde, tahılların 
depolanmasında kullanılan büyük bir küpün gövde parçaları tespit edilmiştir. Bu 
parçaların yakınında ele geçirilen yatay açı motifl i çömlek parçalarının paralelleri 
Troia’dan15   başka, Tarsus-Gözlü Kule’de16   de açığa çıkarılmıştır. 

Küçük bir temel parçasıyla temsil edilen IV. yapı katının mimarî kalıntısına 
açmanın kuzeydoğu köşesinde ulaşılmıştır (Çizim: 4). Kuzey-güney yönündeki bu 
kalıntının güney ucu, henüz derine inilemeyen alanda kalmıştır. Bu yapı katının 
dolgusunda, mavi Poliochni’nin17  geç evresinde paralelleri bulunan ortası delik 
yassı taş diskten başka, kemik iğne de ele geçirilmiştir. 

Açmanın kuzey kesiminde  üçgen bir alanda araştırılan V. yapı katının kalıntısı 
0.90 m. yüksekliğe kadar korunmuştur (Çizim: 4). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanan bu kalıntının batısında küp parçalarından başka, öğütme taşı  ve  bir 
ağırşak  bulunmuştur.   

YAN BİLİM DALLARI 

A.   Arkeojeofi zik 

Kazı çalışmalarının yanı sıra, ilk defa uygulamaya konan arkeojeofi zik dalındaki 
ölçümleri Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli gerçekleştirmiştir. Höyüğün güney 
yönünde sur duvarının dışında herhangi bir yerleşmenin bulunup bulunmadığının 
anlaşılabilmesi için, “Doğru Akım Özdirenç” yöntemi uygulanarak doğu-batı 
yönünde kesitler elde edilmiştir. Söz konusu bu kesitlerde, yüksek özdirençli  
kesimler belirlenmiş ve hedef araştırma alanları saptanmıştır. Bu alanlarda 
yapılacak çalışmalar, 2007 yılının kazı mevsimine bırakılmıştır. 

15 H. Schmidt, Heinrich Schliemann’s Sammlung trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 4.
16 H. Goldman, Excavations  at Gözlü Kule, Tarsus II,1, 2.  Princeton 1956, 151, Fig. 362, No. 

593, Fig. 276, No. 593.
17 L. Bernabò-Brea,  Poliochni I, 2. Città preistorica  nell’isola  di Lemnos, Roma 1964, Tav. CIII, 

6, Tav. LXXXIX, 37.
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B.   Jeoarkeoloji  

Prof. Dr. Doğan Perinçek tarafından üstlenilen jeoarkeolojik araştırmalar, höyük 
ve yakın çevresinde gerçekleştirilmiştir. Sit alanının dışında olmak üzere açılan 
iki sondaj  yerinde, sadece taşkın ovası sedimanları gözlenmiş, bu durum da 
önceden Prof. Dr. Ertuğ Öner tarafından yapılan paleocoğrafya araştırmalarından 
elde edilen bulguları teyit etmiştir. 

Höyüğün kuzey kesiminde, G 8 açmasının kuzey kesitinden alınan sedimanların 
içinde, sığ denizel ortama işaret eden 6 çeşit mikro fosil belirlenmiştir18.  Bu fosillerden 
Peneroplis pertusus  genelde Akdeniz foraminifer topluluğuna ait olup sıcak su 
koşullarını tercih ettiği bilinmektedir. 5000 yıl önce Yenibademli yakınlarında faal 
durumda olan sıcak su kaynaklarının bulunduğunu düşündüren bu mikro fosil türü, 
1995 ve 1999 yıllarında Gökçeada’nın doğu kıyılarındaki istasyonlardan derlenen 
bentik foraminiferlerinin taksonomisinde de yer aldığı saptanmıştır19.

18 Mikro  fosillerin  belirlenmesinde  emeği  geçen   değerli  bilim  insanları  Prof. Dr. E. Meriç, 
Prof. Dr. N. Afşar ve Prof. Dr. A. Nazik’e  candan teşekkür etmeyi  borç bilirim. 

19 E. Meriç ve N. Avşar, Gökçeada  (Kuzey  Ege  Denizi) Yakın  Doğu  ve  Güneydoğusu  
Bentik  Foraminiferlerinin Taksonomisi,  B. Öztürk ve V. Aysel  (eds.), Ulusal  Ege Adaları 
2001 Toplantısı Bildiriler Kitabı, TÜDAV yayın No. 7,  İstanbul 2001, 17. 
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Harita:  Büyükdere Vadisi’nde Yenibademli Höyük’ün 
konumu

Çizim 1: Yenibademli Höyük. Topografi k harita ve kazılan alanlar
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Çizim 2: H8 
 açmasındaki
 mimarî
 kalıntıların
 planı

Çizim 3: G8
 açmasındaki
 mimarî
 kalıntıların
 planı

Çizim 4: G8 açmasındaki
 mimarî kalıntıların
 planı
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Resim 1: H8 açmasında EBÇ”ye ait kalıntılar

Resim 2: H8 açmasından ip delikli
 tutamaklı kapak
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Resim 3: H8 açmasından balık kalıntısı

Resim 4: G8 açmasında EBÇ’ye ait kalıntılar
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Resim 6: G9 açmasında EBÇ yapısının kalıntıları

Resim 5: G8 açmasında bulunan kil kanca
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Resim 8:G9 açmasının doğu kesimindeki kalıntılar

Resim 7:  G9 açmasının güney kesimindeki
  kalıntılar
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Giriş

Amorium’daki kazı çalışmaları 2006 sezonuyla birlikte yirminci yılına imzasını 
atmıştır.  Yirminci yıla girerken, şu anki kazı ekibinde Prof. Dr. R. Martin Harrison’ın 
ekibinden kazıya başkanlık ve asistanlık yapan iki kişi kalmıştır. Ekipte altı farklı 
ülkeden 35 arkeolog, uzman, topograf, teknik ressam ve öğrenci katılmıştır. 
Hisarköy’den tedarik edilen 28 işçi, ekip üyesi olarak görülen Bakanlık temsilcisi 
Sayın Dr. Adil Özme ve her işe canla başla koşan kazı bekçisi Selahattin 
Arıözsoy’un da yardımlarıyla başarılı bir sezon geçirilmiştir. Kazı başkanı Dr. Chris 
Lightfoot’un New York Metropolitan Müzesi’ndeki yoğun işleri sebebiyle sezonunun 
başlangıcında kazıya katılamamasından dolayı kazının ilk haftalarında başkan 
yardımcısı Prof. Dr. Eric Ivison başkan temsilciliğini yapmıştır.

Kazı Çalışmaları

2006 sezonunda çalışmalar Aşağı Şehir’de iki alanda yoğunlaştırıldı: Aşağı 
Şehir Kilisesi ve Büyük Mekân. 

A21 Açması: Aşağı Şehir Kilisesi Atrium

Narteksin batısındaki alan daha evvel geçici olarak exo-narthex olarak 
tanımlanmış, ancak kazılar bu alanın kilisenin atriumu olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Sezon sonuna kadar atriumun doğu bölümünün yaklaşık olarak üçte biri açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 1). Atriumun diğer kısmı patika yol ve emekli bekçimiz 

AMORİUM KAZISI, 2006
Chris LIGHTFOOT*

Oğuz KOÇYİĞİT
Hüseyin YAMAN

*   Dr. C.S. LIGHTFOOT, Dept. of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art, New 
York, NY10028-0198, A.B.D. Email: amoriumproject@msn.com.

 Oğuz KOÇYİĞİT, Araştırma Görevlisi, Sanat Tarihi Bölümü, Edebiyat Fakültesi, 18 Mart 
Üniversitesi, Çanakkale/TÜRKİYE.

 Hüseyin YAMAN, Araştırma Görevlisi, Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, 18 Mart 
Üniversitesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
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olan Bilâl Eryiğit’in bahçesi altında kalmaktadır. Narteksin batı duvarları yakın 
geçmişte taşların sökülmesinden dolayı oldukça tahribata uğramış  bir hâldedir; 
özellikle, ana girişin güneyinde bulunan 4 numaralı duvar nerdeyse zemine kadar 
sökülmüştür. Fakat bu talana rağmen atrium oldukça iyi korunmuştur. Ortaya 
çıkarılan kalıntılardan kilisede olduğu gibi bu komplekste de daha önceden 
tanımlanan iki ayrı yapım evresi farkedilmektedir. 

1. Evre: Atrium, ilk yapım evresi olarak M.S. 5. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın 
başı arasında, bazilika kompleksinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Atriumun 
tamamı kazılmadığı hâlde, olasılıkla dikdörtgen planlı olup kuzey ve güney yanları 
duvarlar ile çevrilmiş ve caddeye açılan batısında giriş kapısı yer almaktadır. Batı-
doğu yönünde iki alçak stilobat, atriumun kuzey ve güney kenarlarındaki revaklar 
sütunları desteklemektedir. Buradaki kapı aralığı (giriş) sayesinde atriumun 
kuzey ve güney tarafından odalara ve koridorlara giriş sağlanmakta, kuzey ve 
güney giriş kapıları sayesinde de atrium nartekse açılmaktadır. Bazilikanın batı 
cephesine bakan bir revak yoktur, ana kısım atriumun açık avlusunun üstünde 
yükselmektedir. Burada batı girişi direk olarak ana nefe ve nartekse açılmaktadır. 
Sağlam kalan parçalar revak (portiko, kolonad)’ın iki yanındaki döşeme taşlarının 
seviye olarak açık ana avludakilerden biraz daha yüksek olduğunu göstermiştir. 
Atriumdaki bu evreye ait döşemeler gri mermer levhalar, tuğla ve taş bloklarının 
temel desteğiyle opus signinum tekniğindeki harç yatağının içine döşenmiştir 
(Resim: 2). Açık avludaki opus signinum yatağında gri mermer parçacıklarının 
bulunması, yapım sırasında mermerlerin yataklarına yerleştirilmesinin burada 
yapıldığını göstermektedir. Atriumun bu ilk evresi ilk bazilika döneminden, 
kompleksin M.S. 9. yüzyılın başında tahrip edilmesine kadar sağlam olarak kalmış 
olmalıdır.

2. Evre: Bu evre, bazilikanın M.S. 9. yüzyılın sonu ile, 10. yüzyılın başı arasında 
kubbeli bazilika olarak yeniden inşa edilmesi ile ilgili olmalıdır. O dönemde atrium 
çeşitli eklemeler ve değişiklikler yapılarak M.S. 11. yüzyılın sonuna kadar yeniden 
kullanılmıştır. Burada yeniden inşa edilmiş kısımlardan birisi güney duvarını 
atriumdan ayırmak için örülen duvardır.  Ayrıca atriumdaki kırık ve hasar görmüş 
orjinal döşemeyi kapatmak ve olasılıkla burada kalan bütün mermerlerin sökülerek 
döşeme taşlarının seviyelerinin yükseltilmesi yapılan diğer değişikliklerdir. 

Ana avluda taşları sökülmüş opus signinum harç yatağı 5-10 cm. kalınlığında 
bir dolgu toprak altına gömülmüş ve sonra da değişik biçim ve kalitede gri mermer 
levhalarla, olasılıkla devşirme parçalarla, yeniden döşenmiştir. Harç yatağının 
toprak olmasından dolayı bu döşeme parçalanarak kötü bir hâl almış ve büyük 
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bir kısmı da kaldırılmıştır. Kuzey ve güney revaklarda stilobatların parçalandığı 
ve basit bir şekilde toprakla onarıldıkları görülmüştür. İki sütun kaidesi in situ 
stilobatta bulunmuştur. Kaidelerin bazılarının toprak yama üzerine konmuş 
olması bazılarının ise değişik mermer ve işçilik göstermesi bize Orta Bizans 
Döneminde yenilendiklerini düşündürmektedir. Revakların altında toprak ve gri 
mermer levhalar, sökülen daha eski döşeme üzerine konmuş ve bazı kısımları 
eski döşemeyle birleştirilmiştir. Ayrıca Orta Bizans Dönemi revaklarından düşen 
yıkılmış sütun gövdeleri ve impost İyon sütun başlıklarıyla birlikte olasılıkla 
açmanın dışında, batıdaki yapıdan düşen tuğladan yapılmış büyük bir kemer 
(payanda) bulunmuştur (Resim: 3). Bu yüzden atriumun kilisenin batı cephesine 
açılan açık avlunun kuzey ve güney kenarlarında sütunlu revaklarla birlikte M.S. 
10. ve 11. yüzyıldaki görünümü M.S. 6. yüzyıl ile 9. yüzyılın başlarına kadar olanki 
dönemle aynı özellikler göstermektedir.

Burada yürüttüğümüz kazılarda, avlunun revaklarında üç mezar tespit edilmiştir. 
Bunlardan 19 ve 20 numaralı mezarlar, kuzey revak zemininin altına, atriumun 
kuzey duvarının yanına inşa edilmiştir. İki mezarda hâlâ kapalı ve sağlamdır. 19 
numaralı mezar harçlı taş ve Erken Bizans Dönemi korkuluk levhası, yazılı levha, 
ve büyük tuğlalar gibi devşirme malzemelerle inşa edilmiştir. 20 numaralı mezar 
dikine konan tuğlalarla daha özensiz bir şekilde inşa edilmiştir. İlk önce batıdaki 
19 numaralı mezar açılmıştır. Kapak taşları kaldırılınca bozulmamış hâlde, birisi 
yüzeyde birisi de diğerinin hemen altında toprakla biraz kapatılmış halde iki iskelet 
ortaya çıkmıştır (Resim: 4). Ayrıca doğu ucunda da bir yığın hâlinde insan kemikleri 
bulunmuştur. Son iskelet ve onun altında bir kısmı görülebilen iskelet mezarda 
üstte sağda uzanmaktaydı. Bazı kemiklerin mezarın doğu ucuna itilerek sonraki 
gömülere yer açıldığı görülse de, oldukça çok sayıdaki iskeletin sırt üstü vaziyette 
ve başları batıya doğru dönük hâlde birbiri üstüne konduğu görülmüştür. Kazılar 
ilerledikçe, mezara on altı kişi gibi oldukça fazla sayıda kişinin gömüldüğü açıkça 
belli olmuştur. 19 numaralı mezarın tamamen kazıldıktan sonra batı cephesinde 
yer alan mermer levha detaylı olarak incelenmiştir. Yüzeyi kabartma olarak büyük 
bir haç ile süslenmiştir. Hac’ın koların arasında dört satır olan bir yazıt mevcuttur 
(Resim: 5). Buna göre levha büyük olasılıkla M.S. 6. yüzyıla tarihebilenen bir 
mezar stelidir: ´Hθρωειον / ’Ηθεριου ε’<πι>/τρ(οπου) ’Αμορι/ανου, “bu, müfettiş 
olan Amorium’lu Etherios’un mezarıdır”1. Böylesi kendi şehrini adlandırılan bir 
yazıt, kazı çalışmalarımız sırasında ilk defa elimize geçmiştir.

1 Kazı Env. T. 2114. Bu yazıtı anlamak için yardım ve tavsiyelerini esirgemeyen Prof. Dr. Thomas 
Drew-Bear’a teşekkürü bir borç biliriz.
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Güney revakta da yine, geniş tuğla tonozlu bir mezar olan 18 numaralı üçüncü 
mezar, kapalı ve sağlam olarak bulunmuştur. Mezarda birkaç gömü ile birlikte M.S. 
11. yüzyıla tarihlenen fevkalade bir çift altın küpe, bir bronz haç, iki cam yüzük, 
ve üç cam bilezik ele geçirilmiştir  (Çizim:1, Resim: 6). Mezar tonozu üzerine 
yükseltilmiş toprak zemin mezarın inşa edilmesinden sonra oluşturularak mezarı 
örtülmüştür. Mezar açıldığında içerisinde çoğunlukla toprakla birlikte yüzeyde bazı 
kemik parçaları bulunmuştur. Dağınık olup olmadıklarını anlamak için görünen 
kemiklerin etrafındaki toprak, kemikler kaldırılmadan evvel temizlendi. Toprak 
alındıkça bazı kemiklerin eklemli olduğu fark edilmiştir. Ancak iskeletler uzanır bir 
biçimde ya da benzerleri gibi geleneksel ölü gömme tipine uygun dizler içe kıvrık 
(hocker) bir pozisyonda değillerdi. Bazılarının eklemli oluşlarından, olması gerektiği 
yerde olmamalarına rağmen, orijinal bir gömünün parçası olduğu varsayılmış ve 
kaldırılmamıştır. Bizanslılar’ın daha önceki gömüyü bir kenara itip yeni gömüye 
yer açarak bir mezara birden fazla ölü koymaya alışık oldukları bilinmektedir. Bu 
yüzden ancak bir kısmı yerinde bulunan kemiklerin diğer bölümünün de dağınık 
olduğu sanılmaktadır.

18 numaralı mezarın mimarî yapısı 1998 yılında kilisenin narteksinde bulunan 
başka bir mezarın yapısına oldukça benzer özellikler göstermektedir (Resim: 
7). Ayrıca, kilise ve vaftizhanede kazılmış olan ve Orta Bizans Dönemine 
tarihlenen mezar sayısı şimdi on beşe kadar yükselmiştir2.  Mezarların sokulması 
ve birbirlerinin arasına sıkıştırılması binanın içerisini epeyce bozmuş olmalı, 
fakat bu aynı zamanda zengin ve önemli ailelerin orada gömülmek istediklerini 
göstermektedir. Bu seneki kazı çalışmaları sonucu, mezarların atriuma kadar 
uzandıkları görülmüştür. Ancak genelikle atriumlar Orta Bizans kiliselerinde 
bulunmuyor ya da kullanılmalarına devam edilmiyordu.

Atriumda döşemeler üzerindeki tabakalar, M.S. 11. yüzyılın sonunda ve 
sonraki dönemde atriumun zamanla terk edildiği, yavaş yavaş yıkıldığı ve içindeki 
mimarî plastiğin sökülerek alındığını akla getirmektedir. Döşeme üzerinde biriken 
dolgu toprağında M.S. 11. yüzyıla ait cam ve yoğun miktarda kilisenin iç mimarî 
süslemesinden mozaik ve fresko parçaları, binanın bakımsızlığına ve yıkılmaya 
başladığına işaret etmektedir. Bir yığın hâlinde ele geçirilen metal aksesuarlar 

2 Bkz. C. Lightfoot ve Y. Arbel, “Amorium Kazısı, 2002,” 25. KST, Ankara 2004, s.3, res. 6-8; 
C.S. Lightfoot, Y. Arbel, E.A. Ivison, J.A. Roberts, ve E. Ioannidou, “The Amorium Project: 
Excavation and Research in 2002,” DOP 59 (2005), s. 243-52, res. 11-20; C. Lightfoot, O. 
Koçyiğit, ve H. Yaman, “Amorium Kazısı, 2005,” KST 28/1, Çanakkale, 29 Mayis-02 Haziran 
2006, Ankara 2007, s. 282.
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ve kapı kaplamaları (bronz plâkalar) bu dönemde metal kaplama ve çıkarma 
faaliyetinin olduğunu düşündürmektedir. Tüm bunların yanında, olasılıkla M.S. 
13. yüzyılda, kilisenin Selçuklular tarafından kullanıldığı dönemde, devşirme 
malzemeyle yapılan blokaj duvarının inşa edilmesi ana girişi daraltmıştır. Ancak 
atriumdaki açılan alanlarda Selçuklular’ın faaliyetlerini gösteren çok az delil ele 
geçirilmiştir.

A20 Açması: Kilisenin Kuzeyi

Düzgün bir şekle sahip olmayan bu alanın bütün kenarları duvarlarla çevrilmiştir 
ve bahçe, avlu ya da mezarlık olarak kullanılmış bir açık alan olduğu ortadadır. 
Yüzey toprağı ve modern dolgu toprağının vaftizhane apsisinin kuzeyindeki 
alandan kaldırılmasıyla Geç Bizans ya da sonrasındaki döneme ait tabakadan 
karışık bir biçimde, oldukça fazla miktarda insan kemikleri ortaya çıkarılmıştır. 
Kemiklerin kırık taş, tuğla gibi malzemelerle karışık hâlde bulunması bize bu alanın 
normal bir mezarlık değil de, başka alanlardaki mezarlardan çıkarılan kemiklerin 
atıldığı bir alan olduğunu düşündürmektedir. Bitişikteki vaftizhanede bulunan ve 
olasılıkla Selçuklu döneminde boşaltılan mezarlardan çıkan kemiklerin buraya 
atılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu tabaka altında dört küçük çocuk mezarının 
ele geçirilmesi burada küçük bir mezarlığın varlığına işaret etmektedir. Ancak bir 
tanesi kazılabilen mezarlardan çok küçük çocuk kemikleri ile beraber bir bronz 
küpe ve iki tüm cam bilezik bulunmuştur. 

XC Açması: Büyük Mekân

Kazılarımız kilise dışında Büyük Mekân’da dört ayrı açmada gerçekleştirilmiştir. 
Bunlardan ilki olan XC açması 1998 yılından bu yana kazılarına devam ettiğimiz 
Büyük Mekân’ın güneybatı köşesinde yer almaktadır. Bu alanı açmanın başlıca 
amacı Büyük Mekân savunma duvarın güney batı ucunu ortaya çıkarmak, M.S. 838 
Arap tahribatı seviyesine kadar inmek ve M.S. 10.-11. yüzyıl katmanlarını ortaya 
çıkararak kaydetmek ve yorumlamaktı. Sonuç olarak alanın kuzeyinde M.S. 838 
yıkım tabakalarına ulaşıldığında, çamur tabanı olan bir odanın kalıntıları ortaya 
çıkarılmıştır. Alanın güneyindeyse, kalın moloz tabakası kaldırıldıktan sonra, üç 
duvarlı küçük bir oda ile bununla bağlantılı olan bir drenaj kanalı bulunmuştur. 
Güneybatı köşesine değerlendirdiğimizde, Büyük Mekân’ın Orta Bizans Dönemi 
yapılaşmasının tam düzenli olmadığı gözlelenmiştir.
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XE Açması: Büyük Mekân
XE açması kazılarındaki öncelikli amacımız Büyük Mekân’ın güney duvarının 

kuzeye bakan yüzeyini tamamıyla açığa çıkarmak ve bu alandaki stratigrafi k 
oluşumu daha sağlam yorumlayabilmekti. Çalışmalar böylece 101.40 m. uzunluğa 
sahip olan kuzey duvarın tamamıyle ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bu anlamda 
ilk olarak XE açmasının, 2005 yılında bıraktığımız kısımdan başlayarak doğuda 
XM açması ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Kazılacak alan öncelikle ölçülmüş 
ve burada daha kolay ve sistemli bir kazı yapabilmek amacıyla alan 9.50 x 14.80 
m. ölçülerinde iki eşit açmaya bölünmüştür.

XE kazıları, Büyük Mekân savunma duvarından yıkılmış olan ve kalınca 
bir moloz yığını oluşturan kuzeye doğru eğimli yaklaşık 1.00 m. lik kaba dolgu 
tabakasının kaldırılmasıyla başlamıştır. Buradaki seviye indirme çalışmalarının 
daha ilk aşamasında büyük boy tuğla ve taşlardan oluşturulmuş bir fırın yapısının 
kalıntılarıyla karşılaşılmıştır (Resim: 8). Oldukça yüksek bir seviyede karşılaştığımız 
bu yapı, etrafı orta boy taşlardan oluşan duvarlar ile çevrelenmiş oval bir yapıdadır. 
Kare şekilli tuğlalar bir araya gelmiş, dıştan içe doğru üst üste binerek kubbe yapar 
şekilde fırının üst konstrüksiyonunu oluşturmuştur. Herhangi bir baca ya da ısıtma 
sistemine ait kalıntısını bulamadığımız bu yapı 2.80 m. x 2.50 m. ölçülerinde olup 
ağız kısmında dik olarak iki büyük yassı blok taş yer almaktadır. Genelde seramik 
ve cam üretimi için kullanılan bu tür fırınlar hem mimarî özellikleri hem de buluntuları 
vasıtasıyla işlevsel olarak tanımlanabilmektedirler. Fakat bu yapı böylesi üretimler 
için oldukça küçük boylarda basit bir yapıdır. Üstelik fırının içersinde ve etrafında 
böylesi faaliyetler için tanımlayıcı buluntuların ele geçmeyişi burasının basit bir 
ekmek fırını-tandır olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Yine açmamızın batı kısmında ve fırın yapısının hemen kuzey bitişiğinde biraz 
daha alt seviyelerde bu yapıdan daha erken bir döneme ait oldukları anlaşılan 
çeşitli duvarlar ortaya çıkmıştır. Özellikle geçen yıl kazdığımız XE açması kazıları 
sonrası bıraktığımız 10. yüzyıl yapısına ait olan güney ve doğu duvarlarının 
açığa çıkması, burada kare planlı bir mekân olduğunu anlamamıza yardımcı 
olmuştur. Muhtemelen güneydeki duvardan girişin sağlandığı bu mekânın üst 
yapısını ayakta tutmaya yardımcı olan mekânın ortasındaki direğin alt kısmı in 
situ bir sütun tamburu şeklinde tespit edilmiştir. Bu kare planlı yapının hemen 
güneyinde ise fırın yapısının altında uzanan duvarla birleşerek burada bir 
başka kare planlı yapıyı oluşturan geç dönem duvarları açığa çıkarılmıştır. Fırın 
yapısının alt seviyelerinde yer aldıklarından dolayı ondan önceki bir zamanda inşa 
edildikleri açık olan bu duvarlar Büyük Mekân duvarıyla birleşmektedir. Buradaki 
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kazılarımızın fırın yapısından dolayı sınırlı alanlarda yapılabilmesi geç dönem 
duvarlarının oluşturduğu bu mekânın Büyük Mekân duvarından önce mi ya da 
sonra mı yapıldığı hakkındaki yorumlarımızın sınırlı kalmasına neden olmuştur. 
Burada duvarların çevrelediği mekân içinde yaptığımız kazılar esnasında mekânın 
tuğla ve sertleştirilmiş topraktan oluşturulmuş zemini açığa çıkarılmıştır. Zeminin 
biraz daha alt seviyelerindeyse Büyük Mekân duvarı tarafından kesildiği ve tahrip 
edildiği açıkça anlaşılan hasar görmüş geniş bir pithos ortaya çıkarılmıştır. Bu 
pithosun gerek Büyük Mekân duvarı tarafından tahrip edilmesi, gerekse geç 
dönem duvarlarının oluşturduğu mekânın zemininin altında yer alması, pithosun 
bahsettiğimiz bu yapılardan daha erken bir döneme ait olduğunu göstermektedir.

Devam eden günlerde fırın yapısı ve onun altında açığa çıkardığımız bu geç 
dönem yapısının kuzey ve kuzeydoğusunda da yeni duvarlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu anlamda ortaya çıkmaya başlayan bu yeni duvarların hem daha iyi 
anlaşılabilmesi hem de açmamızın diğer yarısının açılması amacıyla çalışmalarımız 
alanın doğusuna XM açmasına doğru kaydırılmıştır. Burada da tıpkı diğer kısımda 
olduğu gibi, ilk olarak Büyük Mekân duvarından yıkılmış olan moloz dolgu ve 
ağırlıklı olarak kuzeyde yüzey toprağı kaldırılmıştır. Moloz yığının hemen altında 
geç dönem duvarları kendini göstermiş, en doğuda ise XM açmasına ait yapılardan 
yıkıldıkları anlaşılan büyük blok taşlar yıkıntı şeklinde açığa çıkarılmıştır (kontekst 
225). Biraz daha alt seviyelerde ise açmamızın batı kısmında ortaya çıkan ve 
bu kısma doğru devam ettikleri düşünülen duvarlar kendilerini göstermişlerdir. 
Özellikle kontekst 215-228 ve 243 kontekst No.lu duvarlar güneyde Büyük Mekân 
duvarına yaslanarak burada dikdörtgen bir yapı oluşturmaktadırlar. Yaklaşık olarak 
931.96 m. seviyede sıkıştırılmış topraktan bir zemine sahip olduğu anlaşılan bu 
yapının Büyük Mekân duvarından daha önceki bir dönemde yapıldığı ve güney 
uzantısının bu duvar tarafından kesildiği tespit edilmiştir. Bahsettiğimiz bu 
mekânın içersinde yaptığımız seviye indirme çalışmaları sonrasındaysa mekânın 
batı duvarının altından uzanarak fırın yapısının hemen önünde bir başka duvar 
ile birleşen Erken Bizans Dönemine ait olduğunu düşündüğümüz kaliteli bir 
duvar yapısı ortaya çıkmıştır. Bu duvar (kontekst 227) doğu-batı doğrultusunda 
uzanmakta olup kontekst 228 No.lu duvarın batı kısmında harç ve tuğla katkılı 
kuzey-güney doğrultusundaki kaliteli bir duvarla (kontekst 271) birleşmektedir. 
Bu duvar da biraz kuzeyde bir başka doğu-batı doğrultulu duvarla (kontekst 216) 
birleşerek muhtemelen alanın tam ortası diyebileceğimiz bir kısımda genişçe bir 
mekânı oluşturmaktaydı. Kontekst 215 No.lu duvarın hem kuzeyinde hem de 
güneyinde yer alan ve oldukça derinlere indikleri anlaşılan kapı eşikleri ise bu 
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geniş mekânın doğu girişi olmalı. Kontekst 215 No.lu bu mekândan daha sonraki 
bir döneme ait duvar da bu girişin tam ortasından geçerek yapıyı ikiye bölmüştür.

Tüm bunların yanında geçen yıl XE açması olarak kazdığımız ve kesitten takip 
edebildiğimiz yangın-yıkıntı tabakasıyla onun hemen altında bulunan iyi işlenmiş 
duvarı bu yıl açığa çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
anlamda ilk olarak burada yoğun bir şekilde yıkıntı ve yangın tabakası temizlenmiş 
ve iyi işlenmiş plaster kaplı duvarı (kontekst 230) açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın 
doğu kısmında sürdürdüğümüz seviye indirme çalışmalarında bol sayıda yıkık 
vaziyette çatı kiremidi ve yanık kül toprağı kazılmış olup  931.12m seviyede burada 
farklı bir yapılaşmanın olduğu fark edilmiştir. Çalışmalarımızın bu yapılaşmayı 
anlamaya yönelik olarak devam etmesi sonucu bu iyi işlenmiş duvarın batısında 
iki adet biriktirme havuzu ve geniş bir pithos açığa çıkarılmıştır. 

Tuğla kaplı yüzeyleri, tıpkı duvarda olduğu gibi plaster harçla kaplanmış olan 
bu biriktirme havuzları, duvarın doğu kısmından beslendikleri anlaşılan birer 
oluğa sahiptir. Yaklaşık olarak 1 No.lu tank 929.80 m. seviyede olup orta kısmında 
çukur şeklinde bazalttan yapılmış küçükçe bir yuvarlak havuz yer almaktadır. 2 
No.lu tank ise ondan biraz daha yüksek seviyede (930.21 m.), yer almakta olup 
küçükçe bir yuvarlak havuza sahiptir. Burada bu biriktirme havuzlarının bir şarap 
imalâthanesine ait olabilecekleri fi kri ağırlık kazanmış ve alanı daha iyi anlayabilmek 
için duvarın batısının da kazılması kararlaştırılmıştır. Böylece yaklaşık duvarın 
batı paralelinde 5 m. lik bir alan daha kazılarak, yangın tabakasının hemen 0.15-
0.20 m. alt seviyelerinde genişçe bir ezme havuzu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). 
Duvara doğru batıdan doğuya hafi fçe devam eden bir eğimle son bulan bu ezme 
havuzu 2.55 x 3.60 m. ölçülerinde olup üzümün ezildiği tank olmalıdır. Burada 
ezilen üzümler şıra hâline geldikten sonra eğim sayesinde oluklardan geçerek 
biriktirme havuzlarında toplanıyorlardı. Bu ezme havuzunun bir diğeri hemen 
kuzey yanı başında açığa çıkmış fakat burada geç dönem duvarları tarafından 
kesildiği için boyutlarını tam olarak tespit etme imkânı olmamıştır. İki ezme 
havuzu ve bunların bağlantılı olduğu iki biriktirme havuzunun kazıları esnasında 
kül toprağı içerisinden çok miktarda tohum ve bitki kalıntıları ele geçirilmiş bunlar 
incelenmek üzere toplanmışlardır.3 Bu da bize imalâthanenin Karanlık Çağda tıpkı 
2005 yılında bulunduğumuz tank gibi sonradan, fakat M.S. 838’den önce tahil 
deposu olarak kullanıldığını göstermektedir.4  

3 Sonra Londra Müzesi’nde arkeobotanist olarak çalışan John Giorgi tarafından bunların 
tamamının Hordeum vulgare, yani arpa, olduğu rapor edilmiştir.

4 Bkz. C. Lightfoot, O. Koçyiğit, ve H. Yaman, “Amorium Kazısı, 2005,” KST 28/1, Çanakkale, 29 
Mayis-02 Haziran 2006, Ankara 2007, s. 275-6 ve res. 4-5, 281 ve res. 7.
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XN ve XO Açmaları: Büyük Mekân

Büyük Mekan’daki diğer iki açmamız olan XN ve XO açmaları, burada bir 
giriş kapısı bulabilmek amacıyla kazılmıştır. Fakat Büyük Mekân duvarlarında 
bir kapı bulabilmek amacıyla XN açması olarak adlandırılan ve Büyük Mekân’ın 
kuzey duvarı üzerinde açılan alandan kapı ile ilgili bir sonuç alınamamamıştır. 
Daha sonra batı duvarındaki ayakta olduğu anlaşılan büyük ortostat farkedilince, 
çalışmaların burada XO açması üzerinde yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. İlk 
olarak açmanın batısındaki dolgu toprağı kaldırılmış ve burada bazı yapılar ortaya 
çıkmaya başlamıştır.

Kapının varlığı, batı duvarında 2 metrelik bir açıklığın farkedilmesiyle 
anlaşılmış ve ortostatın da kapının bir parçası olduğu görülmüştür. Ardından 
bu açıklıkta oldukça büyük iki mermer levha tanımlanmıştır. Bu iki levhadan en 
büyüğü 2 metreden biraz daha uzun olup savunma duvarının iki ucu arasında alt 
kısmında uzanmaktaydı. Ortostat, bu bloğun üzerinde biraz kuzey ucuna doğru 
eğimli olarak oturmaktaydı. Daha küçük olan ikinci levha ise büyük taş blokların 
ve harcın içine yerleştirilmiştir ve batıya doğru hafi f eğimli olan taş (ortostat) onun 
üzerinde durmaktadır. Alttaki levhanın kapının eşiği, fakat üstteki levhanın ya 
sonradan konulan bir blokaj ya da başka bir yapıya ait mimarî eleman olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ancak bu görüşümüz açmanın sonraki sezonlarda batıya 
doğru genişletildiğinde daha iyi anlaşılabilecektir.

Kapı yapısının araştırılmasında; duvarın her iki tarafının genişliği ve harcının 
neredeyse duvarın ucuna kadar genişliyor olmasının yanı sıra, herhangi bir 
kaplama taşı için uygun bir yer bulunmamasından, Büyük Mekân’ın savunma 
duvarının her iki ucunun bir orthostat ile tamamlanmış olabileceği sonucuna 
varılmıştır. Burada taşın güney tarafındaki eşiğe kazılarak yerleştirilmiş diğer eşi 
ise muhtemelen çalınmış olmalıdır. 

Kapının doğu kısmının başarıyla ortaya çıkarılmasından sonra araştırma, 
yolun bu kısımdan takip edilemeyeceğini görmek için batıya açmanın dışına 
kaydırılmıştır. İkinci seviyeye gelindiğinde, orjinal eşiğin üzerinde daha yüksekteki 
seviyeye ulaşıldığında daha da netleşti ki seviye doğuya doğru savunma duvarının 
dış yüzüne paralel olarak kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmiş, o yönde ayakta 
kalabilmiş tek duvara kadar kırık tuğla ve küçük taş parçalarıyla doldurulmuş bir 
zemin ya da sert bir yüzey ile ilişkiliydi Bu sonraki duvarın sadece temellerinin 
sağlam kaldığı görülmüştür. Zeminin üstünde M.S. 9. yüzyıla ait bir sikke ele 
geçirilmiştir. 
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Büyük Mekân Evreleri

Büyük Mekân’da bugüne kadar ortaya çıkarılmış yapıların her yıl hangi evreye 
ait olduğunu anlamaya çalıştığımız gibi bu sezon da bu yönde çalışmalara devam 
edilmiştir. 2006 kazı sezonu içerisinde bu sezona kadar ortaya çıkarılmış duvarların 
hepsi ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu sezonun sonuna değin Geç Roma’dan Erken 
Osmanlı Dönemine kadar beş evre ya da yerleşim dönemi tanımlanabilmiştir. Bu 
çalışma, Büyük Mekân’ın yerleşim tarihi hakkında detaylı çalışılıp yayınlanması 
için hazırlanmaktadır. 

Konservasyon Raporu: Kilise

Beş haftalık konservasyon çalışmaları süresince, mimarî parçaların 
birleştirilmesi işlemini hızlandırmak için ekibe yeni bir konservatör daha eklenmiştir. 
Ayrıca çalışılmak üzere kilisenin batı ucundaki atriumdan ve kuzey kısmından 
gelen parçalar da eklenmiştir. Buna rağmen kilisenin güneybatı dış girişindeki 
3 numaralı duvarda ilk lento birleştirilip yerinde sağlamlaştırılmıştır (Resim: 10). 
Lento kireç harcı ile gereken yerlerinin sağlamlaştırılması amacıyla sıvanmış ve 
sıvanan kısımlar toprak tonlarındaki doğal boyalarla boyanmıştır. 

2005 sezonunda kazılan vaftizhanenin güney ve doğu duvarlarının büyük 
bir bölümünde ve batı duvarının kuzey kesiminin bir kısmında, yaklaşık 30 sene 
evvel, köylüler tarafından sökülmüş olan taşları desteklemek amacıyla, yerlerine 
yenileri kireç harcı kullanılarak konmuştur. 

Atriumun güney ucundaki nartekse açılan girişte yer alan sol kapı pervazı iki 
parça olarak kazılmıştır. Bulunan bu iki büyük parçasına yakın yerlerde bunlardan 
kopmuş küçük parçalar bulunmuştur. Ana parçanın üst bölümü ve küçük parçaların 
birbirlerine iyi oturabilmeleri için yüzeyleri düzeltilip taşların toplandığı avluya vinç 
yardımıyla konularak parçalar birbirlerine tutturulmuşlardır. Aynı şekilde atriumda 
in situ alt parça da yerinde sağlamlaştırılmıştır. Bu iki parça 2007 kazı sezonunda 
birbirlerine bağlanıp harçla konsolide edileceklerdir.

Apsisin arkasında, 1 numaralı duvarın dışında güneydoğu kısmındaki çıkıntı 
yapan blok oldukça yoğun bir koruma işleminden geçirilmiştir. Güneybatı köşesinde 
yer alan 3 numaralı duvarın üzerine daha sonraki bir dönemde inşa edilmiş olan 
duvar kaldırılmıştır. Bunu güneybatı köşesi ve freskoyu koruyan çatının arasındaki 
alanda uzun ve detaylı bir şekilde kireç harcıyla in situ parçalar üzerinde yapılan 
tamirler takip etmiştir. 



453453

Konservasyon Raporu: Büyük Mekân
XE açmasında ortaya çıkarılan tuğla/kiremit fırın etrafında kazı yapılabilecek 

kadar sağlam hâle getirilmiştir. XE açmasında iki şarap toplama havuzu ve 
üzüm çiğneme zemini, çokgen yapının güneyindeki su teknelerinde gereken 
yerlerde kireç harcı astarı uygulanmıştır. Ayrıca Şerafettin Arıözsoy’un bahçesinin 
duvarında parçalar hâlinde bulunan mezar kapağı bulunduğu yerden alınarak 
yazılı parçaların gerekli yerleri temizlenmiş ve yapıştırılmıştır. Birkaç küçük mimari 
parça da kazı evinde birleştirilerek taş deposuna yeniden yerleştirilmiştir. 

Atrium, XE ve XC açmalarında ele geçirilen seramik, metal ve diğer buluntular 
kazı evinde çalışan konservatörler tarafından temizlenerek tümleme işlemleri 
gerçekleştirilerek korumaları sağlanmıştır. Çalışılan malzemeler arasından bazı 
örnekler demir orak ucu, atrium ve dışındaki mezarda ele geçirilen cam bilezikler 
ile atriumda parçalanmış hâlde bulunan iki seramik kaptır. Ayrıca bir taş tokmak 
(T2043AB), bir sütun başlığından kopan kuş fi gürü (T2048AB), bir taş haça ait 
parça (T2049AB), ve altardan iki parça (T576AB) yeniden yapıştırılmıştır.

Depo Çalışmaları
Depoya yaptırılan yeni rafl ar deponun yeniden düzenlenmesine, taşlar yanında 

diğer malzemelere de yer tahsis edilmesine imkân sağlamıştır5.  Aşağı Şehir Kilisesi 
üzerine hazırlanan kitap için gerekli olan mimarî parçaların çizimlerine Paola 
Pugsley’in yardımıyla Tanya Meltsen tarafından devam edilmiştir. Sütun parçaları, 
heykel parçaları ve korkuluk levhaları gibi mimarî parçalar da dahil olmak üzere 
100’den fazla parça sezon boyunca yapılan çalışmayla kataloğa geçirilmiştir. 
Önemli parçalar arasında Orta Bizans Dönemine ait olan ve Şerafettin Arıözsoy’un 
bahçe duvarında farkedilen lâhit kapağından parçalar (T2031 – Resim: 12) ve 
Aşağı Şehir Kilisesi’nde ele geçirilen relic kutusu ya da larnakidion kapağı parçası 
(T2061) sayılabilir. 

Seramik Çalışmaları
Çalışmalar sırasında 500’e yakın parça çizilmiş, fotoğrafl anmış ve tanımlanmıştır.  

2006 kazı sezonu seramik çalışmalarında iki alanda odaklanılmıştır: Aşağı Şehir 

5 Kazı evindeki taş deposunda yapılan çalışmalar Nikos Tsivikis ve Murat Şen tarafından Eric 
Ivison’ın denetiminde gerçekleştirilmiştir.

6 Johanna Witte-Orr’un sorumluluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden dört 
öğrencinin yardımıyla çalışmalar gerçekleşmiştir.
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Kilisesi ve XE açmasından gelen birkaç kontekst. Çalışmanın amacı Aşağı Şehir 
Kilisesi’nde ele geçirilen seramiklerin yayına hazırlanmasıydı. Narteks ve bulunan 
dokuz mezar açık olarak seri hâlde kontekst verdikleri için çalışmalar bu alanda 
başlatılmıştır. İlk olarak 2004 sezonunda alınan kayıtların doğruluğu kontrol 
edilmiş7  ve bundan sonra dokuz mezarın içinden, üzerinden ve Narteksin Orta 
Bizans zemininin altında ele geçirilen seramikler kaydedilerek çalışılmıştır. 

 Narteksteki ve kilisenin ana kısmındaki güney nefte açılan sondajdan gelen 
(AM02/A8/ kontekst 3-11) Geç Roma/Erken Bizans seramiklerini karşılaştırmak 
üzere, 2005 kazı sezonunda XE açmasından gelen birkaç kontekstte çalışılmıştır. 
Bu kontekstlerin hepsi açmanın en erken tabakalarına aittir. XE açmasındaki 
dolgu toprağı ifade eden kontekst 60 ve 72’de çok sayıda farklı tiplerde seramik 
parçaları vardır; ayrıca yeni kırıkların farkedilmesi de seramiklerin kırıldıklarında 
yeni olduklarını göstermektedir. Burada bulunan seramik kap parçaları ortalama 
M.S. 6. ve erken 7. yüzyıllar arasındaki seramiklerin tipolojisi için temel kaynak 
teşkil etmektedir. 

Cam Çalışmaları
2006 kazı sezonundaki çalışmalar 1998–2001 ve 2006 sezonlarında ele 

geçirilen pencere camlarının kataloglanması ve özellikle 2006 XE açması ve 
Aşağı Şehir Kilisesi Atriumu’ndan gelen parçaların tanımlanmaları üzerinde 
yoğunlaştırılmış, 1998-2006 yıllarında malzemenin kataloglanması işlemi 
tamamlanmıştır8.  Her katalogda cam işçiliği artıkları, mozaik tesserae, ve cam 
kap parçaları ileriki sezonlarda uzmanların gelip kolayca çalışabilecekleri şekilde 
gruplandırılmış ve düzenlenmiştir.

Açma sorumlusu arkeologlar ve Aşağı Şehir Kilisesi’nin mimarî ve süslemesi 
üzerinde çalışan uzmanların yardımıyla malzemelerin bulunduğu kontekstler, 
tarihlendirme, pencere camları ve kalıp alçı çerçeve ile kullanılan pencere camlarının 
hazırlanmasını kapsayan teknoloji hakkında daha detaylı bilgi edinmemizi sağladı. 
Özellikle 2002 sezonunda kataloglanan ve Aşağı Şehir Kilisesi’nin Orta Bizans 
Dönemine tarihlendirilen ikinci evresine ait kalıp alçı çerçeve ile kullanılan pencere 
camları faydalı olmuştur. Bu parçalar Londra’da düzenlenen 21. Uluslararası 
Bizans Kongresi’nde sunulmuştur.

7 Seramiklerin ilk olarak kayda geçirilmesi işlemi 2004 kazı sezonunda Ned Schoolman 
tarafından yapılmıştır

8 Bu çalışmalar Francesca Dell’ Acqua tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bkz. C.S. Lightfoot, 
“Glass Finds at Amorium,” DOP 59 (2005), s. 173-81.
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Bugüne kadar ele geçirilen cam işçiliği artıklarından yola çıkarak Amorium’da 
Geç Antik ve Orta Çağ arasında yerel cam yapımı hakkındaki hipotezler, 
Amorium’da cam üretilen atölye bulunana kadar ispatlanamayacaktır. Bu yüzden 
şimdilik, ithal edilen camların Amorium’da eritilerek yeniden şekillendirildiğini 
düşünmek daha mantıklı olacaktır. 

Sikke Raporu

Sezon süresince gerek kazılardan elde edilenler gerekse yüzey buluntusu 
olarak, tamamı bakır ya da bronz alaşımı 52 sikke ortaya çıkarılmıştır. Bulunan 
tüm sikkeler temizlenmiş, alçı kalıpları alınmış, sağlamlaştırılmış, kaydedilmiş, 
ağırlıkları alınmış ve fotoğrafl anmıştır. 

Kaydedilen iki Roma eyalet sikkesinden biri şehrin kendi darphanesine, diğeri 
ise Pisidya Antiokheiası (Yalvaç) darphanesine aittir. Dört Geç Roma sikkesi ve 
bir Erken Bizans örneği M.S. 4.–6. yüzyıllara tarihlenen buluntu grubunu oluşturur. 
Buna karşın, kilise atriumunda bulunmuş olan altı çok önemli sikkeyi de içeren 13 
sikke M.S. 7. y.y. a tarihlenebilir. II. İustinianos (M.S. 685–695) ve Leontios (M.S. 
695–698) dönemlerine ait olan bu sikkeler (A21/kontekst 106, SF7310-7315), 
oldukça nadirdir ve örnekleri de genellikle arkeolojik yerleşmelerde ele geçirilmiş 
ya da kaydedilmiş sikkeler değildir (Resim: 11). Buna ek olarak, II. Michael’e 
ait bir follis ve  XE açması yıkıntı tabakasından ele geçirilen oğlu Theophilus 
Dönemine ait iki sikke yıkımın tarihlendiği M.S. 9. yüzyılı doğrulamaktadır. M.S. 
10. y.y. a tarihlenmiş sekiz sikke, 12 anonim ve imzalı follislerin arasında en geç 
VII. Michael (M.S. 1071–1078) Dönemine tarihlenen sikke ile birlikte kayıt altına 
alınmıştır. Ayrıca tamamı muhtemelen Selçuklu Dönemine ait dört İslâmî sikke de 
bulunmuştur.

Kemik Çalışmaları

18–28.07.2006 tarihlerinde Kuzey Nekropol’de 2005 sezonunda kazılan Mezar 
94’ten elde edilen iskeletler üzerinde çalışılmıştır. Mezar 94’un dört ayrı bölümden 
oluşan mezar odaları MZ-94a, MZ-94b, MZ-94c ve MZ-94d olarak isimlendirilmiş 
ve söz konusu mezardan 2005 kazı sezonunda toplam 16 kutu kemik çıkarılmıştır. 
İskeletlerin büyük bir çoğunluğu MZ-94d’de bulunmuş olduğundan çalışma süresi 
boyunca bu bölüme ait iskeletler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu yılki çalışmanın 
temel amacı bu mezar odacığındaki minimum birey sayısı, yaş ve cinsiyet yapısının 
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belirlenmesi ve ayrıca ölçülemeyen genetik varyasyonlar, anomaliler ve hastalık 
izlerinin tespiti olmuştur9.  

Korunma dereceleri birbirinden farklı durumdaki iskelet kalıntılarından 
yetişkinlere ait çoğu uzun kemik ve kafatası parçalı; daha küçük boyutlu iskelet 
öğeleri ise bütün durumdadır. Çok sayıda karışık iskelet kalıntısı olması, 
konservasyon işleminin devam etmesi ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle MZ-
94’ten gelen insan kalıntılarının antropolojik çalışması bu yıl tamamlanamamıştır. 
Bu nedenle, mezar popülâsyonunun genel yapısı ile ilgili bir çıkarımda bulunmak 
mümkün değildir. MZ-94’den gelen insan kalıntılarının buluntu anında karışık 
durumda olması ve mezarın yüzyıllar boyunca defalarca kullanılmış olduğu göz 
önüne alındığında, bu populâsyonun demografi k yapısı ile ilgili kesin sonuçlara 
ulaşma ihtimali oldukça zayıf görünmektedir. Bununla birlikte, şimdiye kadar 
yapılan gözlem ve incelemelere göre bazı bilgiler sunulabilecektir.

AM05/MZ94’daki İnsan Kemiklerinin Konservasyonu 

2005 kazı sezonunda ortaya çıkarılan bu parçaların tasnifi  ve konservasyonunun 
yapılması gerekmekteydi. 30 kadar gömünün olduğu tahmin edilen mezarlar 
karıştırılmış ve bu nedenle iskeletler birbirine girmiş halde bulunmuşlardır. 
Bunun sonucu olarak iskeletlerin bir bütün olarak ayrı ayrı kazılmaları mümkün 
olmamıştır. Kemiklerin aşırı parçalanmış olmasından dolayı, numaralandırılan 
kemikler binlerce parçadan oluşmaktadır. Sonuç olarak, konservasyon çalışması 
fi ziksel antropoloji için yardımcı olacak kemikler üzerinde yoğunlaşmıştır10.  Bunlar 
arasında kafatası, leğen kemiği ve uzun kemikler yer almaktadır.

Nekropol Çalışmaları

2004 kazı sezonunda başladığımız Amorium mezarlarının kayıt altına 
alınarak sınıfl andırılmasına, 2005 sezonunda Kuzey Nekropol’deki bir mezarın 
kazılmasından sonra, 2006’da devam edilmiştir11.  Bu yılki çalışmalarımla birlikte 
mezarların sayısı 104 olmuştur. Mevcut verilere göre mezarlar tipleri şu şekilde 

9 Bu çalışmalar Arzu Demirel tarafından gerçekleştirilmiştir.
10 Bu çalışmalar Lisa Usman tarafından gerçekleştirilmiştir.
11 Bkz. C. Lightfoot, O. Koçyiğit, ve H. Yaman, “Amorium Kazısı, 2005,” KST 28/1, Çanakkale, 29 

Mayis-02 Haziran 2006, Ankara 2007, s. 272-4, çiz. 1-2 ve res. 1-3.
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sıralanabilir: anıt mezarlar, ana kayaya oyulmuş oda-mezarlar ile yine ana kayaya 
oyulmuş basit mezarlar, düz levhalarla ya da ikinci kullanım bezemeli levhalarla 
oluşturulmuş sandık mezarlar. Bunların dışında Batı Nekropol’de bir tümülüs yer 
almaktadır. 

İki örneğe ait anıt mezarlar oldukça yoğun tahribata uğramıştır, fakat büyük 
masif bloklar kullanılarak inşa edildikleri anlaşılmaktadır. Ana kayaya oyulmuş 
oda-mezarların gösterdiği ortak özellikler, girişten hemen sonra, üzeri düz çatılı 
dikdörtgen bir alan ve bunun etrafına yerleştirilen kenarlarında alçak ve dar 
bariyerler bulunan iki gömü sekisi ile daha dar, muhtemelen mezar hediyelerinin 
bırakıldığı, bir sekidir. Ana kayaya oyulmuş basit mezarların iki grup oluşturduğu 
görülmüştür. Bunlardan birincisi, dikdörtgen biçimliler, ikincisi ise kısa kenarlarından 
biri oval oyulmuş basit mezarlardır. İkinci tipteki basit mezarlar da ölünün başını 
koymak için bir yastığa sahip olanlar ve yastığı olmayanlar şeklinde ikiye ayırmak 
mümkündür. Sandık mezarlar ise bezemesiz plakalarla inşa edilenler ve ikinci 
kez kullanılmış Frig kapı betimli mezar stelleri ile inşa edilenler olarak iki farklı 
tiptedir. 

Mezarlarda bir yön birliği bulunmamakla birlikte, çoğunluğu kuzeybatı-
güneydoğu yönlü uzandığı tespit edilmiştir. Bazı mezarlar ana yönlere doğru 
küçük sapmalarla yine kuzeybatı-güneydoğu yönünü esas almış gibi durmaktadır. 
Gömülerin başlarının kuzeybatıya, ayakucunun güneydoğuya yönelik olduğu 
düşünülmektedir. Günümüze ulaşan korunmuş bir basit mezarın olmayışı gömü 
sayısının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Ancak basit mezarların boyutları tekli 
gömü olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bunlar arasında çocuklara ait olanlar açıkça 
seçilebilmektedir. Basit mezarlar kaya kütleleri üzerinde tek başlarına yer alabildiği 
gibi dokuz mezarın bir arada olduğu gruplar da mevcuttur. 

İki sezondur çalıştığımız nekropol alanları dışında kentin doğusunda daha 
önce kaçak kazılarla açılmış mezarların varlığı bilinmektedir. Buradaki mezarların 
kayıt altına alınması işlemi gelecek kazı sezonlarına bırakılmıştır. Ayrıca Batı 
Nekropol’deki tümülüsün kazısı ise 2007 sezonunda gerçekleştirilecektir. 
Nekropol çalışmalarının yanı sıra şehir içinde ve çevresinde sıkça karşılaştığımız 
kapı taşlarının yayın hazırlıkları, bulunan yeni örneklerin eklenmesiyle 
sürdürülmektedir.
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Teşekkür

2006 kazı sezonunun başarılı geçmesini kazıya katılan bütün ekip üyeleri ile 
beraber mutfak elemanları ve köyden tedarik edilen işçilerin yorulmak bilmeden 
yardıma hazır olmalarına borçluyuz. Ayrıca kazı bekçimiz Selahattin Arıözsoy’un 
yapılması gereken pek çok gerekli görevi neşeli bir havayla yapmasından ve 
her zaman yardıma hazır olduğundan da bahsetmek gerekmektedir. Amorium 
Kazıları Projesi Ankara, Afyonkarahisar ve Emirdağ’daki yetkili kişilerin yardım ve 
desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder. Maddî destek yine İngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü, Dumbarton Oaks (Harvard Üniversitesi adına), The Metropolitan 
Museum of Art’taki Adelaide Milton de Groot Fon’undan, bir anonim bağışçıdan; 
ayrıca Loeb Klasik Kütüphane Vakfı ve Leon Levy Vakfı’ndan gelmiştir. Bizden 
desteklerini kesmeyen bu kuruluş ve kişilere de gönülden teşekkürü bir borç biliriz. 
Philadelphia’daki ARIT’ten Nancy Leinwand’a da yardımlarından ötürü ayrıca 
teşekkür etmek isteriz. Buna ilâveten Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki dostlar 
ve meslektaşlara, Wommelgem, Belçika’daki Resiplast Şirketi’nden Sayın Paul 
Hostyn’a şirketinden gelen konservasyon malzemelerini de kullanarak Aşağı Şehir 
Kilisesi’ndeki taş konservasyonunda değerli zamanını ve yardımlarını bizden 
esirgemediği için minnettarız. Son olarak, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Başkanı’na 
ARIT’in idare memurlarına, The Metropolitan Museum of Art’taki meslektaşlara ve 
Bakanlık temsilcisi Dr. Adil Özme’ye yardımlarından ötürü teşekkür ederiz. 
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Çizim 1:  Aşağı Şehir Kilisesi Atriumu’ndaki 18 numaralı 
mezarda bulunan bir çift altın küpe

Resim 1:  Aşağı Şehir Kilisesi Atriumu’nun son durumu
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Resim 2:  Atriumun 1. evresine ait opus signinum tekniğindeki harç yatağı

Resim 3:  Atriumun Orta Bizans Dönemi revaklarından düşmüş sütun parçaları
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Resim 4:  Atriumun kuzey duvarının dibinde bulunan 19 ve 20 numaralı mezarlar
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Resim 5:  19 numaralı mezarın batı ucunda bulunan yazılı levha

Resim 6:  Atriumun güney revakta yer alan 18 numaralı mezarından çıkan ölü hediyeleri
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Resim 7:  18 numaralı mezarın tuğla döşemesi
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Resim 9:  XE açmasında Karanlık Çağa ait şarap imalâthanesinde yer alan bir ezme havuzu

Resim 8:  Büyük Mekân savunma duvarına bitişik bir fırın yapısı
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Resim 10:  Aşağı Şehir Kilisesi’nin güneybatı dış girişindeki güney ana duvarında birleştirilip 
yerinde sağlamlaştırılmış ilk lento

Resim 11: Bizans Dönemine ait olan ve Şerafettin Arıözsoy’un bahçe duvarında farkedilen lâhit 
kapağından parçalar (T2031)
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Giriş

2006 yılı Karain Mağarası Kazıları 33 kişilik bir uzman ve öğrenci grubuyla1  
15.07.2006 tarihinde başlamış ve 28.08.2006 tarihinde sona ermiştir. T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nı ise, Elazığ Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Ziya Kılınç 
temsil etmiştir. Emeği geçen tüm heyet üyeleri ve öğrencilere teşekkürlerimizi bir 
borç biliyoruz. 

2006 yılı kazıları, daha önceki yıllarda da olduğu gibi E ve B gözlerinde eş 
zamanlı olarak sürdürülmüştür.

 

2006 YILI KARAİN MAĞARASI KAZILARI
Işın YALÇINKAYA*

Harun TAŞKIRAN
Metin KARTAL

Kadriye ÖZÇELİK
M. Beray KÖSEM

Gizem KARTAL

* Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Metin KARTAL, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Dr. Kadriye ÖZÇELIK, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 
06100, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

 Uz. Dr. M.Beray KÖSEM, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Gizem KARTAL, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

1 Dr. A. Levent ATICI (Harvard Üniversitesi - A.B.D.), Bora Cem Sevencan (M.A.), İrfan Deniz 
Yaman ve Aykut Güre (A.Ü.S.B.E. yüksek lisans öğrencileri). Ali İlaslan, Eylem Dere, Yavuz 
Aydın, Kaan Bulut, Döndü Urhan, Tuğba Seval, Yasemin Durmaz, Eşref Erbil, Onur Dinç, 
Nilgün Çınar, Canan Okatan, Burak Sönmez, Sultan Baş, Güven Sevencan, Ayşe İpekçi, Anıl 
İssi, Buket Babataş, Güzel Öztürk, Fatih Sayılar, Sibel Kanber, Seçil Toygun, Gönül Arslanalp 
(A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri), Sonja Tomasso, Christel Schoonbroodt 
(Liège Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri – Belçika).
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I. E Gözü Kazısı

Karain Mağarası E Gözü kazısı 2006 yılında toplam 3 plan karede 
gerçekleştirilmiş olup (Çizim: 1), 3 ayrı jeolojik seviye içinde 37 arkeolojik seviye 
kazılmıştır. Kazı öncelikle ana dolgunun güney profi linde bulunan J 16 plan 
karesinde başlamış ve J 17 ile J 18 plan karelerinde devam etmiştir (Tablo: 1). 
2005 yılında Kökten’in sondajından arta kalan J plan karelerinin çeşitli boyutlar 
gösterdiklerini ve genellikle de tam plan kareden daha küçük boyutlu olduklarını 
belirtmiştik (Yalçınkaya ve diğ., 2007: 540). Ancak bu yılki kazılarda tabana doğru 
ilerledikçe, plan kare boyutlarının büyüdükleri gözlemlenmiştir.

Jeolojik seviyeler, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 3 ayrı ünite şeklinde; 
V.1, V.2 ve V.3 olarak tespit edilmiştir. 70. arkeolojik seviyeden itibaren başlayan 
V.1 ünite genellikle krem rengi tonlarında olup bu alanda bu yıl 72. arkeolojik 
seviyeden itibaren bütünüyle sertleşmiş bir yapı ile karşılaşılmıştır. Buna karşın, 
bu ünitede yumuşak yapıda kısımlar da bulunmaktadır. V.1 ünitesi aynı zamanda 
lokal olarak gözlemlenebilen kalsitik kuşaklar, yarıklar ve çatlaklar da içeren bir 
görünüm sergilemektedir. V.2 jeolojik ünitesi, siyah renkli ve konkresyonlu bir 
yapı göstermiştir. Oldukça zor kazılabilen ve sert bir ünite olan V.2 içerisinde, yer 
yer kahverengi toprak da izlenebilmektedir. V.3 jeolojik ünitesi ise; ince kumlu, 
yumuşak ve krem renkli bir sediman ile belirginleşmiştir. Bu alanın kazısı oldukça 
kolay ilerlemiş, ancak plan kareler içinde yer yer delikler ve yarıklar görülmüştür. Bu 
alanlar çok daha yumuşak bir yapı gösterdiklerinden daha üst seviyelerden aşağıya 
doğru birtakım entrüzyonlar olmuş olabilir. Bununla birlikte, J 17 plan karesinin 
85. arkeolojik seviyesinde olduğu gibi plan karelerin ortalarında sertleşmiş kalsitik 
kuşaklar da karşımıza çıkmıştır. Tabana doğru ilerledikçe özellikle J 16 ve J 17 
plan karelerinde boyut açısından yeniden bir küçülme kendini hissettirmektedir. 
V.3 birimindeki bu yumuşak yapı kolay bir biçimde tahribata uğradığından tabanda 
ana dolgunun içine doğru bir büyük oyuğa neden olmuştur. Daha üstteki sert kısım 
ise bir saçak yapmıştır. Sözü edilen bu kısımlar ana dolgunun güney kısmının uzun 
yıllardan beri doğal etmenlere açık olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, 
bu doğal tahribat, bu alanın kazılmasıyla önlenebilecektir. 
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KARAİN E 2006 KAZILAN PLANKARELER

PLAN KARE AH GH Başlangıç  Bitiş  
   Kotu (m.) Kotu (m.)

J 16 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 V.1 -12.30 -13.00
J 16 79, 80 V.1 – V.2 -13.00 -13.20
J 16 81, 82, 83 V.2 -13.20 -13.50
J 16 84 V.2 – V.3 -13.50 -13.60
J 16 85, 86* V.3 -13.60 -13.80
J 17 72, 73, 74, 75, 76, 77 V.1 -12.30 -12.90
J 17 78 V.1 – V.2 -12.90 -13.00
J 17 79, 80, 81, 82 V.2 -13.00 -13.40
J 17 83 V.2 – V.3 -13.40 -13.50
J 17 84, 85, 86* V.3 -13.50 -13.80
J 18 72, 73, 74 V.1 -12.30 -12.60
J 18 75, 76 V.1 – V.2 -12.60 -12.80
J 18 77, 78* V.2 -12.80 -13.00

* İlgili plan kare için bu yıl inilen en son arkeolojik seviye
Tablo: 1

E Gözü Arkeolojik Buluntuları
E Gözü kazısının arkeolojik buluntuları genel olarak yontma taş öğelerle temsil 

edilir. Bunlar içinde; radyolarit, çakmak taşı, silisli kalker ve kalker temel hammadde 
kategorileri olarak gözlemlenmiştir. Kazısını gerçekleştirmiş olduğumuz 3 jeolojik 
birim içinde, en yoğun buluntu grubu V.1 içinden elde edilmiştir. Buna karşın, en 
az buluntu ise V.3 jeolojik seviyesinde tespit edilmiştir. 

V.1 jeolojik seviyede 20’nin üzerinde düzeltili ve düzeltisiz yonga bulunmuştur 
(Çizim 5: 1, 4, 5, 6). Bunlara ek olarak, az olmakla birlikte silisli kalker yongalar 
da mevcuttur. Bu seviyede ele geçirilmiş olan 1 adet dilgicik parçası teknolojik 
görünümü nedeniyle üst seviyelerden karışmış gibi görünmektedir. Yukarıda 
da bahsetmiş olduğumuz gibi, yılların tahribatı dolgu içinde çatlaklar ve yarıklar 
oluşturmuştur. Bu türden oluşumlar karışmaların nedenlerini açıklamamıza 
yardımcı olmaktadır. Tanımlamaları daha sonra yapılacak olan diğer yontma taş 
buluntular, küçük boyutlu kırık parçalar olarak karşımıza çıkmıştır. V.1 jeolojik 
ünitede tipolojik tanımlamaları yapılan âletler arasında kenar kazıyıcılar (Çizim 
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5: 2, 3, 7) ve çontuklu âletler tespit edilmiştir. Genel olarak bu yongalama ürünleri 
sert vurgaçla yongalanmış arkaik görünümlü bir teknolojiyi yansıtmaktadırlar. Söz 
konusu bu alandan, olasılıkla yontulmuş ve tanımlamaları daha sonra yapılacak 
olan çeşitli kalker buluntular tespit edilmiştir (Çizim 6: 1-6). 

V.2 jeolojik ünite, üstteki V.1’e oranla daha az buluntu sağlamıştır. Bu seviye, 
kazısı yapılmış alanlarda teknik açıdan üstteki seviyeye benzer görünümde 10’dan 
fazla yonga ile temsil edilir. Diğer buluntular; 1 adet çekirdek, çeşitli yontma taş 
parçalar (Çizim 6: 10), 1 adet kırık kenar kazıyıcı (Çizim 6: 7), 2 adet dişlemeli âlet 
(Çizim 6: 8, 9) ve 1 adet çontuklu âlet (Çizim 6: 11) ile Tayacien endüstri özellikleri 
göstermektedir. Bu ünite içinde tamamıyla steril olan arkeolojik seviyeler de vardır. 
Yine üstteki V.1’de olduğu gibi tanımlaması daha sonra yapılacak olan yontulmuş 
kalker parçalar da diğer buluntular kategorisinde toplanabilir. 

V.3 jeolojik ünite, bu yıl kazısını yapmış olduğumuz alanlar itibarıyla, yontma 
taş buluntu açısından birkaç adet parça dışında herhangi bir arkeolojik buluntu 
vermemiştir. 

Özetle, 2006 sezonunda E Gözü’nde yaptığımız kazılarda V.1, V.2 ve V.3 
jeolojik üniteleri Clactonien ve Tayacien endüstrinin varlığını kanıtlamaktadır. 
Dolayısıyla Karain Mağarası E Gözü, tabana doğru daha çok yonga endüstrisinin 
ağır bastığı bir teknolojik özellikle karşımıza çıkmaktadır. Bu yongaların çok azı 
düzeltilerle modifi ye edilmiş olup düzeltisiz parçalar çok daha yoğun bir biçimde 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, şüpheli de olsa bazı kalker yontma taş 
parçalar da dikkate değer buluntular arasında yer almaktadır. 

E Gözü’nün Faunal Buluntuları
E Gözü kazısında, yontma taş buluntu topluluğu yanında çeşitli plan kare 

ve seviyelerden genellikle kırık veya çok kırıklı kemikler de ele geçirilmiştir. 
Kemik buluntu açısından en yoğun olan seviye J 16 plan karesinin 83. arkeolojik 
tabakasıdır. 

V.1 jeolojik ünite içinde etçil ve otçul memeli hayvan kemiklerinin yanı sıra 
kuşlara ait kemikler tespit edilmiştir. Bu seviyelerden elde edilen kemikler çok 
kırıklıdır. V.2 jeolojik ünitesinde de durum aynı görünmektedir. Yukarıda kemik 
buluntuların oldukça yoğun olduğundan bahsettiğimiz J 16 plan karesinin 83. 
arkeolojik seviyesinden 1 adet etçil çenesi, 2 adet otçul çenesi ve 1 adet de defans 
dişi ele geçirilmiştir. Bu arkeolojik seviyede hiçbir yontma taş buluntu yoktur. 
Bunların dışında V.2 seviyesinde çeşitli yoğunlukta kırık kemik parçaları ile 4 adet 
izole etçil dişi de ele geçirilmiştir. V.3 birimi, faunal buluntuların en az olduğu grubu 
oluşturur. Burada in situ olmadığını düşündüğümüz mikrofaunal kalıntılar tespit 



471471

edilmiştir. Bunların yanı sıra olasılıkla 1 adet kuş kemiği, 1 adet otçul çenesi ile 
çeşitli sayılarda kırık kemikler de diğer faunal buluntuları oluşturmaktadır. Bulunan 
bu kemiklerin tür tayinlerinin tespiti, yapılması planlanan zooarkeolojik çalışmalar 
sonucunda belirlenebilecektir.   

II. B Gözü Kazısı
Karain Mağarası B Gözü kazısı 2006 yılında; H 11, H 12, H 13, H 14, I 11, I 

12, I 13 ve I 14 olmak üzere 8 ayrı plan karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2). Adı 
geçen tüm plan karelerde AH 7’den başlayarak AH 11 dahil olmak üzere toplam 
40 arkeolojik tabakada çalışılmıştır (Tablo: 2). Kazısı yapılan bütün plan karelere 
ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo: 2’de 
gösterilmiştir. 

KARAİN B 2006 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN KARE AH GH Başlangıç  Bitiş
   Kotu (cm.)  Kotu (cm.)
H 11 7, 8 H.III -280 -300
H 11 9, 10, 11* H.IV -300 -330
H 12 7, 8 H.III -280 -300
H 12 9, 10, 11* H.IV -300 -330
H 13 7, 8, 9 ,10, 11* H.III -280 -330
H 14 7, 8 H.II -280 -300
H 14 9, 10 H.II-H.III -300 -320
H 14 11* H.III -320 -330
I 11 7, 8 H.III -280 -300
I 11 9, 10, 11* H.IV -300 -330
I 12 7, 8, 9 H.III -280 -310
I 12 10, 11* H.IV -310 -330
I 13 7, 8, 9, 10, 11* H.III -280 -330
I 14 7, 8, 9 H.II -280 -310
I 14 10, 11* H.III -310 -330
* İlgili plan kare için bu yıl inilen en son arkeolojik seviye

Tablo: 2
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Tabloda da görüleceği üzere bu sene bütünüyle Holosen seviyelerde çalışılmıştır. 
Holosen dolgularda yaptığımız bu yılki çalışmalar, H 11 ve I 11 plan karelerinin 
7. arkeolojik tabakasından (H.III) başlatılmıştır. Daha önceki senelerden bilindiği 
üzere, Holosen seviyeler genellikle sarımsı ve kahverengi tonlarında sedimanlar 
içeren jeolojik birimlerden oluşmaktadır. Kazı alanımızın batısında karşımıza 
çıkan H.II jeolojik biriminde İlk Tunç Çağı özelliği gösteren buluntuların yanı sıra 
Kalkolitik unsurlar da tespit edilmiştir. H.III ve H.IV ise bütünüyle Kalkolitik Çağın 
buluntularını vermiştir. H.II jeolojik birimi daha çok sarımsı renk tonlarında ve bol 
kalker taş döküntülüdür (Çizim: 3). H.III ise kahverengi tonlarında olup kalker 
döküntünün devam ettiği bir seviye olarak karşımıza çıkmıştır. Kahverengimsi gri 
tonlarında olan jeolojik seviye H.IV, yer yer bol karbonlu ve bol kalker döküntülü bir 
depolanma süreci ile temsil edilir (Çizim: 3). Özellikle H.III ile H.IV jeolojik birimleri 
arasında şimdilik nedenini kesin olarak bilemediğimiz bir kalker taş yoğunluğu 
gözlemlenmiştir. Bu yoğunluk kalker taşlar ile düzenlenmiş bir döşemenin varlığını 
düşündürtmektedir (Çizim: 4). Ancak bunun tam olarak açıklanabilmesi için 
kazıların devam etmesi gerekmektedir. 

2004 yılı kazısı sonunda karşımıza çıkan ve H ile I plan karelerinde bütünüyle 
ortaya çıkan iri kalker kaya blokları, bu sezonda kaldırılmıştır. Kaya bloklarının 
düşme nedenleri henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, büyük bir olasılıkla yer 
hareketleri sonucunda tavandan kopmuş oldukları düşünülebilir. Toplam 4 ayrı 
blok şeklinde karşımıza çıkan bu kaya bloklarının kaldırılma işlemi oldukça zor 
bir çalışma gerektirmiştir. Çünkü balyoz kullanıldığı takdirde dolguların dökülmesi 
ve elde edilmiş olan kesitlerin bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilecekti. 
Dolayısıyla, öncelikle darbeli bir matkap yardımıyla kaya bloklarının kenarlarında 
düz bir hat üzerinde bir seri delik açılmıştır. Böylece deliklerin açıldığı kısımda 
taş zayıfl atılmıştır. Daha sonra, hafi f darbelerle taşın parçalanması işlemine 
geçilmiştir. Bu şekilde toplam 3 iş gününü aşan bir çalışma sonunda, söz konusu 
alanda karşımıza çıkan kaya blokları temizlenmiş ve kazı alanı daha derin kotlara 
inilmeye uygun hâle getirilmiştir. 

B Gözü Arkeolojik Buluntuları
Bu yılki Holosen seviyelerin en üst katmanı H.II jeolojik birimiyle temsil 

edilmiştir. Bu seviyeden bol miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bunların 
bir kısmı deliklidir. Yontma taş malzeme diğer seviyelere oranla daha azdır. Yerel 
olan radyolarit ve çakmaktaşı yontmataş buluntulara (Çizim 7: 1-4) yerel olmayan 
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obsidyen parçalar da eşlik etmektedir. Ağırşaklar ve sapan taşları, ele geçen diğer 
arkeolojik belgelerdendir. Çok nadir ele geçirilen bir adet bronz parça I 14 plan 
karesinin 7. arkeolojik seviyesinde tespit edilmiştir. Aynı alanda ele geçirilen çok 
küçük bir altın boncuk da önemli diğer metal buluntulardandır. Boncuklar arasında 
denizel yumuşakçalardan ve taşlardan delinmiş onlarca örnek ele geçirilmiştir. 
Bunların yanında insan yüzü biçimli bir adet kemik obje de çok ilginç olan parçalar 
arasındadır (Çizim 8: 7). Kemik buluntular içindeki bir diğer grup da spatül, kemik 
uçlar ve bızlardır (Çizim 8: 5, 6). Karain B Gözü için ünik olan bir diğer parça da 
alabastron bir vazoya ait olan bir boyun parçasıdır ve H.II’de ele geçirilmiştir. 

H.III jeolojik seviye genel olarak Geç Kalkolitik özellikte buluntular sergilemiştir. 
Bol miktarda ele geçirilen devetüyü, kahverengi ve siyah astarlı seramik parçaları 
hemen göze çarpan buluntu grubundandır. Az da olsa polikrom ve insize 
seramikler de ele geçirilmektedir. Delikli kap parçaları da diğer seramik buluntular 
arasında yer almaktadır. Yontma taş endüstri öğeleri (Çizim 8: 10-15, 17; Çizim 
9: 1-6) taşımalık açısından eşit oranlarda dilgisel ve yonga parçaları ile temsil 
edilmektedir. Obsidyenin varlığı bu seviyede de devam etmektedir. Çakmak 
taşından silikalı orak dilgiler az da olsa ele geçirilmiştir (Çizim 8: 8, 9, 16; Çizim 
9: 3). Delinmiş denizel ve taş boncuklar oldukça sık karşılaşılan eserlerdendir. 
Sürtme taş parçalar arasında öğütme taşları, cilâlı baltalar ve sapan taşları önemli 
unsurlardandır. Kemik objeler arasında bir adet kemik spatül yanında (Çizim 9: 
12) yaygın olarak bızlar görülmektedir. Bir adet fonksiyonu belirlenememiş olan 
delinmiş kemik obje ise oldukça ilginçtir (Çizim 9: 11) Pişmiş toprak ağırşaklar da 
ele geçirilen diğer buluntular arasındadır. Ayrıca H 13 plan karesi 11. arkeolojik 
tabakadan insan parmak kemikleri de elde edilmiştir. 

Bu sene inilen en son seviye H.IV jeolojik birimidir. Bu birimi daha çok kazı 
alanımızın doğu ve kuzeydoğu kısmında tespit ettik. Tipik bir Kalkolitik Çağ seviyesi 
olan H.IV jeolojik biriminin seramik buluntuları arasında kısmen tamamlanan ve 
oldukça önemli bir yere sahip iri bir kap, Karain B için dikkate değerdir. H 11 plan 
karesinin 11. arkeolojik seviyesinden elde edilen bu kap (Resim: 1); form ve krem 
üzerine kırmızı renk boya karakteristikleri açısından Hacılar I ve Kuruçay 10-9 ile 
benzerlik göstermektedir (Yakar, 1991: 159, Fig. 81; Duru, 1994: 42, Lev. 136/1). 
Söz konusu bu kap, basit kırmızı bantlar taşımaktadır. Krem astar üzerine yapılan 
bu bantlar düz, zikzak ve eğimli formlar gösterirler. Kabın yüksek olan boyun kısmı 
iç ve dıştan kırmızı astarlıdır. Kap düz diplidir ve her iki yanında kulpu olmalıdır 
(bir yanındaki kulp kısmı mevcuttur, ancak diğer kulp henüz ele geçirilmemiştir). 
Bu kabın eksik kısımlarının, gelecek yıllarda yan plan karelerde yapacağımız 
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kazılarla tamamlanabileceği kanısındayız. Zira kabın, bulunduğu yerde kırıldığı 
kesindir. Kabın hemen üst kısmında yoğun miktarda beyazlaşmış kül katmanı 
tespit edilmiş olup bu kül katmanı burada bir ocağın varlığını göstermektedir. Kabın 
bulunduğu seviyelerin doğusunda bulunan plan karelerde yanmış insan kemikleri 
tespit edilmiştir. Bu kemiklerin bir kısmının oldukça yoğun bir yanmaya maruz 
kalmış olmaları, bu alanda bir kremasyon olgusunun gerçekleşmiş olabileceğini 
düşündürmektedir. H.IV jeolojik biriminin diğer alanlarından bazı polikrom seramik 
parçalarıyla birlikte bol miktarda monokrom seramik parçaları da ele geçirilmiştir. 
Ayrıca, bu seviyeler içinden Kuruçay Höyük’ün Geç Neolitik-Erken Kalkolitik yapı 
katlarından da bilinen “sembolik-fantastik” tarzda boya süslemeler gösteren kırık 
seramik parçaları da ele geçirilmiştir. H.IV jeolojik birimi, bol miktarda molüsk 
buluntularıyla da diğer jeolojik birimlerden rahatça ayırt edilebilir. Yontma taş 
buluntu öğeleri daha üst jeolojik birimlere oranla sayıca çoğalmıştır (Çizim 9: 8-10, 
13, 14). Sürtme taş öğeler arasında cilâlı bir balta ile çeşitli öğütme taşları göze 
çarpmaktadır. Kemikten şekillendirilmiş bız parçaları da diğer eserlerdendir. Bu 
seviyelerde de diğerlerinde olduğu gibi boncuklar ele geçirilmiştir. 

B Gözü’nün Faunal Buluntuları

Karain B Gözü’ne ait faunal kalıntıların çoğu kırıktır. Kemik kalıntılar irili 
ufaklı genellikle de bovidae ailesine ait örnekler olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm 
seviyelerde vücut iskeletinin hemen her kısmına ait kemikler ele geçirilmiştir. B 
Gözü’ndeki Holosen seviyelerde ele geçirilen memeli hayvan türleri, boyut açısından 
Pleistosen seviyelere oranla daha iridir. Buluntu grupları arasında seramikten 
sonra en yoğun olan grup faunal kalıntılara aittir. Tür tespitlerine ait sonuçlar için 
zooarkeolojik çalışmaların tamamlanmasını beklemek gerekmektedir.

III. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları

Her yıl olduğu gibi, Karain kazı çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturan 
stratigrafi  ve sedimantoloji gibi arkeometrik çalışmalara 2006 yılında da devam 
edilmiştir. Harvard Üniversitesi’nden Zooarkeolog Dr.A. Levent Atıcı, Karain 
Mağarası B Gözü kazılarından elde edilen makromemeli kalıntılarının tür tayinlerini 
yapmaya devam etmiştir. 
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IV. Kazı Sonrası Çalışmaları 
Kazı çalışmaları sonunda öncelikle kazı alanlarında, daha sonra mağara içi 

ve dışında temizlik çalışmaları yapılmıştır. E Gözü’nde ana dolgunun güneyinde 
yer alan I plan karelerinde yapılacak daha sağlıklı kesit tarama çalışmaları için 
bu yıl kazılarını yaptığımız J plan karelerinin kaldırılması gerekmektedir. J plan 
karelerinin geçici kesitler verecek olması nedeniyle bu kısımlarda bu yıl kesit 
çizimi yapılmamıştır. Gelecek yıllarda I plan karelerinin kazılarının tamamlanması 
sonucunda, kalıcı ve kesin jeolojik saptamaların yapılacağı kesit çizimleri 
gerçekleştirilecektir. B Gözü’nde ise; I 11, 12, 13 ve 14 plan karelerinin AH 7 ve 
AH 11 seviyelerinin kazılmasından sonra ortaya çıkan Holosen katlaşımın kesit 
çizimleri gerçekleştirilmiştir. 

Çizimlerin tamamlanması ve kazı alanlarının fotoğraf çekimlerinin 
yapılmasından sonra; gerek E Gözü’nde bulunan kazı alanı, gerekse B Gözü kazı 
alanı fotosenteze karşı etkili olan siyah renkli polyester naylon örtülerle kapatılarak 
koruma altına alınmıştır. 
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Tepecik-Çiftlik’te Ağustos-Eylül aylarında sürdürülmüş olan kazı çalışmalarında 
16-17/J-K (ca. 360 m2) ve 16 V (ca. 16 m2) açmalarında çalışılmıştır (Resim: 
1). Kazı çalışmalarının ağırlığını geçen yıl olduğu gibi, “merkez açma” olarak 
adlandırdığımız ca. 19.00 x 19.00 m. boyutlarındaki 16-17/J-K plan karelerindeki 
açma oluşturmuştur. Önceki raporlarda da belirtilmiş olduğu gibi, höyük 
tabakalanmasının anlaşılabilmesi için her sene derinleşilen bu açmada 2006 yılı 
çalışmalarında 4. tabaka kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. İlk kez 2003 yılı kazılarında, 
16K açmasındaki derin açmada bulunmuş olan bu tabaka çok sayıdaki gömü ve 
steril görünümlü, nispeten az buluntulu dolgusu ile dikkati çekmişti. Kabaca höyük 
0.00 noktasından 2.50 m. derinlikte uzanan 4. tabaka merkez açmanın tümüne 
yakın bir kısmında ortaya çıkarılmıştır.

4. tabaka ortaya çıkarılmadan önce merkez açmada 3. tabakanın alt evreleri, 
D, AD, AC, U ve L yapıları kaldırılmıştır. Bu çalışmalarda L yapısının altında 3. 
tabakaya ait yeni bir yapı daha ortaya çıkmıştır. AJ olarak adlandırılan çok bozulmuş 
durumdaki bu yapı L yapısına benzer bir plana sahiptir, ancak hafi f bir aks kayması 
ile L yapısından ayrılmaktadır. En az iki mekânı olduğu anlaşılan yapının büyük 
kayrak taşlarla döşeli tabanları kısmen korunmuştur. İlk kez 2001 yılı kazılarında 
ortaya çıkarılmış olan, fakat batı yarısı açma kenarı altında kaldığı için tümü 
açılamayan fırının da bu yapıya ait olduğu, yapının doğu mekânının kuzeybatı 
köşesine, kayrak taş döşeli taban üzerine inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

3. tabaka yapıları kaldırıldıktan sonra, 2003 yılı kazılarında 16 K açmasından 
tanıdığımız 4. tabaka dolgusuna ulaşılmıştır (Resim: 2). Yukarıda da belirtilmiş 
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olduğu gibi, 2003 yılında 16 K açmasında bu tabakaya ait olduğu anlaşılan 7 
adet gömü bulunmuştu. Bu sene yapılan çalışmalarda 4. tabaka 17 J ve 17 K 
açmalarının tümünde ve 16 J açmasının da doğu yarısında, geniş bir alanda 
ortaya çıkarılmıştır. 16 J açmasında, güneyindeki 16 K açmasında olduğu gibi 
gömüler ve dağınık durumda insan iskeleti parçaları bulunmuştur. Tespit edilen 
9 bireyin dördünün erişkin, ikisinin çocuk, üçünün de bebek olduğu anlaşılmıştır. 
Bazı gömülerde sadece uzun kemikler bulunmuş, kafatasları ele geçirilmemiştir; 
bazılarında erişkin ve bebek iskeletlerinin bir kısım kemikleri karışık durumda 
bulunmuştur. Birkaç iskeletin ise bozulmadan korunduğu saptanmıştır (Resim: 4). 
Bu alanda ortaya çıkarılan çocuk gömülerinden bir tanesi çömlek içine gömülü 
ve yanında celt, boncuk gibi birkaç ölü hediyesi ile birlikte bulunmuştur (Resim: 
3). Bu alanda yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Ele geçirilen buluntular 16 J ve K 
açmalarının 4. tabakada gömü alanı olarak kullanılmış olduğunu göstermektedir. 
Gömülerin bir kısmı ikincil gömülerdir ve olasılıkla birkaç birey, ilk gömüldükleri 
yerlerden çıkarılarak tekrar birlikte gömülmüştür. Bu tür ikincil gömülerde bireylerin 
birçok kemiği eksiktir.

4. tabakaya ait yapı kalıntıları 17 J ve 17 K açmalarında ortaya çıkarılmıştır. 
Oldukça bozuk durumda ve en az iki evreye ait olduğu anlaşılan yapı kalıntıları 
taş subasman duvarlarından oluşmaktadır ve sadece en alt sıraları korunmuştur. 
İlk evreye (4.2) tarihlenen bir yapının güneybatı köşesi 17 J açmasında, açmanın 
kuzeydoğu köşesinde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2, 5). AL olarak adlandırılan 
mekânın batı duvarı dış dizisinde uzunlamasına yerleştirilmiş yassı büyük boy, iç 
dizisi ise nispeten daha ufak ve enlemesine (kuyruklamasına) yerleştirilmiş taşlarla 
yapılmış, iki dizi arasında kalan boş alanlar da ufak boy taşlarla doldurulmuştur. 
Yapının güneyinde birbirine paralel uzanan iki duvar kalıntısı yapının bu kesimde 
birkaç kez yenilenmiş olduğunu düşündürmektedir. Bu duvarlar da batı duvarına 
benzer bir teknikle inşa edilmiştir. Mekânın içerisinde, bir kısmı açma doğu kenarı 
altında kalan bir ateş yerine ait taban kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Birçok kez 
yenilendiği anlaşılan, altı çakıl taşı, üstü kalın kerpiç çamuru döşeli en üstü ise 
ince sıvalı bu taban kalıntılarını çevreleyen duvar kalıntıları bulunamamıştır. 
Ateş yerinin platform benzeri bir yükselti üzerinde yer aldığı, sıvalı tabanın bu 
yükseltinin kenarından alçalarak mekân içerisinde devam ettiği anlaşılmıştır. Ocak 
yerinin hemen güneyinde, kısmen açma doğu profi li içerisinde kalan bir gömü 
bulunmuştur. İki ilâ altı aylık bir bebeğe ait olduğu tespit edilen gömü, düz kenarlı, 
silindirik biçimli bir çömlek içerisine yerleştirilmiştir; çömleğin dibinde, çömleğe 
yapışık ve çok bozuk durumda tespit edilen izler bebeğin hasır veya tekstil benzeri 
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bir örtü ile sarıldığını düşündürmektedir. 17 J açmasında bir sonraki 4.1 evresine 
ait olduğu anlaşılan bir başka bozuk yapı kalıntısı da açmanın batı-orta kesiminde 
bulunmuştur (Resim: 2, 5). Doğu-batı aksında genişliği 4.50 m. olan yapının kuzey 
bitimi tamamen tahrip edilmiş hâldedir. 4.2 evresine ait AL yapısından 0.30-0.40 
m. yüksekte bulunmuş olan bu yapı kalıntısı AM olarak adlandırılmıştır. Yapının 
doğu, güney ve batı duvarlarından kalan parçalar dışında mekânın güneydoğu 
köşesinde yassı taş döşeli bir taban kalıntısı korunmuştur. AL ve AM yapıları, 
gerek farklı kotlarda bulunmaları, gerek yapı akslarındaki farklılıkları ve gerekse 
de duvar yapım tekniklerindeki farklılıkları nedeniyle 4. tabakanın farklı iki evresine 
ait olduğu kesindir. Her iki yapıda da ayrıca alt evreler tespit edilmiştir.

4. tabakaya ait diğer yapı kalıntıları 17 K açmasının güney yarısında ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 2, 6). 17 J açmasındaki yapı kalıntıları ile, genişliği 5.50-6.00 
m. arasında değişen bir açık alan ile birbirinden ayrılan 17 J açması kalıntıları bir 
yapı köşesi ve bahçe duvarlarından oluşmaktadır. Kuzeybatı köşesine ait ca. 3.50 
x 1.50 m. boyutlarında bir kısmı ortaya çıkarılmış olan AJ yapısının taş subasman 
duvarlarının en alt sıraları korunagelmiştir. AL yapısındakine benzer bir teknikle 
inşa edilmiş duvarların dış sıralarında hem uzunlamasına hem de enlemesine 
yerleştirilmiş yassı büyük taşlar kullanılmış, araları da daha ufak taşlarla 
doldurulmuştur. Yapının kuzey ve batı duvarlarının köşe yaptığı kesimde, mekân 
iç köşesinde duvar taşları bindirme tekniği ile birleştirilmemiş, bir kavis oluşturacak 
biçimde yan yana yerleştirilmiştir; bu teknik Tepecik-Çiftlik taş duvarlarında sık 
görülmeyen ilginç bir ayrıntıdır. Yapı içerisinde yangınla yıkılmış taş ve yanık 
kerpiç dolgusu altında çok miktarda yanmış ahşap kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu kalıntılar yıkılmış bir dam veya duvar konstrüksiyonuna ait olabileceği gibi 
taban seviyesinde yer alan bir konstrüksiyona da ait olabilir. Mekân çok kısa bir 
zamanda kazılmış olduğundan henüz kesin bilgi edinilememiştir. Yanık ahşap 
kalıntılarından radyokarbon ve dendrokronoloji analizleri için örnekler alınmıştır. AJ 
yapısının batısındaki alanın etrafı sınırlandırılmış bir açık alan olarak kullanılmış 
olduğu anlaşılmıştır. AJ yapısının kuzeybatı köşesinden itibaren doğudan batıya 
uzanan bir bahçe duvarı, bu açık alanı kuzeyden sınırlandırmaktadır; alanın güney 
sınırı kazı alanı dışında kaldığı için bilinmiyor. Bahçe duvarının batı yönünde 
güneye doğru bir kıvrım yaparak devam ettiği görülür; bu kavis, duvarın çevirdiği 
alanın bir yükselti olduğunu ve duvarın da bu yükseltinin yamaç eğimine uygun 
yapıldığını düşündürmektedir. Duvarın iki yapı evresi bulunmaktadır; ilk evresine 
ait kalıntıların AJ yapısının kuzeybatı köşesine bitişik olarak ca. 4.00 m. lik bir 
kısmı korunmuştur. İkinci yapı evresinde ilk duvarın hemen kuzeyine, önceki duvar 



486486

ile hemen hemen aynı yönde ikinci bir duvar inşa edilmiştir. Bu ikinci duvarın ca. 
10.00 uzunluğunda bir kısmı korunagelmiştir. Bina duvarlarından farklı bir teknikle 
inşa edilmiş ca. 0.50 m. genişliğindeki duvarın dış (kuzey) yüzü daha düzgün yüz 
verecek biçimde, taşların nispeten daha özenli yerleştirilmesi ile yapılmışken arka 
(güney) yüzü daha özensiz yapılmıştır. Bu bahçe duvarında, yapı duvarlarında 
kullanılan kerpiç harcından farklı olarak daha sert, açık devetüyü renkli bir harç 
kullanılmış olduğu görülmektedir. Duvarda görülen bir başka özellik de duvarın 
iki kesimde dışarı doğru “bastion” benzeri çıkıntılarının bulunmasıdır; her biri ca. 
2.70 m. genişlikte olan bu “bastionlar” dışarı (kuzeye) doğru ca. 0.60 m. çıkıntı 
yapmaktadır.  Duvarın güney, iç yüzü boyunca bulunmuş olan çok sayıdaki 
düşük taş ve harç molozu duvarın yer yer güneye doğru yıkılmış olduğunu 
göstermektedir. Bu yıkıntılar arasında, duvarın ortasına yakın bir konumda, 
duvarın hemen güneyinde birkaç yaban koyunu boynuzu olasılıkla in situ olarak 
bulunmuştur. Duvarın batıya devamı bozulmuştur. Bu duvarın çevrelediği alanda 
değişik seviyelerde yanıklı küllü alanlar ile döküntü kerpiç toprağı karışık olarak 
bulunmuştur. Bunlarla birlikte tüm alanda dağınık olarak çok miktarda obsidyen 
âlet, yonga ve artıkları ile hayvan kemiği parçaları ele geçirilen buluntulardır. 
Bu alanın çeşitli faaliyetler için, ama özellikle obsidyen yongalama alanı olarak 
kullanılmış olduğu ve alanda olasılıkla hafi f ahşap malzemelerle yapılmış çardak 
benzeri basit yapıların yer aldığı düşünülebilir.

17 J ve 17 K açmalarındaki yapı kalıntılarının arasında yer aldığını belirtmiş 
olduğumuz 5.50-6.00 m. genişliğindeki açık alan doğu-batı aksında uzanmaktadır. 
Açık alanın doğu kesimi kazı alanı dışında kalmakta, batı kesimi ise 16 J-K 
açmalarında yer alan ve gömülerin yoğun olarak bulunduğu alana açılmaktadır. 
Doğu-batı aksında uzanan bu açık alanda sığ çukurlar, gri-küllü yanıklı alanlar, 
yontma taş âlet ve artıkları ile hayvan kemiklerinden oluşan yoğunluklar ve birkaçı 
bir arada bulunmuş phalanx idoller ortaya çıkarılmıştır.

16 V Açması
Yerleşme sınırlarını, yayılım alanını ve tabakalanmayı daha iyi anlamak için 

planlanan yeni bir kazı programına 16 V plan karesinde kazılmaya başlanan 4.00 
x 4.00 m. boyutlarındaki açma ile başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda höyüğün 
çevresinde, çeşitli yerlerde yapılacak bu tür ufak çalışmalarla önce kazı yapılan 
kesim ile ilgili ön bilgi edinilmesi ardında elde edilecek sonuçlara göre alanda 
yapılacak çalışmalara karar verilmesi ve tüm höyük tabakalanmasının ortaya 
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çıkarılması öngörülmektedir. 16 V açmasında yapılan kazılarda höyük yüzeyinden 
itibaren sert, kesekli, koyu kahverengi ve içerisinde az miktarda buluntu ele 
geçirilen bir dolguya girilmiştir. Yaklaşık 0.90 m. derinliğe kadar aynı dolgunun 
devam ettiği görülmüştür. Bu dolgunun alt seviyesinde tüm açmayı kaplayan kaba 
bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu dolgunun üzerinde ise, olasılıkla daha geç 
bir döneme ait büyük boy taşlardan yapılmış duvar kalıntıları ve küp parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. Merkez açma ve çevresindeki dolgulardan farklı olan bu 
dolgunun bir benzeri 2000 yılı çalışmalarında, höyüğün kuzey yamacı bitiminde 
15 D açmasında da ortaya çıkarılmıştı.15 D açmasında bu dolgu ca. 6.50-7.00 
m. arasında, 16 V açmasında ise ca. 5.50-6.00 m. arasında ortaya çıkarılmıştır. 
Henüz erken olmakla birlikte bu dolgunun sel veya taşkınlarla ilgili olabileceği 
düşünülebilir.

Buluntular
Çanak Çömlek
Önceki yıllarda dar bir alanda kazılmış olması nedeniyle 4. tabaka çanak 

çömleği hakkında fazla bilgi bulunmuyordu. Bu sene yapılan çalışmalarda 4. 
tabaka çanak çömleğini daha iyi tanıma olanağı bulduk. 5. tabakadan tanınan 
geniş ağızlı büyük çanakların 4. tabakada da kullanılmış olduğu görülmüştür 

Yine 5. tabakadan tanınan dar ağızlı kaplara ait parçalar da bulunmuştur. 
Omurgalı formlara ait az sayıda parça bulunmuştur. Ana mal grubunu, açık 
havada fırınlanmış, yüzeyi alacalı mal grubu oluşturur. Koyu renkli ve siyah 
açkılı mal grupları da yaygındır. 5. tabakanın üst seviyelerinde ortaya çıkmaya 
başlayan az miktarda kırmızı astarlı zikzak bezeli çanak parçaları 4. tabakada 
daha yaygınlaşmıştır (Resim: 10). Bu bezeme tipinin 3. tabaka başlarına kadar 
devam ettiğini önceki yıllarda yapılan çalışmalardan bilmekteyiz. Diğer tabakaların 
hiçbirisinde şimdiye kadar bilinmeyen sepet kulplara ait birkaç parça oldukça 
ilginçtir. Bu sene 4. tabakada yeni bir kabartma bezeme örneği hem geniş ağızlı, 
düz kenarlı bir kabın ağız kenarı boyunca (Resim: 8) hem de dar ağızlı boyunlu bir 
çömleğin omuz kısmında tespit edilmiştir (Resim: 9); bu bezeme şimdilik sadece 
4. tabakadan tanınmaktadır.

Yontmataş
4. tabakada iki tanesi oldukça büyük olmak üzere çeşitli yontma taş işlikleri 

bulunmuştur. Bu alanlardan toplanan malzeme üzerinde yapılan ilk incelemeler 



488488

yerleşmede yontma taş âlet üretilmiş olduğunu, bu üretim sırasında yaygın olarak 
baskı tekniğinin kullanılmış olduğu saptanmıştır. Tabakada bulunan diğer parçalar 
üzerinde yapılan incelemelerde ayrıca çeşitli artıkların değerlendirilerek kullanılmış 
olduğu da anlaşılmıştır. Bu artıklar yerleşme içinden toplanmış olabileceği gibi 
yakında, Göllüdağ çevresinde bulunan ve farklı devirlerde kullanılmış olan obsidyen 
yatak ve atölyelerinden de toplanmış olmalıdır. Bunun en ilginç örneklerinden bir 
tanesi 3. tabakanın ilk evrelerine tarihlenen AD yapısının içinde bulunmuş olan bir 
toplu buluntu, “zula”dır. Bir duvarın dibinde üst üste bulunmuş olan işlenmemiş 
birkaç büyük yonga Paleolitik Döneme aittir. Bu büyük yongalar olasılıkla işlenmek 
üzere saklanmıştı. 4. tabakada, 5 ve 3. tabakalardan bildiğimiz iki vurma düzlemli, 
çift ve tek yüzeyli, baskı tekniği ile yapılmış ok ve mızrak uçları yaygın olarak 
bulunmuştur (Resim: 11). Şimdilik en erken 5. tabakada bulunduğunu bildiğimiz 
bu uçların tüm dönemlerde üretilmiş olduğu ve olasılıkla bu tip âlet üretiminin 
Tepecik-Çiftliğin henüz kazılmamış daha eski, alt tabakalarına kadar uzandığı 
anlaşılmaktadır. Önceki raporlarda da belirtilmiş olduğu gibi, bu tip uçların bölgede 
PPNB döneminden itibaren üretilmiş olduğu, Nur Balkan-Atlı tarafından araştırılmış 
olan Göllüdağ-Kaletepe atölyesinden bilinmektedir.

Diğer Buluntular
Diğer tabakalarda olduğu gibi çok sayıda ve çeşitli kemik âlet bulunmuştur. 

Kemik bız, iğne, spatula, kaşık (Resim: 14), mablak, boncuk gibi âlet ve süs 
eşyaları dışında bu sene bulunmuş olan iki buluntu dikkati çekmektedir. Büyük 
baş bir hayvanın baş kısmının heykelcik olarak betimlendiği bir ucu delinmiş 
uzun kemik obje, olasılıkla bir süs eşyası olarak kullanılmıştı (Resim: 12). Bu 
parçanın bir benzeri 2005 yılı kazılarında bulunmuştu. Bir diğer kemik buluntu da 
olasılıkla bileklik olarak kullanılmış, iki kısa kenarında birer delik bulunan içbükey 
bir kemik levhadır (Resim: 13). Diğer tabakalarda olduğu gibi 4. tabakada da çok 
sayıda equus (at, eşek) phalanx (toynak üzerindeki ayak kemikleri) kemiklerinden 
yapılmış idol ele geçirilmiştir. Bu sene bulunmuş olan toplam 33 adet idolden 32 
tanesi equidlerin ilk phalanx kemiğinden, bir tanesi de ikinci phalanx kemiğinden 
yapılmıştır. İkinci phalanx kemiğinden yapılmış bu örnek ile 2004 yılında bulunmuş 
olan ve sığır phalanxından yapılmış olan bir örnek bugüne kadar bulunmuş 
olan çok sayıdaki idol içerisinde iki aykırı örneği oluşturmaktadır. Biçimlerine 
ve yapım tekniklerine göre 6 ana gruba ayrılmış olan idollerin benzerleri Kuzey 
Suriye, M.Ö. 10. ve 9. binyıllara tarihlenen, Çanak Çömlek Öncesi Neolitik 
Dönem yerleşmelerinden Dja’de ve Mureybet’te de bulunmuştur; ancak burada 
bulunanların yapım teknikleri farklıdır.
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4. tabakada, 3. tabakaya nispetle daha az sayıda öğütme taşı bulunmuştur. 
Bilindiği gibi, 3. tabakada ele geçirilmiş öğütme taşlarının büyük çoğunluğu kullanım 
dışı kalmış ve taş duvar yapımında devşirme malzemesi olarak kullanılmıştı. 4. 
tabakada az yapı kalıntısı bulunmuş olmasıyla veya yerleşmede kazılan alanın 
öğütme taşları ile ilgili işlerin yapılmadığı bir kesim ile ilgili olabilir.

Yukarıda anlatılan buluntu grupları dışında taş, kemik, diş ve yumuşakça 
kabuklarından yapılmış boncuk ve süs eşyaları, olasılıkla orak sapı olarak 
kullanılmak amacı ile hazırlanmış boynuzlar, tezgâh ağırlıkları, kil nesneler ele 
geçirilen diğer buluntulardır.

Değerlendirmeler
2006 yılı kazı çalışmalarında, önceki yıllarda ortaya çıkarmış olduğumuz 

3. tabaka yapı ve yerleşme özelliklerinden farklı özellikler gösteren yeni bir 
tabakaya girmiş olduğumuz anlaşılmaktadır. Her ne kadar kazı alanı yerleşme 
düzeninin bütünü konusunda yorum yapmayı zorlaştırsa da, 4. tabakada yapıların 
geniş alanlarla birbirinden ayrılmış olduğu, açık alanların bahçe duvarları ile 
sınırlandığı, bu özellikleri ile 3. tabaka yerleşmelerinden farklı olduğu söylenebilir. 
4. tabakada iki evre ve birkaç yapı evresi tespit edilmiştir. Oldukça bozuk durumda 
bulunmuş olan yapıların bir kısmının, özellikle 17 J açmasındakilerin etrafında 
yıkıntı moloz malzemenin bulunmamış olması, terk edilen yapı molozlarının 
kısmen temizlendiğini, taşlarının alınarak başka yapılarda kullanılmış olduğunu 
düşündürmektedir. Diğer taraftan 17 K açmasında ufak bir kısmı ortaya çıkarılmış 
olan AJ yapısının yoğun bir yangın sonucu yıkılmış olduğu ve içinin ahşap, taş 
ve kerpiç molozu ile dolu olduğu görülmüştür. Bu verilerin ışığında en azından 
yerleşmenin bu kesiminde yapıların farklı nedenlerle terkedilmiş oldukları 
söylenebilir. 4. tabaka mimarîsinde dikkati çeken bir başka ayrıntı da 4. tabaka 
taş duvarlarının 3. tabakadakilerden farklı tekniklerle yapılmış olmasıdır. Yerleşme 
ve mimarîdeki bu farklılıklar diğer buluntu gruplarında da izlenebilmektedir. 4. 
tabaka çanak çömleğinin birçok özelliği ile 5. tabaka çanak çömleğinin devamı 
olduğu izlenimi edinilmiştir. 5. tabakadan bildiğimiz yüzeyi alacalı mal grupları ile 
koyu renkli ve siyah açkılı mal gruplarının, geniş ağızlı kap ile dar ağızlı çömlek 
formlarının, zikzak kabartma bezemeli  kapların 4. tabakada da devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Yontma taş âletler arasında, 5. tabakadan, olasılıkla henüz 
kazılmamış olan daha eski dönemlerden başlayarak 3. tabakada da üretimi süren 
iki vurma düzlemli, baskı düzeltili ok ve mızrak uçlarının 4. tabakada da kullanılmış, 
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olasılıkla da yerleşmede üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kemik âletler arasında 
sayıca artan kaşık, spatula, mablak gibi daha çok Neolitik Döneme özgü âletlerin 
sayıca artışı, 3. tabakadan da tanıdığımız phalanx idollerin 4. tabakada da yaygın 
olarak üretilmiş olması dikkati çeken diğer ayrıntılardır.

2006 yılı kazılarında ortaya çıkarılmış olan 4. tabaka kalıntıları, önceki 
yıllarda da yapılan tahminler doğrultusunda, 5. tabaka ile 3. tabaka arasında 
kültürel bir süreklilik olduğunu, ancak bunun yanında belirli değişimlerin de 
yaşandığını göstermektedir. Tepecik-Çiftliğin Orta Anadolu Platosu kültürlerinin 
anlaşılmasındaki katkısı da özellikle bu noktada belirginleşmektedir. Diğer hiçbir 
yerleşmede bulunmayan sürekli tabakalanma sayesinde bu kültür sürecinin daha 
eski dönemlerinin de bu yerleşmede anlaşılacağı kuşkusuzdur.

Katkılar
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 

Tepecik-Çiftlik 2006 yılı çalışmalarına (Proje No. 534/05052006) İstanbul 
Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Nur Balkan-Atlı, Araş.Gör. 
Çiler Altınbilek, Araş.Gör. Semra Yıldırım-Balcı, aynı üniversitenin Taşınabilir Kültür 
Varlıkları Koruma ve Konservasyon Bölümü’nden lisans öğrencisi Suzan Okumuş, 
Arkeoloji Bölümü’nden lisans öğrencileri Ozan Özbudak, Hale Eren, Burak Falay, 
Yıldıray Saruhan, Yasin Gökhan Çakan, Murat Çiçek, Hayrettin Bayer, Antropoloji 
Bölümü’nden lisans öğrencileri Aslı Şengül, Göksu Erten, Volkan Ay, Prag Charles 
Üniversitesi Prehistorya Bölümü’nden lisans öğrencileri Věra Sušická ve Tereza 
Davidová katılmışlardır. Ayrıca Dr. Rosalia Christidou kemik âletler üzerindeki iz 
analizlerine, Jaroslav Ridky öğütme taşları, Martin Godon çanak çömlek üzerindeki 
çalışmalarına devam etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Fizik 
Antropoloji Anabilim Dalı’ndan Ali Metin Büyükkara kazı süresince arazide ve 
atölyede insan iskeletleri üzerinde çalışmış, Ayhan Cem Mutlu ufak buluntu, 
Seçkin Bilgin ise arazide mimarî çizimleri yapmıştır.
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Resim 2: 4. tabaka durum planı

Resim 1: 2006 yılında kazılan alanlar
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Resim 3: 16 J açmasında çocuk iskeleti SK 47

Resim 4: 16 J açmasında SK 46
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Resim 6: 17 K açması AJ yapısı

Resim 5: 17 J açmasında AL yapısı
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Resim 7: 4. tabakadan geniş ağızlı, düz 
kenarlı çömlek

Resim 8: Kabartma zikzak bezemeli çanak

Resim 9: 4. tabakadan kabartma bezemeli çömlek
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Resim 10: Zikzak bezemeli kap parçası

Resim 12: Bezemeli kemik buluntu

Resim 11: 4. tabakadan ok ve mızrak uçları
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Resim 13: Kemik “bileklik”

Resim 14: Kemik kaşık
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Erzincan İli, Üzümlü İlçesi sınırları içerisindeki Altıntepe Kale kazısının 2006 
yılı çalışmaları 15 Temmuz–14 Ağustos 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Başkanlığımdaki kazı ve onarım çalışmalarına Yrd. Doç. Dr. B. Can, Arş. Gör. 
H. Korucu ile birlikte yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Mehmet Ali. Yılmaz, 
Arkeolog C. Can, A. Çelebi, A.C. Has, ve Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri katılmışlardır. Yrd. Doç. Dr. M. Işıklı ile İlk 
Çağ Tarihçisi B. Şenbak ve bir öğrencimizde yakın çevrede yüzey araştırmasında 
bulunmuşlardır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Arş. Gör. S. Özel ile üç 
öğrencisi jeofi zik ölçümleri yapmışlardır. Konservatör M. Yar ise kısa süreli de olsa 
ekibimize katılmış ve önerilerde bulunmuştur. Önceki yıllarda olduğu gibi Erzincan 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün merkezdeki misafi rhanesinde kalınmış ve 
Erzincan İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nce tahsis edilen bir arabayla kaleye gidilmiş 
ve dönülmüştür. Desteklerinden dolayı T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı-DÖSİMM’e 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi ile Üzümlü Belediye Başkanı’na, ayrıca Bakanlık temsilcimiz Erzurum 
Müzesi’nden uzman Arkeolog H. Küçükaydın’a teşekkür ederim. 

Altıntepe kazılarının 2006 yılı programında belirtilen kalede; tapınak ve saray 
odalarında, Apadana ve çevresinde,  kilisede çalışmalar sürdürülmüştür. İkinci bir 
ekipte yakın çevrede yüzey araştırmasında bulunmuşlardır. Altıntepe’nin önemli 
bulduğumuz alanlarında da jeofi zik taramaları yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu 
Arkeometri Bölümünde Yrd. Doç. Dr. B.Can tarafından sunulmuştur.

ALTINTEPE URARTU KALESİ
2006 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mehmet KARAOSMANOĞLU*
Birol CAN

Halim KORUCU

*  Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü 25240   Erzurum/TÜRKİYE.   

 mkaraos@atauni.edu.tr 
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1) Tapınak ve saray odalarındaki çalışmalar: Daha önceki yıllarda tapınakta 
yapılan çalışmalarımız bu yılda sürdürülmüştür1. Tapınağın cephesinde yer alan 
ve daha önceden yerinde kırılmış olan taşların çatlak olan yerlerine Malta harcı 
enjekte edilerek sağlamlaştırılıp onarımı yapılmıştır. Diğer yandan T. Özgüç’ün 
kazısında ortaya çıkarılan, ancak aradan geçen zamanda gerek defi neciler, 
gerekse iklim koşullarından etkilenerek yeniden toprak altında kalan tapınak avlu 
duvarları ve saray odalarının temel duvarları yeniden açılarak ölçüler alınmış ve 
plana aktarılmıştır. Önceki kazılarda planda bazı eksikliklerin olduğu saptanarak 
bu yanlışlıklar giderilmeye çalışılmıştır (Çizim: 1,2). Bu durum hem tapınağın 
avlu ön duvarındaki rizalit çıkıntılarında, hem de avlu etrafına yerleştirilen sütun 
kaidelerinden arkada olanların yerlerinden sökülerek aralarına taş döşenmiş 
olanlarda saptanmıştır. Tapınağın içinde bulunduğu avlu daha önceki yayınlarda 
geçtiği gibi içten ölçüleri 27 x 27 m. kare değil, 27.20 x 30 m. dikdörtgen planlıdır. 
Temeli taş üstü kerpiç olan avlu duvar kalınlıkları da her kenarda 2 m. değil farklı 
ölçülerdedir; doğu ve kuzey tarafta 2.30 m. batıda 2.07 m. rizalitlerle desteklenen 
güneydeki cephede 1.65 m.dir.  Avlu duvarıyla birlikte revak oluşturan sütun 
kaideleri de farklı çaplara sahiptir; 68 cm. ile 72 cm. arasında değişmektedir. 
Zemin üstüne gelen 20 cm.lik kısımları tornadan çıkmışçasına düzgün işlenen 
andezit kaidelerin, zemin altında kalan kısımları mantar biçiminde ve kabaca 
işlenmiştir. Tapınak cephe duvarına taş kaidelerin uzaklığı 7.20 m. değil, rizalit 
duvarlarında 7.33 m., kapının bulunduğu duvarlarda 7.83 m.dir. Yanlarda doğuda 
3.15 m. kuzeyde, 2.90 m. ile 2.75 m. batı da ise 3.70 m.dir (Çizim: 2). 

Avluyu içten çevreleyen revaklara ait sütun kaidelerinden batı kanattaki ve 
arka kısımda olanların, öndekiler gibi, kaba işlenen dip kısımlarının toprak zemine 
gömülmediği gözlenmiştir (Resim:1). İlk kazılarda da bu biçimde olduğu kazı 
fotoğrafl arından görülmektedir, ancak bu durumdan yayında hiç söz edilmemiştir 
ve ifade şudur: “Galerilerin bazı kısımlarında taban moloz taşları ile döşenmiş, 
üstü de toprakla örtülmüştür”. Estetiğe son derece önem veren Urartulu ustaların, 
tornadan çıkmışçasına düzgün yaptıkları kaideleri bu biçimde zeminin üstüne 

1   M. Karaosmanoğlu, H.Özkan, N. Öztürk, B.Can, H.Korucu “Altıntepe Kazısı 2003” T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 
1. Cilt 24-28 Mayıs 2004 Konya s. 127-138; M.karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu “Altıntepe 
Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt 30 Mayıs-3 Haziran 
2005 Antalya  s. 183-190; M.karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu “Altıntepe Urartu Kalesi 2005 
Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt 29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale  s. 
259-270.
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gelişigüzel dizmeleri de bizim dikkatimizi çekmiş ve bu seneki çalışmalarımızda 
bu bölüm üzerinde yoğunlaşılmıştır. Yaptığımız temizlik çalışmalarının ardından 
burada kaideler arasına taşların ivedilikle gelişi güzel yerleştirildiğini gördük ve 
bu bölümünde avlunun ikinci kullanılışındaki bir düzenleme sırasında yapıldığı 
sonucuna vardık (Resim:1). Taşlar aynen avlunun ön duvarına sonradan yapılan bir 
duvarın ve tapınak avlu duvarının güney, aynı zamanda giriş kapısının bulunduğu 
duvarın üstüne oturan Apadana’nın genişletme duvarıyla aynı dizim ve yapım 
tekniğine sahip olmasından buranın da sonradan yapıldığını önerebiliriz. Çünkü 
ilk kazıyı biz yapmadığımız için, şu anda elimizde tarihleyici herhangi bir veri yok. 
Tek kanıt taş işlenişi ve dizimindeki farklılıklardır. Tapınak avlu duvarlarındaki 
taşlar ve dizimlerinin birinci sınıf işçiliğe sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu 
çalışmalarımız gelecek yıllarda da sürdürülecektir. Tapınağın ölçüleri de yeniden 
gözden geçirilmiş, plan ve yeniden kurma denemeleri de bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Birbirine benzer planda 
yapılan Urartu tapınak kapılarının da tek kanatlı olduğu çalışmalar sonucunda 
tartışılarak kanıtları ortaya konmuştur. Altıntepe’deki Urartu Tapınağı Anadolu’da 
yer alan aynı plandaki 9 tapınaktan etrafı revaklarla çevrilen tek örnek olarak 
Urartu mimarîsindeki özgün yerini korumaktadır. Avlu duvarlarından girişin 
bulunduğu cephe duvarı 5 adet rizalitle desteklenerek vurgulanmıştır. Avlu içinde 
duvarları çeviren ve alt kısımları zemine gömülü 20 sütun kaidesi revakların ahşap 
direklerini taşımaktadır. Avlunun batı kısmındaki odalarda tapınakla ilgili olmalıdır. 
Tapınağın ön avlu duvarının yaklaşık 9 m. kadar önünde de 2 m. yüksekte büyük 
bir yapı ve ona bağlı tapınak zemini seviyesinde iki oda bulunmaktaydı. 

2) Apadana’daki çalışmalar: 2004 yılında başladığımız Apadana içindeki 
kazılara bu yılda devam edilmiştir. Urartu mimarisi içinde tamamlanabilen tek 
örnek duvar resimleriyle ve planıyla önemli bir yapı olan Apadana’nın kuzey 
köşesinin tapınak avlu duvarı üzerine oturması arkeoloji bilim dünyasında 
tartışmalara neden olmuştu.  Bu sorunu çözmek için geçen yılki çalışmalarımızda 
yapının iki evreli olduğu konusunda önemli veriler ortaya konmuştu. Apadananın 
güney kesimlerinde açılan sondaj çalışmalarında yapının oturduğu zeminin 
tapınak seviyesinden yaklaşık 2 m. yükseklikte olmasının nedeni sorusuna da 
çözüm getirilmişti. Çünkü 7, 10 No.lu açmalar ve yakın çevresi kayalık,  5, 11 ve 
12 No.lu açmaların olduğu yerler ise kısmen kayalık alandı (Çizim: 1). Bu kayalık 
alan olabildiğince düzleştirilerek ve boş kalan yerlerde toprakla dolgulanarak 
zemin buraya oturtulmuştu. İlk evreye ait olan yapının, bugün de izlenebilen 
kuzey doğu doğrultusundaki duvarı belliydi.  Kuzeybatı uzun duvarı ise geçen yıl 
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ve bu yıl sürdürdüğümüz kazılarda ortaya çıkarıldı. Doğal yükselti önüne çekilen 
duvar uzantıları Apadana zemininin yaklaşık bir metre altından iki veya üç taş 
sırası ortaya çıkarılmıştır (Çizim:3). Batıya doğru devam eden bu duvarın henüz 
sonuna ulaşılamamıştır. İlk evre yapısının güney duvarı da saptanmıştır ve ikinci 
evre Apadana duvarıyla çakışmaktadır, ancak ilk evrenin iç duvarı yaklaşık bir 
metre öndedir. Böylece ilk evre yapısının üç duvarı ortaya çıkarılmış ve planı 
çizilmiştir. İlk evre de, tapınak avlu duvarıyla arasında geniş bir boşluğun olduğu 
saptanmıştır. Tarihi tam olarak tarafımızdan saptanamayan kesimin buluntu 
yetersizliği nedeniyle ikinci evrede bu yöne doğru yaklaşık 9 m. genişletildiği 
görülmüştür. İlk evreye ait yapının kuzey batı doğrultusundaki yapının önünde 
de bazı mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Geçen yıl açtığımız 8 No.lu çukurda zemin 
seviyesinden yaklaşık 2 m. aşağıda ortaya çıkarılan kuzeye doğru uzanan 110 
cm. genişliğindeki duvar kaliteli yontulmuş taşlardan yapılmıştı. Burada yaptığımız 
bu yılki çalışmalarda bu duvarın sağa ve sola doğru devam ettiği görülmüştür. 
9 ve 13 No.lu açmalarda bu duvarın devamı izlenmiş ve burada ilk yapıya ait 
yaklaşık 5 x 6 m. ölçüsünde dikdörtgen bir odanın varlığı saptanmıştır. Geçen yıl 
açtığımız 6 No.lu açmanın kuzeybatıya dönük genişletilmesinde burada da büyük 
bir odanın varlığı saptanmıştır. Geçen yıl bulduğumuz ve duvarların kenarlarına 
yerleştirilmiş pithoslardan, ortadaki ocak kalıntısından ve bu yıl çıkan yeni pithos 
kalıntılarından buranın bir mutfak yapısı olabileceğini söyleyebiliriz (Resim: 2). 
Batıya doğru uzantısı şimdilik 13 m. olan bu yapının köşesine henüz erişemedik. 
Gelecek yıl kazılarımız burada sürdürülecektir. Üzeri ahşap hatıl ve sazlardan 
örtülen bu yapının büyük bir yangın geçirdiği yanık izlerinden anlaşılmaktadır. 
Ancak yapı yanmadan önce yalnız pithoslara dokunulmamış, diğer eşyaların hepsi 
alınmıştır. Çünkü buradan elimize kül yığınlarından başka bir şey geçmemiştir. 
İkinci evre genişletme duvarı da yaklaşık aynı seviyeden başlamış ve ilk dönem 
duvarlarının bazı taşları da burada kullanıldığı için sökülmüştür. Apadana’nın ilk 
evresine ait verileri değerlendirerek ön odalarıyla birlikte vaziyet planını ortaya 
çıkarabildik (Çizim: 3). Tapınak güney avlu duvarına çapraz duran, yüksekteki 
Apadana’nın kuzeybatı uzun duvarına bitişik tapınak avlu zemini seviyesinde iki 
oda ortaya çıkarılmıştır. Tapınakla çağdaş olduğunu düşündüğümüz bu yapının 
tapınak avlusuna girişi sağlayan güney duvarı önünde ve aralarında en azından 
6 m. lik bir mesafenin bulunduğu anlaşılmıştır. Genişletilmiş Apadana yapısının 
altındaki ilk evre yapısının uzunluğu tam saptanamasa da, genişliği aşağı yukarı 
belirlenebilmiştir. İç genişliği yaklaşık 16 m. dir. Uzunluğunun da büyük kısmı 
saptanabilmiş ve yaklaşık 40 m. ye yakındır. Genişletilmiş Apadana iç ölçüleri 
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de 25.30 x 44 m. idi. İlk dönem yapısının da bir Apadana olma olasılığı vardır. 
Genişletilmiş Apadana içinde bir sütun kaidesinin iki kez kullanıldığı saptanmıştır. 
Tapınak avlusunda sıralanan kaidelerde olduğu gibi toprak üstünde kalan kısmının 
tornadan çıkmışçasına kaliteli işlendiği görülmektedir ve benzerlerini önceki 
kazıda ortaya çıkarılan iç kale kapısının güneyinde buluyoruz. Buradaki 5 kaide 
ikinci kez kullanılanla birlikte ilk evre yapısının çatısını tek sıra hâlinde sıralanan 
6 sütun tarafından taşınabileceği düşüncesini aklımıza getirmektedir. Ancak bu 
durumda da yapının genişliği fazla olduğu için, tek sıra sütunun çatıyı taşıyıp 
taşıyamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte ilk evre yapısının iki 
sahınlı bir Apadana olabileceği ağırlık kazanmaktadır. Yapı tapınak alanından 
yaklaşık 2m. yükseklikte, kısmen düzleştirilmiş doğal bir yükseltiyi içine almıştı 
ve kuzeyine tapınak alanı seviyesinden iki oda eklenmişti. İlk yapının da duvarları 
mavi ağırlıklı resimlerle süslü idi. Genişletilmiş Apadana içindeki kazılarda mutfak 
yapısının üstündeki dolgu tabakasında ele geçirilen çok küçük iki parça bunu 
kanıtlamaktadır. Apadana’nın içerisinde açtığımız 14 No.lu açmanın amacı ilk 
evreye ait yapının güney batı duvarını saptayabilmek içindir. Şimdilik bununla ilgili 
bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Apadana’da yeri belirlenemeyen taşlar yapının ortasındaki ana kaya zeminde 
toplanmıştır 

3) Apadana güneyindeki çalışmalar: Apadana’nın güney duvarının doğu kesimi 
daha önceki kazılarda açılmadan bırakılmış ve T.Özgüç’ün Altıntepe I kitabındaki 
planda ise bir kısmı çıkıntılı olarak belirtilmişti. Buradaki çalışmalarımızda bu alan 
tamamen açılmış ve toprağın dolgu olduğu görülmüştür.  Apadana’nın güney 
dış duvarı da yaklaşık tapınak alanı seviyesinden başlamıştır. Çünkü arazinin 
yapısı bu şekildedir. Apadana’nın güney kesiminde zemin seviyesine indiğimizde 
burada güneye doğru dik olarak devam eden ve taş örgüsünden ikinci Apadana 
evresine ait olduğunu düşündüğümüz düzgün olmayan taşlardan yapılmış duvar 
ortaya çıkarılmıştır. Tam bu kenardan daha önceki kazılarda ortaya çıkarılan 
Bizans suru geçmektedir. Bu surun güney kesiminde de yaptığımız temizlik ve 
kazı çalışmalarında bu duvarın devamı olan ve bu mekâna ait bir duvar daha 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3-5). Çalışmalar sırasında bu odanın güney köşesinde 
yaklaşık 5 cm. kalınlığında sarımsı renkte bir kalıntıyla karşılaşılmıştır. Bu kalıntıdan 
analiz yaptırmak için alüminyum folyo içine bir parça örnek alınmıştır. Yapının 
planını çizdiğimizde ortada iki sütun kaidesine basan direklerle çatısı taşınan 
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geniş bir mekân olduğu saptanmıştır. Bu yapının Apadana’nın güney duvarına 
bitişik olduğu görülmüştür. Apadana’nın güney duvarının dış yüzü çıkıntılı değil 
düz olduğu anlaşılmıştır. Bu arada yıkık olan bu duvarın küçük bir bölümü de 
yeniden aynı taşlarla onarılmıştır.

Bu yapının batı kesiminde de T.Özgüç’ün Altıntepe I kitabındaki kazı 
fotoğrafl arında izlenen, ancak plana geçirilmeyen 3 adet sütun kaidesinin 
bulunduğu yerde temizlik çalışmaları yapılmış, planı konusunda yeteri kadar 
veri toplanamadığı için kesin sonuca ulaşılamamıştır. İleriki yıllarda burada 
yapacağımız kazılarda sorun çözülmeye çalışılacaktır.

4) Kilise’deki çalışmalar: Tepenin doğu eteğinde yer alan Bazilika planlı 
kilisede de bu yıl çalışmalarımız sürdürülmüştür. Zemini geometrik, bitkisel ve 
fi gürlü mozaiklerle kaplı ve ilk evresi 2 x 4 sütunlu bazilikal planlı yapının daha 
sonraki bir dönemde apsisin bulunduğu doğu duvarının yıkılması sonucu mekan 
2 x 2 sütunlu olarak küçültülmüş ve apsis de yapının mozaikli kısmın üzerine 
yerleştirildiği anlaşılmıştır. 

Bu sezonda yapının duvarlarının derz araları,  kendi elemanlarımızın öz verili 
gayretleriyle tamamlanmıştır (Resim: 6-7). Kilisenin en yüksek korunan kısmı olan 
batı duvarının iç ve dış kısmındaki derz aralarındaki toprak kısımlar boşaltılarak 
orijinal duvarında olduğu gibi derz araları harçla doldurulmuştur. Bu işlem diğer 
antik kentlerdeki gibi uygulanmıştır. Gelecek yılda da çalışmalarımız sürdürülecek 
ve duvarların eksik taşları, daha önceden bir kenara istifl ediğimiz taşlar arasından 
tamamlanmaya çalışılacaktır. Geçen yıl gönderdiğimiz kapanış raporunda da 
belirttiğimiz gibi, üzerinde değişik dönemlere ait önemli kalıntılar barındıran bu 
merkezi gelecek nesillere bozulmadan bırakmak ve emeklerimizin boşa gitmemesi 
için bir bekçinin görevlendirilmesi kaçınılmazdır. 

5) Küçük buluntular: Bu yıl Altıntepe kazılarında envanterlik 2 eser ele 
geçirilmiştir.

a) Metal tas (Resim:8): Bronzdan yapılmış üzeri gümüşle kaplanmış kap, 
Apadana’da genişletme dolgusu içinde 6. açmada zeminden yaklaşık 30 cm. 
aşağıda çıkmıştır. Hafi f dışa uzanan geniş ağız çapı 18 cm. dir. Boyun kısmı 
yivlendirilerek kaideye doğru şişkince verilerek yuvarlak iç bükey kaideye doğru 
inmektedir. Urartu Dönemi seramik çanaklara benzemektedir.
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b) Damga mühürlü seramik parçası (Resim: 9): Apadana’daki 6 No.lu açmanın 
genişletme çalışmasında zeminden 2.20 m. derinlikte mutfak odasının (?) 
kuzeybatı duvarının önünde çıkmıştır.  Yayvan bir çanağın gövdesinin dış kısmına 
bir damga mühür basılmıştır. Kenarı tırtıklı verilen daire biçimli mührün ortasında 
ön ayakları çapraz duran bir büyük baş hayvan ve sırtında bir hilâl kabartması 
vardır. T. Özgüç’ün kazılarında da bir pithos üzerinde aynı damga mühür baskısına 
rastlanmıştı. Parça, dört kırık parçadan oluşmaktadır. Seramik parlak kırmızımtrak 
renktedir. 

6) Kazı evindeki çalışmalar ve çevre düzenlemesi: 2006 yılındaki kazı evi 
çalışmaları, bu yılki kazı çalışmalarında ve yakın çevre yüzey araştırmalarında 
elde edilen seramik buluntuların çizim envanter ve fotoğrafl ama çalışmalarına 
yönelik olarak sürdürülmüştür. Kalede ölçüsü alınan yapıların plan çizimleri de 
genel plana yerleştirilmiştir. Ayrıca yapıların dönem çizimleri de yapılmıştır. 

Kaleye çıkmak için sur duvarlarının üzerinden geçilerek tahribe neden olmamak 
üzere sur duvarlarını ve bazı duvarları aşmak için seyyar demir merdivenler 
yapılarak geçiş yerlerine yerleştirilmiştir. 

Altıntepe Civarı Yüzey Araştırması 2006 Yılı Çalışmaları
    Mehmet IŞIKLI*

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, başkanlığında yürütülen 
Erzincan Altıntepe kazıları bünyesinde gerçekleştirilen “Altıntepe Yüzey 
Araştırması” çalışması 17-29 Temmuz 2006 tarihlerinde Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Işıklı sorumluluğunda bir ekip tarafından yürütülmüştür2. Altıntepe merkez olmak 
üzere Erzincan Ovası’ndaki 5 km. lik çaplı bir alanda  gerçekleştirilen çalışmanın 
öncelikli amacı; döneminin önemli bir idarî ve ekonomik merkezi olduğu açık olan 
Altıntepe’nin yakın çevresindeki arkeolojik birimleri tespit etmek ve bu birimlerin 
Altıntepe ile olan ilişkilerini saptamaya çalışmaktır (Harita).

*  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Işikli Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
25240  Erzurum/TÜRKİYE. diauehi@hotmail.com

2  Araştırma ekibi yüksek lisans öğrencisi Betül Şenbak Terzi ve lisan öğrencisi  Malik Ejder 
Katipoğlu’ndan oluşmuştur.
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 Altıntepe Kalesi’nin yer aldığı Erzincan Ovası, doğuda Karasu Dağları, batıda 
Refahiye ve Buzbel Dağları, güneyde Munzur ve Tercan Dağları ile kuzeyinde ve 
güneydoğusunda Kop dağlarının batı uzantısı olan Keşiş ve Mülbet Dağları ile 
sınırlanmaktadır. Ova doğu-batı doğrultusunda 40 km. uzunluğa ve 550 km² alana 
sahiptir. Erzincan Ovası’nın jeomorfolojik açıdan oluşumu, kuzeyindeki Keşiş ve 
güneyinde Munzur Dağları’nın yükselip dağların arasındaki düzlük alanın çökmesi 
sonucudur. Araştırma alanımız içerisinde de kalan Keşiş Dağı yamaçlarındaki 
tepeler, Saztepe, Altıntepe, Kaplıcatepe, Üzümlü Tepe, Çadırtepe gibi ovanın 
kuzeydoğusunda bulunan tepelerin tamamı volkanik oluşuma sahip tepelerdir. Bu 
tepeler üzerinde volkanik kayaç olan bazaltlar yoğun olarak bulunmaktadır ve Antik 
Dönemde Altıntepe gibi merkezlerin taş ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli 
kaynak durumundaydılar. Nitekim yaptığımız araştırmada da bu kullanımlara dair 
izlere rastlanmıştır. Yine araştırma alanımız içerinde bulunan Günebakan Köyü 
mezrasında yoğun miktarda obsidyen taşlar görülmüştür ki, bunların volkanik 
kökenli olduğu bilinmektedir. Erzincan Ovası günümüzde de hâlâ devam eden 
tüm bu oluşum sürecinden dolayı ülkemizde toprak ile toprakların süpürüldüğü 
alanlardaki ana materyalin, en fazla aşındığı ve taşındığı alanların başında 
gelmektedir. 

Araştırılan mevkii Altıntepe Kalesi’nden Keşiş dağ sırası yamaçlarına kadar 
uzanan yaklaşık 3-5 km genişliğinde bir kuşak içinde kalan tarımsal alanları 
içermektedir (Harita). Buradaki tarımsal faaliyetlerin hâlâ devam ediyor olması 
ve bölge coğrafyasının yukarıda kısaca bahsedilen özellikleri yüzey araştırması 
çalışmalarımızı olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Bu nedenlerden ötürü 
Altıntepe’nin yakın civarındaki tarlalarda yürütülen çalışmalar beklenen ölçüde 
çarpıcı sonuçlar ortaya koymasını engellemiş ve elde edilen arkeolojik malzemenin 
sınırlı sayıda, oldukça aşınmış keramik parçalarından öteye gidememesine sebep 
olmuştur. Bu keramiklerin büyük bir kısmı su ve toprak akıntılarının sebep olduğu  
aşınma nedeniyle tanımlanabilmesi güç örneklerdir. Altıntepe civarındaki tarım 
arazilerinden elde edilen keramiklerin geneli, tepenin kuzeydoğusundaki Mor 
Mor  Bağları mevkii ve Hacı Tarlası mevkiinden ele geçirilmiştir3. Toplanan sınırlı 
sayıdaki keramik malzeme dışında bu alandaki iki noktada bir duvar örgüsüne ait 
olabilecek izler gözlenmiştir. Bunlardan ilki oldukça düzensiz doğal taş bloklarından 
iki sıra örülmüş iken, ikincisi daha düzenli bir yapıya sahiptir. Örgü şekilleri ve 
yapısından dönemini tahmin etmenin güç olduğu duvarın Orta Çağ Dönemine 

3  Mor Mor Bağları mevkii Altıntepe’nin yaklaşık 1,5 km. kuzeydoğusunda ve modern Çadırtepe 
Köyü’nün doğusunda bulunmaktadır.
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ait sınır duvarları olabileceği muhtemeldir. Mor Mor bağlarının hemen batısında 
Altıntepe’ye yaklaşık 1 km. uzaklıktaki Hacı Tarlası mevkiinde ele geçirilen sınırlı 
sayıdaki oldukça aşınmış keramik malzeme dışında herhangi bir arkeolojik ize 
rastlanmamıştır. 

Araştırma alanımızın batı sınırını Erzincan-Ekşisu yolu belirlemektedir (Harita). 
Ekşisu kaplıcalarının hemen yakınında yer alan Kaplıcatepe, Altıntepe’ye yaklaşık 
5 km uzaklıktadır.  Deniz seviyesinden 1163 m. yüksekliğe sahip Tepe, Ekşisu yolu 
tarafından ikiye ayrılmış durumdadır. Tepenin doğusunda bulunan doğal kayalık 
alanda dikkati çeken en önemli ayrıntı taş blokların çıkarılması sırasında oluşan 
izlerdir. Bu izler alanın antik dönemde taş ocağı olabileceğini göstermektedir. 
Bu alandan elde edilen çok miktardaki seramik genellikle Ortaçağ özelliği 
göstermektedir.

Altıntepe’nin yaklaşık 3,5 km. batısında bulunan “Saztepe” yüzey araştırmasının 
bu sezon için en dikkat çekici yerleşimdir (Harita). Daha önce çeşitli araştırmalarla 
bilim dünyasına tanıtılan yerleşim konum gereği Altıntepe yerleşimi ile ilişkili bir 
birim olmalıdır. Deniz seviyesinden 1230 m. yüksekte olan ve doğal kayalık bir 
tepe olan Saztepe ova tabanından ise yaklaşık 45 m. yüksekliğe sahiptir. Saztepe 
bu sezonki çalışmalarımız sırasında en önemli keramik malzemeyi sunan yerleşim 
olması ile de dikkat çekidir. Ele geçirilen keramik malzemenin büyük bir kısmının 
“boyalı” olması bir diğer dikkati çeken husustur. (Resim: 10).  Bölgede boyalıların 
bu denli yoğun ele geçirildiği başka bir yerleşim tespit edilememiştir. Bu durum 
aslında tüm Kuzeydoğu Anadolu bölgesi içinde geçerli olabilecek bir durumdur. 
Bilindiği gibi, boyalı keramik geleneği bu bölgede çok yaygın bir durum değildir. 
Bu tür boyalıların benzerleri erken dönem ve son dönemde tarafımızca yürütülen 
Altıntepe kazılarında da ele geçirilmiştir4. Fakat boyalı keramik geleneği Urartu 
Kültürü için de çok karakteristik bir özellik değildir. Olasılıkla bu keramik geleneği 
Urartu sonrası Doğu Anadolu’nun belirli kesimlerinde ve İran’ da ortaya çıkan ve 
arkeolojik literatürde “Triangle Ware” olarak bilinen Urartu sonrası Akhamenid 
Dönemi keramik gelenekleri ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir5 (Resim: 
10). 
4 K.Emre, “Altıntepe’de Urartu Seramiği. The Urartian pottery from Altıntepe” Belleten C. XXXIII 

S.131, 1969, 279-301; M.karaosmanoğlu, H.Özkan, N. Öztürk, B.Can, H.Korucu “Altıntepe 
Kazısı 2003” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
26. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt 24-28 Mayıs 2004 Konya s. 127-138; M. Karaosmanoğlu, 
B.Can, H.Korucu “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 
1. Cilt 30 Mayıs-3 Haziran 2005 Antalya  s. 183 vd. 

5 R.H. Dyson Jr., “The Achaemenid Painted Pottery of Hasanlu III” Anatolian Studies Vol. 49 
Anatolian Iron Ages 4: Proceedings of the Fourth Anatolian Iron Ages Colloquıum Held at 
Mersin 19-23 May 1997 (1999), 101-110. 
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Altıntepe’nin 2 km. kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından “Kındillik Tepe” 
olarak da bilinen yerleşim deniz seviyesinden 1200 m. yüksekliktedir. Doğal bir 
kayalık üzerinde yer alan yerleşim birimi aynı zamanda ovanın kuzeyinde yer alan 
Keşiş Dağları’ndan kaynak bulan bir akarsu yatağının ortasında bulunmaktadır. 
Bu konumu dolayısıyla höyük büyük oranda akarsu tahribatıyla karşı karşıyadır.
Yaklaşık 50 x 30 metre ölçülere sahip ova tabanından 15 m. yükseklikteki höyük 
üzerinden toplanan malzeme oldukça zengindir. Küçük Höyük Saztepe’den sonra 
keramik malzemenin en yoğun gözlendiği bir diğer yerleşim birimidir. Eldeki 
sınırlı veriler ışığında Küçük Höyük’ün malzemesinin Geç Kalkolitik Çağdan Orta 
Çağa değin süren bir devamlılık gösterdiği anlaşılmaktadır (Resim: 11). Aynı 
zamanda höyük üzerinde yapılan araştırmada çok sayıda kaçak kazı çukurunun 
tespiti höyüğün sel suları dışında kaçak kazıcılar tarafından da tahrip edildiğini 
göstermektedir. Höyüğün doğu yamacında bulunan bu tür kaçak kazı çukurunun 
yakınındaki atık toprak içerisinde ele geçirilen iki adet çakmak taşı âlet oldukça 
dikkat çekicidir (Resim: 11). 

Günebakan Köyü Saztepe’nin kuzeyinde Keşiş Dağları’nın güney yamacında 
vadi içerisinde kurulmuş yerleşimdir (Harita). Altıntepe’ye yaklaşık 3 km. uzaklıkta 
olan bu yerleşim alanın denizden yüksekliği 1260 m. dir. Bu alan oldukça zengin 
bir obsidyen kaynağıdır. Burada ele geçirilen yonca parçası buranın Antik 
Dönemde de kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Altıntepe’nin yaklaşık 1 
km. kuzeydoğusunda bulunan ve doğal bir yükselti olan Çadırtepe’de  gözlenen 
izler bu alanın da antik dönemde taş ocağı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. 
Benzeri izlere Altıntepe’nin kuzeydoğusunda bulunan Üzümlü Beldesi’nin 
kuzeyindeki dağlık kesimin kuzey eteklerindeki “Tepeboynu” olarak adlandırılan 
mevkide de rastlanmıştır. Araştırmamızın doğu-kuzeydoğu sınırını oluşturan 
Üzümlü Beldesi’nin yaslandığı dağlık kesimdir. Deniz seviyesinden yüksekliği 
1555 m. olan Üzümlü Tepesi’nin güney yamacında yer alan büyük bir doğal kaya 
kütlesi üzerindeki kaya mezarı bu alandaki ilginç bir bulgudur.
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Harita: 1

Çizim: 1
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Çizim: 2 Çizim: 3

Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10
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Resim: 11
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve maddî desteği, ayrıca Selçuk 
Üniversitesi, Türkiye Sualtı Araştırmaları Vakfı, Aydıncık Kaymakamlığı ve 
Belediye Başkanlığının destekleriyle yürütülen Kelenderis kazı ve onarım-koruma 
projesinin 2006 yılı sezonu çalışmaları 18.07.2006 - 15.11.2006 tarihlerinde 
gerçekleştirildi1. Bu yılki çalışmalarımız antik kentin agorasındaki bazilika ile Doğu 
Mezarlığı’nda bulunan bir taş ocağı ve mezarlarda yapılan temizlik ve kazılarla 
sürdürüldü. Ayrıca Kelenderis limanında ve Yılanlı Ada önlerinde arkeolojik sualtı 
dalışları ile sualtı araştırmaları gerçekleştirildi. Geçen yıl başladığımız depo tanzim 
çalışmalarına bu yıl da devam edildi. 

I- AGORA BAZİLİKASI’NDAKİ ÇALIŞMALAR 
Çiğdem AKTOY

2005 yılında başlatılan ve bazilikanın ana salonunun üzerini örten toprağın 
kaldırılmasına yönelik olan kazı çalışmalarına 2005 yılında bıraktığımız yerden, 
yani apsisin 15 m. kadar güneybatısından başladık ve 0,50 m. derinliğe kadar inen 
yüzey toprağını kaldırdık. Yaklaşık 15 gün süren bu ilk etap çalışmaları sonunda, 
2005 yılında ortaya çıkardığımız ana salonun tamamının planını görebilecek 
oranda ortaya çıkardık (Plan: 1). Bu arada, 2004 yılı kazı sezonu sonunda opus 
sectile tarzında süslü olan apsisin (βήμά/Bema)  üzerini kapatan örtüyü kaldırarak, 
burada onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarını yürüttük. Bunun için önce opus 
sectileyi oluşturan mermer plâkaların üzerinde ve aralarındaki derzlerde bulunan 

KELENDERİS 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Levent ZOROĞLU*
Mehmet TEKOCAK

* Prof.Dr. K. Levent ZOROĞLU, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kampus-Konya 
/ TÜRKİYE.

   Öğr.Gör.Dr. Mehmet TEKOCAK, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kampus-
Konya / TÜRKİYE.

1 2006 yılı çalışmalarımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Mustafa Ergun (Mersin Müzesi) ve 
Umut Görgülü (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) temsil etmiştir. Ayrıca ekibiyle 
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erkin Erten, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa 
Sayar çalışmalarımıza katkıda bulunmuşlardır; temsilcilerimize ve tüm kazı üyelerimize, 
öğrencilerimize şükranlarımızı sunarız. Aydıncık Kaymakamı ve Belediye Başkanı da bizden 
yardımlarını esirgememiştir; onlara da teşekkürlerimizi sunarız.
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toprak temizlendi. Ardından sağlam veya yerinde olmayan, yerinden oynamış olan 
plâkaların çevresine mermer tozu katkılı harç destek sıvaları yapıldı. 

Bazilikadaki diğer bir çalışma alanı olan ve çapı 8.30 m. kadar olan apsisin 
önünde 2005 yılında ortaya çıkardığımız kireç ocağını (Resim: 1; Ünite 005) ana 
plan üzerine işledikten sonra kaldırdık. Bu ünitenin kaldırılmasından sonra, bunun 
altında yumuşak kireç taşından yapılmış mimarî elemanlarla oluşturulmuş fırının 
temeli ortaya çıktı (Ünite 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235). Bazilikanın 
ilk bulunan bölümü olan apsisin önündeki alanda, özellikle, daha önceki yıllarda 
bulduğumuz basamakların ve önündeki alanın temizliği yapıldı ve buradaki asıl 
mimarînin araştırılması çalışmaları iki ayrı noktadan başlatıldı (Resim: 2). Buradaki 
dolgu toprağı irili ufaklı taşlar, kireç ve harç parçaları ve gri-siyah renkte humuslu 
topraktan oluşmaktadır. İçerisinde büyük parçalar hâlinde çatı kiremidi parçaları da 
bulunmaktadır. Buradaki çalışmalarda iki bölge oluşturuldu. Bunlardan ilki apsisin 
güney ucuna, diğeri de kuzey ucuna yakın yerdedir ve iki grup hâlinde yürütülen 
çalışmalarda daha çok her iki alanın birbiriyle birleştirilmesi amaçlanmıştır. Buradaki 
seviye indirme ve topraktan arındırma çalışmaları sırasında, çoğunluğunu mutfak 
kaplarının oluşturduğu kaba mutfak kabı parçaları da bulundu. Bunlara ek olarak, 
geçen yıllarda olduğu gibi yer yer cam mozaik taşları (tesserae) ve çok bozulmuş 
durumda metal eşyalara ait parçalar ele geçirildi. Basamakların cephelerinde 
bulunan ve zaman içinde basamaklardan ayrılarak, içine dolan dolgu yüzünden 
bozulmuş olan mermer levhalar ile bir kısmının üzerine yerleştirilen mermer 
levhaların dolguları temizlenerek yerine yerleştirildi. Bunlardan görünürde olanlar 
ortalama 3-4 cm. kalınlığında ve 18-20 cm. yüksekliğinde ve çeşitli uzunluktadır. 
Çalışmalarımız sonucunda, burada ikisi tam 3 basamak açtık. Buna göre üstten 
ilk basamak 0.30 m. eninde ve 0.23 m. yüksekliktedir. İkinci basamak ise, 0.25 
m. eninde ve dolgu toprağından dolayı şimdiki hâliyle 0.20 m. yüksekliğindedir. 
Son basamak ise tam olarak ortaya çıkarılamamış olsa da, 0.18 m. yüksekliği 
ile temizlenebilmiştir. Bunun eni 0.29 m. kadardır. Bu son basamağın güney 
ucunda damarlı mermerden yapılmış bölüm ortaya çıkmıştır. Burada dikkatimizi 
çeken bir durum da basamakların mermer bloklarla yapılmasına karşın, zemininin 
ve cephelerinin ayrıca mermer levhalarla kaplanmış olmasıdır. Bu kaplama 
levhalar günümüzde yerinden oynamış ve öne doğru eğilmişlerdir. Diğer taraftan 
3. basamakta özellikle bemanın merkezine rastlayan yerde, kaymayı önlemek 
üzere basamak zemininin gelişigüzel çentiklendiği dikkatimizi çekti. Bunun asıl 
yapının inşası sırasında mı, yoksa sonradan mı eklendiği konusunda herhangi 
bir şey söylemek zordur. Ancak, gelişigüzel yapıldığını, bunun sonradan eklenmiş 
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olduğunu düşündürmektedir. Basamakların temizliği sırasında apsisin aynı 
zamanda zeminini oluşturan üstten ilk basamağın, apsisin tam ortasına rastlayan 
kısmındaki levhanın üzerinde, bir bölümü eskiden tahribata uğramış olan ve in 
situ ele geçirilen iki satırlık yazıt ortaya çıktı (Resim 3; Kazı Env. K.06 AB. AJ 
131). Buradaki metinden anlaşıldığı kadarıyla adları yazıtın başlangıcındaki kırık 
yerde olduğu için bilinmeyen bir ya da iki kişi bemanın yani apsis ve üzerindeki 
kaplama opus sectilenin inşasına katkıda bulunmuştur. Bu yazıtlı levhanın arka 
yüzündeki kireç toprak karışımı dolgu toprağının temizliği sırasında levhanın arka, 
yani basamağa gelen yüzünde de bir başka yazıtın olduğu görüldü. Aynı zamanda 
birkaç parçaya bölünmüş olan bu yazıtlı levhanın temizlik ve onarımının dışarıda 
yapılabilmesi için, yerinden sökülerek depoya kaldırıldı. Bu yazıtın harfl eri, diğerine 
göre ters durmaktaydı ve ikisi sağlam üç satırdan oluşmaktadır. Olasılıkla, yazıtın 
ön yüzündeki ibarelerin yazılabileceği genişlikte kesildiği için arka yüzdeki yazıtın 
başlangıç ve bitişleri eksik kalmıştır. Yazıt hakkında henüz ayrıntılı çalışma 
yapılamadığı için bu metnin içeriği hakkında herhangi bir şey söyleyemiyoruz. 
Ancak en azından bunun da bir ithaf yazıtı olduğu anlaşılmaktadır ve elimizde 
yalnızca bu yazıtlı levhanın sağ yarısı bulunmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu 
yazıtın harf özelliklerine bakarak bunun tarihinin M.S. 1. yüzyılın 2. yarısına ait 
olduğu söylenebilir. Bu durumda söz konusu bu ikinci yazıt, bu levhanın kullanıldığı 
M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısına ait bir yapıdan sökülerek, bazilikanın inşa edildiği 
geç Antik Çağda merdiven cephesini kaplamak üzere yeniden kullanılmıştır. Daha 
önce de değindiğimiz gibi, bazilikanın özellikle mermer olan mimarî parçaları 
(sütun kaidesi, sütun, hatta yeniden işlenmiş olsa da sütun başlıkları) ve diğer 
elemanlar aslında bu yazıtın da ait olduğu daha erken bir yapıdandır. Bu bakımdan 
bu erken yapının bu civarda bir yerde, belki de en azından temelleri halen toprağın 
altındadır. Apsisin önündeki bu alanda yürütülen temizlik çalışmalarında başka 
yazıt parçaları da bulduk. 

Basamakların önündeki alanın temizliği sırasında ele geçirilen bu yazıtlar 
dışında, dikkate değer diğer buluntular arasında iki adet başlık parçası ile yine 
dekoratif amaçlı olarak yapıldığını düşündüğümüz mermerden ve ajur tekniği 
ile süslü bir sütun parçası önemlidir (Resim: 4). Bu ve burada bulduğumuz 
diğer buluntular göstermektedir ki, agora bazilikasının apsis bölümü çok süslü 
olmalıydı. 

Bazilikadaki diğer bir çalışma alanımız, yapının güney yan nef ile ana salonu 
birbirinden ayıran güney revaka ait kaidelerin çevresinin temizliği ile bazilikanın asıl 
planını ve diğer ayrıntıları ortaya çıkarmaya yönelik olarak yürütülmüştür. Bunun 
için 2005 yılında 007 ünite numarası verilmiş olan alanda, üst bölümleri açılmış 
olan ve toprak yüzeyinde belli olan birkaç sütun kaidesi ile yine bunların hizasında 
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olduğu anlaşılan bir duvar sütunu parçasının aksındaki toprağın temizlik çalışmaları 
başlatıldı. Söz konusu mimarî parçalarının bütünün bulunduğu aksın iki yanında 
25-30 cm. açıklık kalacak biçimde yürütülen temizlik sırasında, dolgunun yine gri/
siyah toprak dışında, özellikle çatı kiremitlerinden, moloz taşlardan ve çok az da 
seramik benzeri mutfak kaplarından oluştuğu gözlendi. Revakın zeminini üzerini 
örten bu dolgu malzemesi apsise en yakın olan ve bir bölümü kırık da olsa, yerinde 
(in situ) olan sütun gövdesine kadar kaidelerin oturduğu ve taş levhalardan oluşan 
zemine kadar kaldırıldı. Burada olasılıkla bir kaide üzerine oturan yukarıda sözünü 
ettiğimiz sütun gövdesi ile birlikte toplam 6 kaide ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). 
Bunlardan şimdilik batı yönündeki son, yani altıncı kaide olasılıkla önceki döneme 
ait bir yapıdan devşirmedir; diğerlerinin basit profi lli olmalarını dikkate alarak 
söyleyecek olursak, ya bu yapı için bu şekilde yontulmuşlardır ya da bunlar da 
6 numaralı kaide gibi devşirmedir. Bu temizlik sırasında apsise yakın konumdaki 
1 numaralı kaidenin biraz batısında ve bizim açtığımız revakın aksı üzerinde 
kuzey-güney yönlü olarak uzanan uzunlamasına kırılmış ve kırık yüzü açıkta olan 
iki sütun gövdesi, revakın temizliği için kaldırıldı. Bu sütun gövdelerinin sağlam 
yüzeyinde bir haçın koluna ait uç kısım günümüze ulaşabilmiştir ki, bu durumda 
söz konusu sütunun üzerinde kabartma olarak bir haçın betimlendiğini söylemek 
olasıdır. Bu sütunun alt bölümünde de, kazınarak yapılmış bir A (alpha) harfi  de 
görülmektedir. Harfi n biçimi yukarıda ele aldığımız apsisin merdiveni üzerindeki 
yazıtın arka yüzündeki A harfl erinin karakter özelliklerine yakın özelliktedir ki, belki 
bu durum da bazilikada kullanılan sütunların çoğunun bir M.S. 1. yüzyıl yapısına 
ait olduğunun bir başka kanıtı olarak düşünülebilir.

Burada kaideler arasındaki açıklık merkezden merkeze 2.70 m. kadardır. 
İster devşirme, isterse basitçe yontularak yapılmış olsun, bütün kaideler altlıklıdır 
(plinthe). Doğudan batıya doğru hâlen yerinde olan ilk sütun gövdesinin yüksekliği 
0.70 m. kadar olup üzerine oturduğu kaide henüz açılmamıştır. Revakta üzeri 
tamamen açılmış olan 5 kaide bulunmaktadır. Baştan ikinci, açık olan ilk kaide 
ile diğer 3 kaide aynı biçimdedir; yani bunlar bir plinthe üzerinde oturan, daire 
biçimli bir yarım topuk ile sütunun üzerine oturduğu daha dar bir dairesel kısa 
altlıktan oluşmaktadırlar. Bu görünümleriyle söz konusu kaideler ters çevrilmiş, 
Dor tipi başlığı andırmaktadır. Diğer taraftan bu tipe ait sütun kaidelerinin üst 
yüzeyleri taraklı olarak yontularak sürtünmenin artırıldığı, herhangi bir şekilde 
üzerindeki sütunun kaymasının önlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Kaidelerin bu 
üst yüzünde taşçı işaretleri olarak bilinen Grekçe bazı harfl er görülmektedir. İkinci 
(açık olan birinci) kaidenin plinthesinin karşılıklı iki köşesi kırıktır. Bunun üzerinde 
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“Λ” (lambda) harfi  olan taşçı işareti vardır. Açık olan ikinci kaidenin üst yüzeyinde 
ise “B” (beta) harfi  kazınmıştır. 3. sütun kaidesi ikiye bölünmüş olsa da, yerinde 
sağlam olarak durmaktadır ve üzerinde yine “Λ” (lambda) harfi  bulunmaktadır. 4 
kaidenin yalnızca güneydoğu köşesi kırıktır. Üzeri açık olan son sütun kaidesi 
olan 5. kaide diğerlerinden farklı olarak mermerden yapılmıştır ve yukarıda 
belirttiğimiz gibi, mimarî özellikleri, olasılıkla daha erken bir yapıdan alınarak 
burada kullanılmıştır. Attik-İyon tarzındaki bu kaidenin en alt parçasını oluşturan 
plinthesinin kenarları kırıktır; kaidenin üzerinde öncekiler gibi harfl er ve bir zıvana 
deliği yoktur.  

Burada tanıttığımız kaideler sert kireç taşı levhalardan oluşan bir zemine 
(stylobat) yerleştirilmişlerdir. Stylobatı oluşturan levhaların şekilleri hemen hemen 
birbirine yakın ise de, ayrıntıda şekil bakımından farklılıklar içermektedir. Revakın 
salonun batı duvarına yakın olan kısmında, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir duvar 
sütunu gövdesi bulunmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu revakın apsis tarafında ve ana salonun batı 
duvarının bulunduğu yerde apsis ve batı duvarına bağlı kısa duvar uzantıları 
bulunmaktadır. Bu nedenle, revakın ilk ve son desteğinin bu kısa duvarlar 
olduğunu söylemek mümkündür. Burada tanıttığımız revak ile bazilikanın güney 
duvarı arasında 3.90 m. kadar bir açıklık bulunmaktadır. Stylobatın temizliği 
sırasında revak ile bu duvar arasındaki açıklığın zemin mozaiği ile kaplandığı ile 
ilgili bazı veriler elde ettik; ancak sezon sonuna geldiğimiz için burada bir çalışma 
yapmadık. 

2006 yılı çalışmaları sırasında, ancak kuzey ve batı duvarlarını ortaya 
çıkardığımız narteksin içini dolduran toprağın yaklaşık 0.30-0.40 m. derinliğe kadar 
olan kısmını kazdık, özellikle güney duvarı kesitte kaldığı için bu bölümün planını 
tam olarak çıkardık (Resim: 6). Narteks ile ana salon bir duvar ile ayrılmaktadır ve 
bu duvar üzerinde yukarıda belirttiğimiz gibi ana ve yan nefl ere girişi sağlayan 3 
kapı yeri bulunmaktadır. Buna göre narteks ile ana salon (naos) arasında genişliği 
2, 90 m. kadar olan geniş bir kapıdan girilmekteydi. Narteksin içindeki çalışmalar 
sırasında üzerinde bir daire içinde haç kabartması olan bir kilit taşı bulduk (Resim: 
7); eğer bu mimarî parça kemerli bir pencerenin kilit taşı değilse, büyük bir olasılıkla 
narteksin üst örtüsünü destekleyen kemerli bir revakın kilit taşı olabilir. Dolayısıyla, 
bu durumda narteks ayrıca bu revak ile de bölünmüş olmalıdır. Bu sorunun yanıtını 
gelecek sezonlarda burada yapacağımız çalışmalarla bulabileceğiz.
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II- DOĞU NEKROPOLÜNDEKİ ÇALIŞMALAR 
Mevlüt ELIÜŞÜK

Doğu nekropolü olarak tanımladığımız yer, Kelenderis antik kentinin asıl yerleşim 
alanının bulunduğu limanın yaklaşık 1 km. kadar kuzey doğusundaki Mersin-
Antalya devlet yolunun Gülnar’dan gelen yol ile kesiştiği noktanın güneyindeki 
alandır. Bu alana son yıllarda Devlet Hastanesi inşa edilmiştir (Resim: 8). 2006 
yılında bu mezarlığın A bölgesinde, yani yarımada üzerindeki tüm mezarlık alanın 
doğu dilimini oluşturan bölgede çalışılmıştır. Öncelikle buradaki çalışmalarımızın 
asıl nedenini daha önce açtığımız mezarlara yeni örnekler eklemek olmadığını 
belirtmeliyiz. Asıl amacımız, geçen yıllarda açtığımız mezarların güneyinde kalan 
ve yaklaşık 42x24 m. ebadındaki bir çukuru çevreleyen kayalığın insan eliyle, 
basamaklar biçimindeki yontulmasının nedenlerini ve özelliklerini anlamaktı. Bu 
yüzden çalışmalarımız öncelikle bu sorunun aydınlatılması çerçevesinde, bu çukur 
alanın kenar bölgelerinde temizliğe başlandı ve kazı mevsimi sonunda burasının 
bir taş ocağı olduğu anlaşıldı. Bu çalışmalar sırasında burada varlığı konusunda 
önceden bilgi sahibi olmadığımız toplam 8 mezar tespit ettik ve bunlardan 
birkaçının temizliğini yaptık. 

1- ÇUKUR MEZAR; K.06 DN A I 
Mezarın yeri ve tanımı: 002 ünitesi ile 022 ünitesi arasında kalan ve 0.86 m. 

genişlikte, 1.36 m. uzunlukta olan ve kuzeybatı güneydoğu yönlü uzanan bu olası 
mezar taş ocağı çukurunun kuzeydoğusundadır. Aslında biçim olarak bu bölgede 
benzerlerini gördüğümüz mezarların dromosunun biçimini göstermekte ise de, 
dromosun bağlandığı herhangi bir mezar odasının çıkmaması yüzünden, bu 
çukuru, özellikle batı mezarlığında örneklerini gördüğümüz “çukur mezar” tipine 
yaklaştırmak olasıdır. Çukur tam dikdörtgene yakın bir ölçüdedir. Uzunluğu 1.36 
m., derinliği ise 1.15 m. kadardır. İçerisinde çok alçak bir  basamak vardır.

Mezardaki çalışmalar: Bu alanda yapılan seviye inme çalışmaları devam 
ederken kapak taşı olabileceğini düşündüğüm düzgün yontulmuş bir taşın bir 
bölümü ile bunun hemen doğusunda düzgün yontulmuş kayalık alan  ortaya 
çıkarıldı. Bu alanın bir dromosa benzemesi sebebiyle buradaki çukurun içindeki 
dolgu toprağı kaldırıldı. İlk -0.47 m. kotunda kapak taşı parçası olabileceğini 
düşündüğümüz bir kesme taş bloku ile bunun çevresinde moloz taşlar ortaya 
çıkarıldı. -0.58 m. kotunda dromos biçimli bu çukurun birinci basamağı ortaya 
çıkarıldı. -0.62 m. kotunda olasılıkla insan kemiği parçaları gözükmeye başladı 
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ve bunlar yerinde temizlendi, resimlenerek kaldırıldı. -115 cm. kotunda ise asıl 
zemine ulaşıldı. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çalışmalar sırasında, dromosun bitiminde 
herhangi bir mezar odası girişine rastlanmadı. Bu yüzden  ele geçirilen buluntuları 
dikkate alarak söyleyecek olursak, dromos biçimli bu çukur ya bir mezar çukurudur 
ya da yarım kalmış bir mezardır. Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu çukurun 
şu andaki derinliği de bir mezar odasının açılmasına uygun değildir.

Buluntular: Çukurun içinde ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmalar sırasında, 
çukurun dışında, güney batısında, bir adet çarkta şekillendirilmiş bir kandil 
bulunmuştur (K.06 DN A I AM 01). Çukurun içerisinde iskelet parçaları ile birlikte 
çok sayıda sağlam olmayan seramik parçaları bulunmuştur.

Mezarın tarihi: Bu çukurda ele geçirilen seramik parçaları ve çukurun dışında 
bulunan kandil Erken Helenistik Çağdandır. Bu yüzden, eğer burası bir mezar 
olarak kabul edilecek olursa, olasılıkla bu tarihten olmalıdır.

2- DROMOSLU ODA MEZAR: K.06 DN A II
022 numaralı ünitenin kuzeybatısında yüzeydeki toprak, çalı ve diğer 

malzemenin temizliği sırasında, kuzey-güney yönlü olarak uzanan bir başka 
dromos belirdi ve bunun bir dromoslu oda mezara ait olduğu anlaşıldıktan sonra 
K.06 DN A II olarak kodladığımız bu mezarda (Ünite 025) çalışmalar başlatıldı. 
Ancak bu sırada aşağıda ele alacağımız daha acil ve kesinlikle açılması gerekli 
mezarlara öncelik verdiğimiz için bu mezarda yalnızca açıp yeniden kapattığımız 
dromos çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

Mezarın yeri ve tanımı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi, söz konusu mezar 
022 numaralı ünitenin içerisindedir ve 25. ünite olarak kodlanmıştır Mezar antik 
yolun güneyine düşmektedir. Dromos 3.10 m. uzunlukta ve 1.03 m. genişliktedir 
ve 5 basamakla dromos sekisine inilmektedir. Dromos sekisi dromosun derinliği 
kadardır. Mezar odasının asıl kapak taşı dromos sekisinde, iki parçaya bölünmüş 
olarak durmaktadır. Kapağın genişliği 0.60 m., yüksekliği 0.80 m. ve kalınlığı 
0.25 m. kadardır. Görünen yüzeyi oldukça pürüzlüdür ve yüzeyde kırıklar vardır. 
Mezar odasının girişi ise, gelişigüzel kesilmiş, yuvarlak şekilli bir kaya parçası ile 
kapatılmıştır. Bu görüntüden anlaşıldığı kadarıyla, mezar, aşağıda ele alacağımız 
V ve VII numaralı mezarlar gibi, asıl gömüden sonra ikinci kez veya daha fazla, 
yeniden açılarak yeni gömüler için kullanılmıştır. Bu sırada, yerinden oynatılan ve 
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dromos sekisine yatırılan ilk dönem mezarına ait kapı levhası, mezar odasının 
kapısına yeniden konmayarak, bunun yerine odayı kapatmak üzere rasgele bir 
kaya bloğu konmuştur.   

Mezardaki çalışmalar: Yukarıda değindiğim nedenlerle dromosu temizledikten 
sonra, burasının ölçüleri alınıp çizimleri yapıldıktan ve resimler çekildikten sonra 
yeniden toprakla dolduruldu. Dromosun temizliği sırasında, belki de ilk gömü 
zamanına tarihlenebilecek olan bazı vazo parçaları bulunmuştur. 

Buluntular: Dromosun temizliği sırasında çeşitli vazolara ait parçalar 
bulunmuştur. Bunlar bir kontekst özelliği göstermemektedir. 

Mezarın tarihi: Eldeki veriler henüz bu mezarın tarihlenmesine yetmemektedir; 
2007 yılında bu mezar temizlenecektir.

 K.06 DN.A.I (Ünite 024) No.lu mezarın 4,90 m. batısındaki alanın temizliği 
sırasında, üst örtüsü zeminden kaya kesilmesi yüzünden üst örtüsü yok olmuş 
olan 4 tane olası dromoslu mezar odası ortaya çıkarıldı ve bunlara 26 (K.06 
DN.A.III), 30 (K.06 DN.A.IV), 29 (K.06 DN.A.V) ve 32 (K.06 DN.A.VI). ünite 
numaraları verildi. Zemindeki kayanın kesilmesinin ardından ya mezar odası 
saptanmış ve soyulmuştur  ya da üzerinden taş çıkarıldığı için iyice incelmiş olan 
tavan zaman içinde kendiliğinden çökmüştür ve odanın içi bu ve diğer moloz ve 
toprakla dolmuştur. İlk durumda mezar odasından önemli kalıntıların çıkması 
beklenemez; ikinci durumda ise, mezar odasının ve armağanları hiç el değmemiş 
olma olasılığı bulunmaktadır. Bütün bunları dikkate alarak, bu mezarlardan kötü 
durumda olanlara (V. ve VII. mezarlar) öncelik vererek sezon içinde temizliğini 
yaptık, diğerlerini ise (III, IV, VI, VIII) tanımlamaya yetecek kadar çalışarak, asıl 
temizliği gelecek sezona bıraktık.  

3- DROMOSLU ODA MEZAR; K.06 DN A III
Mezarın yer ve tanımı: Yukarıda da değindiğimiz gibi, burası üzerinden taş 

çıkarılan bir alandır ve söz konusu K.06 DN A III numaralı mezarın tavanı tamamen 
yok olmuş ve dromosu ile mezar odasının içi tamamen toprak ve kaya parçaları 
ile dolmuştur. Dolgunun bir kısmını temizleyerek, mezarın kenarları belirlenmiş 
ve ölçüleri alınmıştır. Buna göre dromos 1.74 m. uzunlukta, 0.88 m. genişliktedir. 
Mezar odası ise, 2.21 m. genişlikte ve 2.39 m. uzunluktadır.     

Mezardaki çalışmalar: Bu mezarın içindeki dolgunun temizliği gelecek yıla 
bırakılmıştır.
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Buluntular ve katalog: Mezar odasında ve dromosta çalışılmadığı için herhangi 
bir buluntu söz konusu değildir.

Mezarın tarihi: Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerden dolayı, mezarın tarihi 
konusunda da herhangi bir öneri getiremiyoruz.

4- DROMOSLU ODA MEZAR: K.06 DN A IV  (Ünite 27). 
Mezarın yeri ve tanımı: Mezar  022 ünitenin içerisinde DN.A.III No.lu mezarın 

4.28 m. kadar batısında yer almaktadır. Mezar dromoslu kaya mezaradır. 
Mezara odasının tavanı çökmüş şekilde olup mezar odası ve dromos taş ve 
toprak ile doludur. Mezar odasının güney bölümünü oluşturan cephe duvarının 
hâlen bir bölümü toprak altındadır. Bu yüzden mezar odasının tam planı ortaya 
çıkarılamamıştır. Mezarın dromos ölçüleri genişliği 1.14 m. uzunluğu ise  2.74 m. 
dir. 

5- DROMOSLU ODA MEZAR: K.06 DN A V (Ünite 29) (Resim 9) 
Mezarın yeri ve tanımı: Doğu nekropolü A bölgesi olarak tanımladığımız alanda 

antik yolun 6 m. güneyinde K.06 DN.A.IV No.lu mezarın 6 m. batısında ve K.06 
DN.A.VII No.lu mezarın 5,90 m.  doğusunda yer almaktadır. Mezar kuzey-güney 
yönlü uzanmaktadır. Mezar odasının girişi kuzeye bakmaktadır. Uzunluğu 3,20 m. 
olan dromos 4 basamaklıdır. Dromosun başlangıç genişliği 1.00 m. dolayında olup 
mezar odası önündeki sekideki genişliği 1.47 m. ye ulaşır. Bundan da anlaşılacağı 
gibi, dromosun yan duvarları mezar odasına doğru genişleyerek uzanmaktadır. 
Dromosun basamakları birbirinden farklı ölçülerdedir. Aynı zamanda giriş olarak 
da tanımlayabileceğimiz ilk basamak 1.05 m. genişlikte, 0.33 m. uzunlukta ve 
19 cm. yüksekliktedir. İkinci basamak 1.13 cm. genişlikte, 0.34 m. uzunlukta ve 
0.27 m. yüksekliktedir. Üçüncü basamak 1.24 m. genişlikte, 0.70 m. uzunluktadır. 
Önceki basamaklara göre çok geniş yapılan bu basamak hafi f eğimli bir rampa 
görünümündedir. Dromosun yan duvarlarına yakın kısımlarda yüksekliği 0.24 m. 
olup basamağın ortasında belki de kırılma ve aşınmadan dolayı yükseklik hemen 
hemen yok olmuş ve burası çukurlaşmıştır. Dördüncü basamak 1.30 m. genişlikte, 
0.34 m. uzunlukta ve 0.23 m. yüksekliktedir. Bu basamaktan dromos sekisine 
inilmektedir. Sekinin uzunluğu 1.44 m. dir. Mezar odası kapısının bulunduğu yerde 
seki, üstten 1.35 m. kadar aşağıdadır. Dromosun batı duvarının uzunluğu 3.20 m., 
doğu duvarının uzunluğu ise 3.12 m. dir. Mezar odasını kapatan kapak taşının aslı 
yoktur; bunun yerine üç adet, tam geometrik şekil içermeyen orta büyüklükte ve 
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ancak mezar odasını kapayacak biçimde yerleştirilmiş olan taşlar vardır. Bu yüzden, 
mezarın ilk gömüden sonra birkaç kez açıldığını, son gömü yapıldıktan sonra da 
rastgele kapatıldığını düşünüyoruz. Bir başka deyişle, yukarıda ele aldığımız K.06 
DN A II numaralı mezarda karşılaştığımız durum burada da geçerlidir. Mezarın 
girişi 0.65 m. genişlikte ve 1.21 cm. yüksekliktedir. Çalışmalarımız sırasında 
buradaki taşları yerinden oynatmak istemedik, zira girişin üst bölümü fazlasıyla 
tahribat gördüğünden bu işi gelecekte, bazı önlemler aldıktan sonra yapmaya 
karar verdik. Mezar odası dikdörtgen planlı olup batı uzun duvarı, 4.43 m., doğu 
uzun duvarı 4.50 m., genişliği ise, güneyde 3.33 m., kuzeyde 3.30 m. kadardır. 
Mezar odasının şu andaki yüksekliği ortalama 1,90-2.00 m. kadar ölçülmüştür. 

Mezarda yapılan çalışmalar: Dromosta ve mezar odasındaki çalışmalarımızın 
başlangıcında, dromosun bulunduğu yere isabet eden alanda bir adet mermer stel 
parçası (K.06 DN A-V AT 01) ele geçirilmiş olduğuna yukarıda değinmiştik; ayrıca 
burada bazı seramik parçaları da topladık. 

Bu mezardaki çalışmalarımız önce dromosta başlatıldı. -0.27 m. derinlikte 
yumuşak, rengi açık kahverengi ve kırmızı kahverengi arasında değişen ve 
içerisinde bitki kökleri ve moloz taşlar bulunduran ilk katman toprak tabakası 
kaldırılarak 0.72 m. derinliğe kadar inildi. Bu sırada toprak yapısında bir değişme 
gözlenmedi. -0.65 m. derinlikte, mezar odasının giriş kısmının bulunduğu yerde 
kapak taşı olabileceğini düşündüğümüz bir taş parçası ortaya çıkarıldı.  Yapılan 
çalışmalar sırasında dolgu toprağının içerisinde çeşitli vazo parçalarına rastlandı. 
Bunlar arasında 4 adet kenarı içte kalınlaştırılmış tabak parçası, 2 adet kâse 
parçası, 10 adet testi parçası, 9 adet amphora parçası sayılabilir. Dromosun 
temizliği sırasında bunlardan başka kayda değer eser bulunmadı. 

Mezar odasında ise, öncelikle çöken tavandan dolayı, mezarın sınırları belirlendi, 
daha sonra mezarın dolgusu -1.78 m. derinliğe kadar indirildi. Önceleri kireç rengi 
ile açık kırmızı renkteki dolgu toprağında olasılıkla kesilmiş ve götürülememiş 
2 blok ortaya çıktı. Burada birkaç seramik parçası dışında dikkate değer bir 
buluntuya rastlanmadı. Ancak -1.78 m. derinlikten itibaren mezar odasındaki dolgu 
toprağının kalitesi değişti, daha az kireçli ve daha kırmızı renkte bir dolgu toprağına 
ulaşıldı. Öncelikle mezar odasının kuzeydoğu köşesinde birkaç büyük vazonun 
parçaları toplu hâlde bulundu. Bunlardan bir kısmı fazlasıyla tahribat gördüğü  için 
yapıştırılıncaya kadar biçimleri konusunda bir şey söylemek istemiyoruz. Ancak 
bir adet askı kulplu büyük bir vazonun ve iki adet Rodos amphorasının da (K.06 
DN-A V BF 06, K.06 DN-A V BF 07) bu parçalar arasında olduğunu belirtmeliyiz. 
Bütün bunlar olasılıkla mezarın birkaç gömü evresinin olduğunu göstermektedir. 
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Mezarın içerisinde, zemine ininceye kadar kaldırmadığımız iki büyük blok taş 
bulunmaktaydı. Mezarın hemen hemen orta kısımlarına rastlayan bu alanda yoğun 
biçimde unguentariumlara rastlandı. Bunların çoğu sağlam olarak ele geçirilmiştir. 
Mezar odasının sırt duvarına yakın yerde ise, duvara yaslanmış gibi duran bir adet 
askı kulplu ve sivri dipli vazo (K.06 DN-A V BE 01) ile bir adet torba karınlı testinin 
(K.06.DN A-V BB 02) parçaları ele geçirildi. Yukarıda sözünü ettiğimiz iki bloğun 
arasına gelen yerde bir de içe dönük kenarlı kâse K. 06. DN. A.V. BF.02) ve bir 
de pyksis kapağı (K.06 DN A-V BF 02) bulundu. Bunlar dışında başka biçimler 
içeren vazolara ait parçalar da bulundu. Tüm bu ölü armağanlarının kaldırılması 
sırasında birkaç kemik parçası dışında, herhangi bir insan iskeletine rastlanmadı. 
Mezar odasının zemininin tamamı küçük çakıl taşlarıyla kaplanmış biçimde ortaya 
çıkmıştır ki, bu durum aşağıda ele alacağımız K.06 DN-A VII numaralı mezarda da 
gözlendi. Bu nedenle, biz bu çakıl taşlarının cesetlerin doğrudan mezar zeminine 
değil, özellikle hazırlanan çakıl taşı döşenmiş zemine yerleştirildiğini, bunun 
da mezarın ilk kullanımı sırasında yapıldığını düşünüyoruz. Bu mezarın üzeri, 
içerisinin bozulmaması ve gelecekte onarım ve sergileme yapılabilmesi için PVC 
bir örtü ile kaplanmıştır.

Buluntular: Mezarda birbirine yakın, ancak farklı dönemlere ait armağanlar 
ele geçirilmiştir. Bunlardan üzeri kireç kaplı olanlar temizlenmiş, kırık olanlar 
yapıştırılmış ve temsilcinin seçtiği örnekler de Silifke Müzesi’ne teslim edilmiştir.  
Buluntuları dromos ve mezar odasında ele geçirilmiş olmalarına göre iki başlık 
altında listeledik. Dromosun üst seviyelerinde, henüz dromosa tam girilmeden 
önce mermer bir mezar steli parçasının bulunduğuna değinmiştik. Ayrıca envanter 
numarası vermediğimiz çeşitli vazo parçaları ele geçirilmiştir. Mezar odasında ise, 
çoğunlukla unguentarium, testi parçaları, kâse ve kâse parçaları ile sağlam bir 
Askı kulplu amphoradan oluşan ölü armağanları bulunmuştur. 

Mezarın tarihi: Burada kataloğunu verdiğimiz eserler, bulunuş şekilleri dikkate 
alınırsa, mezarın belli bir süre birkaç kez kullanılmış olduğu anlaşılır. Mezarda 
belli sınırlar içinde tarihleyebileceğimiz en iyi malzemeden ilk grubu Rodos 
amphoralarına ait damgalı kulplardır ki, bunlar M.Ö. geç 3. yy. ikinci yarısı veya 
erken 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Diğer taraftan, oldukça fazla biçimde tahribat 
görmüş olan, olasılıkla bir adet sepet kulplu Filistin veya küp Kıbrıs kökenli büyük 
vazo en erken M.Ö. 5 yüzyıla işaret etmektedir. Dolayısıyla, henüz elimizde fazla 
kanıt olmasa da, bu mezarın ilk açılışının M.Ö 5. yüzyılda olduğunu, en son da 
M.Ö. 2. yüzyıl başlarında kullanıldığı söylenebilir ki, çok sayıdaki unguentarium bu 
durumun bir başka kanıtıdır. 
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6- DROMOSLU ODA MEZAR; K.06 DN A VI (Ünite 30):
Mezarın yeri ve tanımı: Mezar 001 ünitenin batı ucunda, 022 ünitenin 

içerisinde DN.A.V No.lu mezarın 6.38 m. batısında, DN.A.VII No.lu mezarın 5.13 
m. güneyinde yer almaktadır. Mezar odasının küçük bir bölümü ortaya çıkarılmış 
olup ortaya çıkarılan alandan mezar odasının tavanın çöktüğü anlaşılmıştır. Mezar 
dromosunun sadece üst konturları ortaya çıkarılmış olup içerisi toprakla doludur. 
Mezar dromosunun ölçüleri 0.74 x 1.78 m. ebadındadır.  Mezar kuzey-güney yönlü 
uzanmaktadır.

Mezardaki çalışmalar: AT gün kodunda ortaya çıkarılan mezarın dromosunun ve 
asıl mezar odasının sınırlarını saptayabilmek, 001 ünitenin batı ucuna yakın yerde 
3.10 x 4.60 m. ebadında bir genişleme çalışması yapıldı ve günümüz zemininden 
-0.40 m. derinlikte dromosun ve mezar odasının sınırları ortaya çıkarıldı. Mezar 
odasında ve dromosta  herhangi bir çalışma yapılmamıştır; çalışmalar gelecek 
sezona ertelenmiştir.

Buluntular: Mezarın üstünü kaplayan erozyon toprağının içerisinden temizliği 
sırasında 2 adet amphora parçası, 1 adet kâse parçası ele geçirilmiştir. 

Mezarın tarihi: Olasılıkla geç Klâsik ve Helenistik Çağdandır.

7- DROMOSLU ODA MEZAR, K.06 DN A VII
Mezarın yeri ve tanımı: Doğu nekropolü A bölgesi olarak tanımladığımız alanda 

antik yolun hemen hemen 3 m. kadar güneyinde ve K.06.DN.A.V No.lu mezarın 5.90 
m. batısında yer almaktadır. Mezar kuzey-güney yönlü uzanmakta, mezar odasının 
girişi kuzeye bakmaktadır. Dromos uzunluğu iki yan duvarda da aynı değildir; 
batı uzun duvarı 2.32 m. doğu duvarı ise 2.40 m.  kadardır. Dromosun başlangıç 
genişliği 0.70 m., dromos sekisinin bitiminde mezar odasının girişinin bulunduğu 
yerdeki genişliği 1.20 m. kadardır. Bundan da anlaşılacağı gibi, dromosun yan 
duvarları mezar odasına doğru genişleyerek uzanmaktadır. Dromos 4  basamaklı 
olmasına karşın, basamaklar düzgün olmadığı, yani birbirinden farklı ölçülere 
sahip olduğu ve aşındığı için rampa görüntüsü almıştır. Dromosun ilk basamağı 
0.71 m. genişlikte ve 21 cm. derinliğindedir. İkinci basamaktan yüksekliği 0.20 
m. olup basamak, yukarıda da belirttiğimiz gibi düzgün şekilli değildir. Dromosun 
ikinci basamağı 0.72 m. genişlikte olup  yüzey derinliği 0.31 m. kadardır ve üçüncü 
basamakla arasında 0.15  m. kadar yükseklik farkı vardır. Üçüncü basamağın 
genişliği 0.78 m., 0.50 m. derinliğinde ve 4. basamaktan 0.29 m. yüksekliktedir. Bu 
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basamak da yine belirli bir eğimle devam etmektedir. Aynı zamanda dromos sekisi 
olarak tanımlayabileceğimiz 4. basamak 0.97 m. genişlikte, 0.48 m. derinlikte 
ve zeminden 0.43 m. yüksekliktedir. Bundan sonra 1.20 m. uzunlukta, 0.21 m. 
eninde ve mezara girişten 0.02 m. yükseklikte küçük seki vardır ki, burası kapak 
taşının konduğu yerdir. Buradaki sekide dromosun yüksekliği 1.25 m. kadardır. 
Dromostan mezar odasına girişte dromosun güney cephesi, yani mezar odasına 
giriş bölümünde dromosun doğu duvarından 0.30 m., batı duvarından 0.25 m. 
kadar bir girinti yapar. Mezar odasının girişi 0.54 m. genişlikte, 0.80 m. yükseklikte 
olup mezar odasına doğru girintisi 0.31 m. dolayındadır. Mezar odasına girişin üst 
bölümü köklerden dolayı hasar görüp bir bölümü de kırılmıştır. Mezar odasının 
kuzey bölümünü oluşturan giriş kısmında, girişin batı yönünde 0.71 m. ve doğu 
yönünde 0.78 m. lik bir genişleme yapar. Mezar odasının doğu uzun duvarı 2.57 
m., batı uzun duvarı ise 2.48 m. dolayındadır. Bu yüzden tam bir dikdörtgen 
olmayan mezarın sırt, yani güney cephesinin ise 2.15 m. dir. Odanın tavanı hafi f 
içbükey olup zeminden itibaren en yüksek ortalama  2.10 m. kadardır.

Mezarda yapılan çalışmalar: Taş ocağı alanında yüzey toprağı kaldırma 
çalışmaları sırasında, zeminde, mezar odasının doğusuna gelen kısımda ortaya 
çıkmış olan küçük bir delik boşluktan bakıldığında, mezar odasında sağlam 
vazoların olduğu görüldükten sonra, temizlik çalışmaları önce dromosta başlatıldı. 
Oldukça yumuşak olan toprağın ilk -0.50 m. derinliğinde, dromosun başlangıç 
kısmında birinci basamağın yüzeyi ortaya çıkarıldı. -0.59 m. derinlikte ise, mezar 
odasının girişi belli oldu. -0.70 m. derinlikten itibaren toprak yapısında çok belirgin 
olarak sertleşme gözlendi ve -0.75 m. de mezar odasının kapı taşının üst yüzeyi 
ortaya çıkarıldı ki, bunun mezarın girişini tamamen kapatmadığı ortaya çıktı. Bu 
seviyeden itibaren toprağın rengi iyice kırmızılaştı. Bu seviyede kapak taşının 
bir bölümünün kırık olduğu da anlaşıldı. -0.80 m. derinlikte ise bir ticarî amphora 
(K.06.DN.A.VII.AY.01) ortaya çıkmaya başladı. Buradaki çalıların köklerinden 
dolayı kabın gövdesinde çatlaklar oluşmuştur. Vazonun yönü hemen hemen 
kuzey-güney doğrultusundadır. Amphoranın hemen yanında ve kısmen de altına 
girmiş durumda ters dönmüş, kırık bir kâse parçası ortaya çıktı (K.06.DN.A.VII.
AY.02). Bunların bir ölüye ait armağanlar olduğu anlaşılmaktadır ki, bu ilk buluntu 
grubu olasılıkla mezarın dromosuna da yapılmış olduğu için, bu mezara yapılan 
son gömüyü temsil etmektedir.  Mezar odasının kapısını kapatan levha dışarıdaki 
zeminden -117 cm. derinlikte tamamı ortaya çıkarıldı; ancak bir bölümü açma 
esnasında kırıldı ki, bu durum ağaç köklerinin aşındırması sonucu oluşmuştur. 
Mezar odasına girildiğinde, odanın sırt (güney) duvarına yakın bir yerde, hemen 
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hemen yarıdan fazlası tamamen açıkta, 1 adet sağlam ticarî amphora (K.06.
DN.A.VII.BA.03), ağzı kuzeye gelmek üzere yatmış bir biçimde görülmekteydi 
(Resim: 10). Bunun tipi dromosta bulduğumuz amphora ile aynı olduğundan, her 
ikisinin de aynı dönemin ancak farklı zamanlardaki gömülere ait vazolar olduğunu 
söyleyebiliriz. Zemindeki erozyon toprağı yanında tavandan ve yan duvarlardan 
düşmüş olan kaya parçaları ve ağaç kökleri vardı. Odanın güneydoğu köşesindeki, 
dışarıya açılan delikten giren toprak da bu bölgede yığılmış durumdaydı. Mezar 
odasının hâlihazır tavan yüksekliği 1,22 m. kadardır, kapı taşının üst açıklığından 
giren erozyon toprağı ve kökler girişi yarı yarıya kapatmış durumdaydı. İlk etapta 
girişi dolduran toprağın temizliği sırasında bir adet torpido biçimli bir Pers tipi 
taşıma vazosu (K.06.DN.A.VII.BA.02) ortaya çıktı. Vazonun hemen doğusunda ise, 
bir adet amphoriskos (K.06.DN.A.VII.BJ.01) bulundu. Odanın girişinin doğu uzun 
duvarında 1 adet sağlam pyxsis (K.06.DN.A.VII.) ortaya çıkarıldı,  bunun hemen 
altında ise, bir skyphos parçası ile 2 adet pişmiş toprak alabastron parçası çıkarıldı. 
Çalışmalar sürdükçe, mezar odasının batı uzun duvarının kuzeyden ölçülen -
1.25 metresinde duvara bitişik şekilde bir adet oinochoe, güneydoğu köşesinde, 
-1.23 m. derinlikte, bir adet alabastron ve onun yanında bu kez kırılmış olarak iki 
alabastron parçası bulundu. -1.32 cm. derinlikte yürütülen seviye inme çalışmaları 
sırasında mezar odasının sırt (güney) duvarının güneybatı köşesinin sırt duvarına 
bitişik bir durumda 1 adet alabastron parçası bulunmuştur. Bu parça aynı zamanda 
kaldırdığımız sağlam durumdaki amphoranın bir seviye altından çıkarılmıştır. 
Mezar odasındaki toprak temizliğine devam edilirken odanın güney doğu köşesinde 
ortaya çıkarılan alabastron parçalarının yanında iskelet parçaları da bulunmaya 
başladı. Mezar odasının güneydoğu köşesine yakın yerde bulunan bir alabastronun 
altında bir adet fazlasıyla oksitlenmiş bronz bir kap ortaya ile 2 adet alabastron 
parçası, bir kâse parçası ele geçirildi. Mezar odasının zeminine yakın seviyede, 
girişinin önünde, bir insan iskeletine ait birbirine paralel uzanan iki uyluk kemiği 
ortaya çıkarıldı. Temizlendikçe daha da belirgin duruma gelen iskeletler küçük 
çakıl taşlarından oluşan bir zemin üzerine yatırılmıştır ki, bu durumu yukarıda ele 
aldığımız K.06 DN-A V numaralı mezarda da gözlemiştik. Mezar odasının girişinin 
doğu bölümünde ikinci bir iskelet daha belirlendi. Mezar odasının doğu köşesine 
yakın olan bölümünde bulunan iskeletin hemen doğusunda bir İyon Attik skyphosa 
ait kulp parçası, alabastron parçaları ortaya çıkarılmıştır. Mezar odasında iskeletleri 
rahat tanımlayabilmek amacıyla ve bunlara birer numara verildi. Mezar odasının 
girişinin doğusunda olan iskelet 2 ve girişin tam karşısında duran iskelet ise 1 
numaralı bireyler olarak kodladık. 1 numaralı bireyin bacak kemiklerinin hemen 
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doğusunda taştan yapılmış 1 adet ağırşak (K.06.DN.A.VII.BJ.05) bulunmuştur. 
İskeletleri tamamen ortaya çıkarmak için yürütülen çalışmalar sırasında -1.31 m. 
derinlikte bir adet kâse ortaya çıkarılmıştır. Mezar odasında  -1.40/1.44 m. derinlikte 
bulunan iskeletlerin  tümüyle ortaya çıkarılmasının ardından, -1.31 m. derinlikte 1 
adet mat siyah astarlı kâse (K.06.DN.A.BM.29) bulundu. Bu sırada, kuzey-güney 
yönlü uzanan iskelet 1-2’ye ters olarak, yani mezar odasının güney cephesinde 
doğu-batı yönlü olarak yerleştirilmiş bir iskelet daha ortaya çıkarıldı. Bu ortaya 
çıkarılan ve yalnızca sağ bacak kemiği ele geçirilen iskelet (No. 3) sayesinde, 
mezarda 3 inhumasyon gömünün olduğu anlaşıldı. Mezar odasının güneydoğu 
köşesinde sağlam durumdaki alabastronun hemen yanında saptanan bir bronz 
kap parçası (K.06.DN.A.VII.BL.34) -1.47 m. derinlikteki zeminde durmaktaydı. 
Son olarak bu kap ve ardından iskeletler de toplanarak kaldırdı. 

Mezarın tarihi: Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, bu mezarda iki farklı 
döneme ait vazolar (Çizim: 1) 3 adet yetişkin iskeleti bulunmuştur. Vazolardan 
ilk grubu yani Pers tipi taşıma kabı, amphoriskos, alabastron, torba karınlı 
lekythos, kâseler gibi vazolar M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğine aittir. Buna karşılık, 
hem dromosta, hem de mezar odasında bulunan ticarî amphoraları, biraz daha 
sonraya, yani erken Helenistik Çağa, belki de M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına 
veya çok erken 3. yüzyıla tarihlenebilir. Böylece biz bu mezarın da yukarıda ele 
aldığımız V numaralı mezar ile çağdaş olduğunu, onun gibi, farklı dönemlerde 
tekrar tekrar  kullanıldığını söyleyebiliriz. 

8- K.06 DN A VIII, DROMOSLU ODA MEZAR
K.06 DN.A.VI No.lu mezarın batısında yer alan bu mezarın da üzerindeki örtü, 

öncekiler gibi, bu alanın taş ocağı olarak kullanıldığı zaman alınmıştır. Yüzeyde 
yalnızca kuzey-güney yönlü bir dromos görülmekteydi.. Bu dromosun etrafını 
temizleyip tam olarak açığa çıkarmak amacıyla etrafında temizlik çalışmaları 
yapıldı ve ilk basamak ortaya çıkarıldı. Bu tespitten sonra da buradaki çalışmalara 
son verildi.

Ortaya çıkarılan (DN.A.III, DN.A.IV, DN.A.V, DN.A.VI ve VIII) No.lu mezarların 
hepsinin, mezar odalarının tavanlarının çökmüş durumda olması çok dikkat 
çekicidir. Fakat yaptığımız yüzey toprağını kaldırma çalışmalarında ana kayanın 
düzgün şekilde yontulduğunu gördük. Bu da bize ortaya çıkardığımız mezarların 
üst kısımlarından kapak taşı veya başka bir amaç doğrultusunda buradan taş 
alınması sırasında kaldırıldığını ve bu nedenle de mezarların tavanlarının çöktüğü 



530530

fi krini vermektedir. K.06.DN.A.VI No.lu mezarın dromosunun 2 m. kuzeyinde 
yontulmuş kayalık alanda küçük bir delik ortaya çıkarıldı. Deliğin içinden çekilen 
fotoğrafl ardan burasının bir mezar odası olduğu ortaya çıkarıldı. Bu deliğin de 
buradan kaldırılan bir blok yüzünden oluştuğu görülmektedir. Bu da mezarların 
üstünden taş kesildiği konusundaki iddiamızı destekler niteliktedir. Temizlik ve 
fotoğraf çekimlerinin ardından bu mezardaki çalışmalar da sonlandırılmıştır.

III- LİMANDAKİ SUALTI ÇALIŞMALARI
Hakan ÖNİZ

Kelenderis’te, kentin doğal olan limanında sualtı çalışmalarının başlatılmasından 
amaç, çok eski çağlardan beri kullanılan bu limandaki fi zikî ve doğal değişimlerin 
ve gelişimlerin ortaya konmasıdır. 2006 yılında hem limanın ölçülerinin alınması ve 
karelajı, hem de  buradaki kalıntıların özeliklerinin tespiti biçiminde planlanmıştır. 
Bu çerçevede kara kazılarında uygulanan sistemin devamı biçiminde limanın da 
plan kareleri buraya numaralı büyük beton duvar taşları konarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu sisteme göre KM 113 ve KM 114 kareleri tamamen su altında bulunmaktadır. 
KM 112, KN 112, KN 113, KN 114 , KL 112, KL 113 ve KL 114 kareleri kısmen su 
altında bulunmaktadır. Bu kareler limanın tamamını kapsamaktadır. KM kareleri 
su altında iple belirlenmiş, her köşeye kırmızıyla boyanmış ve numaralanmış 
büyük taşlar yerleştirilmiştir. KM doğrultularının güney ve güneydoğu doğrultuları 
karadaki uzantılarında işaretlenmiş ve kodları yazılmıştır. Böylelikle ileride 
yapılacak çalışmalarda karelerin tespiti kolaylaştırılmıştır. 

Bundan sonra 2005 yılında KM 112 ve KM 113 karelerinin içinde kalan ve 
su altında çıplak gözle görülen duvar kalıntısının özelliğini araştırmak üzere 
çalışmalar başlatıldı (Harita: 1). Önce bu kalıntıların bulunduğu alan 5x5 metrelik 
karelere bölündü ve her kareye iki harften oluşan bir kod verildi. Daha sonra 
KM 113 (50x50) karesi içinde bulunan BS ve CD (5x5) kareleri içinde bulunan 
duvar kalıntılarının mevcut durumları dijital ve analog sualtı fotoğraf makineleri 
ve HD video kamera ile görüntülenmiştir. Ayarlanabilir 10 barlık hava asansörü 
ile kalıntıların form ve gidiş yönlerini belirlemek için etrafl arı açılmaya başlanmış 
ve hava asansörü ile bu kalıntının çevresindeki kum 6 metre uzağa aktarılmıştır. 
Sonunda yaklaşık 26 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5 metre eninde bir temel 
kalıntısının önemli bölümleri ortaya çıkmış ve bu kalıntı plana geçirilmiştir (Plan:  
2).

Çalışmalar 2007 yılında da sürdürülecektir.
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IV- YILANLI ADA ÖNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Volkan EVRİN

2-10 Eylül 2006 tarihleri arasında ODTÜ-SAT BAG üyelerince yapılan sualtı 
çalışmalarının temeli Yılanlı Ada önlerinde bulunan çapaların fotoğrafl anması 
ve belgelenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tüm etkinlik boyunca 6 gün Yılanlı 
Ada’da dalış etkinlikleri yapılmış, havanın kötü gitmesi hâlinde de yakın kıyı 
alanlarında keşif ve eğitim dalışlarına devam edilmiştir. 

Çalışmalar boyunca 47 çapanın fotoğrafl arı çekilmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında 
yapılan çalışmaları tamamlar nitelikte olan bu dalışlar sonunda eksik kalan tüm 
çapaların kaba çizimleri bitirilmiş ve boyutsal ölçüleri de alınmıştır. Toplamda 78 
adet olan dalışlar en derini 43 metre olmak üzere, dalış bilgisayarları yönetiminde 
yapılmış ve güvenlik amaçlı olarak da oksijen durakları ile desteklenmiştir. 
Dalışlarda herhangi bir tehlikeli durum ve sorun oluşmamıştır.
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Harita 1: Kelenderis Liman topografyası ve karelaj sistemi

Plan 1: Agora bazilikası
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Plan 2: Limanda, su altında bulunan kalıntının planı

Resim 1: Agora bazilikasındaki kireç fırını
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Resim 2: Agora bazikilası, apsis önü çalışmaları

Resim 3: Agora bazilikası, apsis basamağındaki yazıt
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Resim 4: Agora bazilikası, ajur tekniği ile süslü sütun parçası

Resim 5: Agora bazilikası, güney revak sütun 
altlıkları
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Resim 6: Agora bazilikası, ana salon ve narteks bölümleri

Resim 7: Agora bazilikası, nartekste bulunan kilit taşı
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Resim 9: V numaralı mezarın dromosu ve 
odası temizlendikten sonra

Resim 8: Kelenderis doğu nekropolü ve taş ocağı
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Resim 10: VII numaralı mezarın odasındaki çalışmalar
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Özet
Aleksandria Troas 2006 sezonu çalışmaları dört ayrı alanda gerçekleştirilmiştir: 

Bunlar 1) Şehir merkezinde yer alan Forum, 2) ‛Aşağı Agora’ alanı, 3) Kule Hamanı 
ve 4) Antik limandır.

Forum’daki kazılara (Resim: 1 ve 2), 2003 yılında tespit edilmiş olan 
porticustan başlanmıştır. Yapının kuzeydoğu köşesinde gerçekleştirilen kazılarda 
porticusun sonunu belirleyen ve in situ olan yazıtlı bir mermer kaide gün ışığına 
çıkarılmıştır (Resim: 3). Yazıtın arkasından geçen duvarı takip edebilmek için ise 
açma kuzeye doğru genişletilmiştir. Bu çalışma sırasında devşirme malzemeden 
oluşan, harçsız örülmüş diğer bir duvara rastlanmıştır. Duvarın en üst taş sırası 
içinde çeşitli mermer heykel parçaları ele geçirilmiştir. Bunların arasında bir de 
İmparator Claudius portresi bulunmuştur (Resim: 4). Ayrıca söz konusu duvarın 
mermer bir kaidenin üzerine inşa edildiği görülür; en alt kısmında ise yazıtlı 
bir arşitrav bloğunun devşirme olarak kullanıldığı görülmektedir (Resim: 5). 
Porticusun güneydoğu köşesinde yapılan calışmalarda çeşitli yönlere uzanan 
opus caementitium duvarlara rastlanmıştır (Resim: 2 ve 6). 

DIE AUSGRABUNGEN DES JAHRE 
2006 IN ALEXANDRIA TROAS1

E. SCHWERTHEIM*
A. TANRIÖVER

* Prof. Dr. Elmar SCHWERTHEIM, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte 
der Westfälischen Wilhems-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/
ALMANYA (schwert@uni-muenster.de).

 Aylin TANRIÖVER, M.A., Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte 
der Westfälischen Wilhems-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/
ALMANYA.

1 Die Grabungen in Alexandria Troas im Jahr 2006 fanden unter der Verantwortung der 
Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhems-
Universität Münster und unter der Leitung der Professoren Dr. Elmar Schwertheim und Dr. 
Hans Wiegartz statt. Die Arbeiten wurden mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der DRAKA Deutschland, des Historisch-Archäologischen Freundeskreises und der WWU 
Münster durchgeführt. Wir danken der Generaldirektion für Denkmäler und Museen in 
der Türkei für die gewährte Grabungserlaubnis. Auch danken wir Frau Nilüfer Güllü, der 
Regierungsvertreterin in diesem Jahr, die uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Weiterhin sei 
allen Mitarbeitern gedankt, die an der Grabung in Alexandria Troas 2006 mitgewirkt haben. 

 Die Arbeiten fanden in der Zeit vom 15. 07. 2006–11. 09. 2007 statt.
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Bundan sonra ‛Aşagı Agora’ alanında gerçekleştirilen çalışmalarda ilkin bir 
yangın sonucunda tahrip olan kryptoporticusun batı duvarının restorasyonu 
tamamlanmıştır (Resim: 7). 

Bunların paralelinde Dor düzeni Stoa’daki çalışmalara da devam edilmiştir (Res. 
8). Burada yeni araştırma alanı kryptoporticusun güneybatısında yer almaktadır. 
Buradaki kazılar sonucunda yaklaşık 11,40 m. çapında, yarım dairesel, kesme taş 
blok ve opus caementitiumdan oluşan bir yapı bulunmuştur (Resim: 9). 

Diğer bir yeni proje, yine antik şehir merkezinde, modern caddenin kuzeyinde 
bulunan ve “Kule Hamamı” diye adlandırılan yapıda yürütülmüştür. İlkin yüzeyde 
görülebilen kalıntıların dökümantasyonu yapılmış ve alanının bir planı çıkartılmıştır. 
Buradaki çalışmalara seneye de devam edilecektir (Resim: 10–11). 

Antik liman bölgesindeki kara araştırmalarında ise topografi k harita çıkartma 
işlemine devam edilmiştir (Resim: 12). Ayrıca limanın kullanım dönemleri hakkında 
bilgi edinmek amacıyla alandaki yüzey buluntuları toplanmış ve envanterleri 
yapılmaktadır. Yine aynı alanda fazla sayıda bulunan granit sütunlar da bu 
çalışmalar sırasında belgelenmiştir (Resim: 13). 

Tüm bunların yanı sıra sualtı çalışmalarına bu sezon da devam edilmiştir 
(Resim: 14). Bu çalışmalar kapsamında küçük mendirek olarak adlandırılan yapıda 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilkin suyun içersinde bulunan mimarî 
elemanlar numaralandırılmış ve sonra krokisi hazırlanmıştır. Total Station’la 
yapılacak ölçümler için de öncelikle dalga kıranın etrafına referans noktaları 
çakılmıştır. Bu alandaki çalışmalar tamamlandıktan sonra, bu kez antik liman 
girişinin güneyinde yer alan büyük mendirekte çalışmalar başlatılmıştır. Ancak 
yoğun akıntı nedeniyle yapının ebadı ve dalga kıranın dış hattı ölçülebilmiştir. 
Ardından ise tüm yapılan ölçümler ve çizimler haritaya eklenmiştir.

Kazılar tamamlandıktan sonra, antik şehir merkezinde yer alan Forum koruma 
amacıyla bir tel örgü ile çevrilerek 2006 yılı çalışmalarına son verilmiştir. 

Die in diesem Jahr durchgeführten Arbeiten in Alexandria Troas konzentrierten 
sich auf die Bereiche: 1.) Das Forum im Zentrum der Stadt, 2.) Die ‛Untere Agora’, 
3.) Die ‛Turmthermen’ und 4.) Der antike Hafen. 

1) Das Forum im Zentrum der Stadt (Abb. 1)

Die Arbeiten auf dem Forum zielten hauptsächlich auf die Porticus ab, die 
seit dem Jahr 2003 ergraben wird. In diesem Jahr wurden sowohl Grabungen 
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im Nordosten als auch im Südosten durchgeführt. Doch bevor mit diesen 
Arbeiten begonnen werden konnte, mussten Säuberungsarbeiten in einem 
2004 ausgegrabenen Schnitt geleistet werden, in dem im vergangenen Winter 
2005/2006 Raubgräber gewütet haben. 

Die Nordost-Schnitte (Abb. 2)
Im Nordosten des Forums, wo durch Grabungen in den Jahren 2003 und 2004 

die Existenz einer Porticus nachgewiesen werden konnte, wurde 2006 an der 
vermuteten Nordostecke gearbeitet2. In einem ersten angelegten Schnitt wurde 
zunächst die bereits aus den vergangenen Jahren bekannte ‛Versturzschicht’ 
aufgedeckt, in der die zahlreichen, auch in den letzten Jahren gefundenen 
Marmorfragmente und insbesondere opus sectile Elemente enthalten waren3.
Nach der weiteren Abtragung zeigte sich im Ostprofi l ein unerwarteter Befund: 
Eine neunzeilige, lateinische Weihinschrift (Abb. 3), die auf einer Marmorbasis 
in situ steht und dem Anschein nach den Abschluss der Porticus an dieser Seite 
bildete. Hinter der Inschrift wurde eine opus caementitium Mauer freigelegt, die 
mit Buntmarmor verkleidet war, über dem sich eine Profi lleiste befand; Teile davon 
sind noch in situ erhalten. Die Inschrift steht direkt vor dieser opus caementitium 
Mauer, der Buntmarmor und die Profi lleiste ziehen sich hinter ihr entlang. In der 
Inschrift wird eine gewisse Quintilia Apphia geehrt, die Tochter eines Publius 
Quintilius Maximus, der ein legatus Augusti gewesen ist. Sie selbst war Priesterin 
der Victoria Augusti und der vergöttlichten Frau des Augustus, sowie Prophetin 
des Apollon Smintheus und weiterhin Priesterin des römischen Liber Pater. 

Um das nördliche Ende der opus caementitium Mauer hinter der Inschrift 
erfassen zu können, wurde in einem nächsten Schritt eine Erweiterung nach 
Norden vorgenommen. Es konnte festgestellt werden, dass sich an die opus 
caementitium Mauer eine Bruchsteinmauer ohne Mörtelzusatz schließt. In dieser 
Mauer waren zahlreiche marmorne Spolien verbaut, von denen ein Portrait des 
Kaisers Claudius besondere Erwähnung verdient. Der Kopf ist überlebensgroß 
und lag neben weiteren Skulpturenfragmenten lose in der obersten erhaltenen 
Mauerlage (Abb. 4). Andere Skulpturenfragmente konnten noch im Versturz 

2 Die hier durchgeführten Arbeiten standen unter der Verantwortung von Frau Gudrun 
Heedemann, M.A. 

3 Vgl. zu den Marmorfunden aus diesem Bereich A. Bossmann, Buntmarmor aus Alexandria 
Troas, Studien zum antiken Kleinasien VI, AMS 55 (im Druck). Siehe auch G. Petzl – E. 
Schwertheim, Hadrian und die dionysischen Künstler. Drei in Alexandria Troas neugefundene 
Briefe des Kaiser an die Künstler Vereinigung, AMS 58 (Bonn 2006).
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westlich der Mauer geborgen werden. In tieferen Steinlagen sind im Mauerprofi l 
noch weitere Marmorelemente zu erkennen, die jedoch fest in diese integriert 
sind; darunter befi ndet sich auch eine zweizeilige lateinische Inschrift auf einem 
Architravblock (Abb. 5)4. Die ‛Spolienmauer’ fußt auf einer profi lierten Basis und 
einer Marmorleiste, die sich vollständig unter der ergrabenen Mauer entlang 
zieht. 

Zum Abschluss galt es noch die Marmorbasis mit der Inschrift der Quintilia zu 
sichern, die einen Riss aufweist, der eine Bergung aus dem Schnitt verhinderte. 
So wurde in einem ersten Schritt im oberen und unteren Bereich der Basis eine 
eiserne Klammerung angebracht, die durch Schaumstoff zum Stein hin abgepolstert 
wird. Im Anschluss wurde eine hölzerne Konstruktion um den Stein gebaut, der 
diesen vor Witterungen schützen soll. Da dies keine langfristige Lösung ist, soll im 
kommenden Jahr zusammen mit einem Restaurator über mögliche Sicherungs- 
und Bergungsmaßnahmen gesprochen werden. 

Die Südost Schnitte (Abb. 2)
Die Arbeiten in diesem Bereich hatten zum Ziel, die in diesem Bereich vermutete 

Südostecke der Porticus zu fassen. In einem ersten angelegten Schnitt traten 
verschiedene Mauerzüge zum Vorschein: Ganz im Süden eine von Osten nach 
Westen verlaufende opus caementitium Mauer, die aus zwei Schalen und einem 
dazwischen liegenden und an den Seiten verputzten Kanal besteht, im Süden des 
Schnittes eine weitere ost-westlich verlaufende Mauer aus Muschelkalkquadern, 
die hier wohl in Zweitverwendung verbaut wurden. Nachdem tiefer gegraben 
wurde, zeigte sich noch eine dritte Mauer, wieder aus opus caementitium, die nord-
südlich verläuft. Sowohl die südliche als auch die lange, nord-südlich verlaufende 
Mauer gründen auf gewachsenem Boden, der teilweise mit Estrich ausgeglichen 
wurde. Die nördliche Spolienmauer hingegen ist auf die nord-südlich verlaufende 
opus caementitium Mauer aufgesetzt. Eine Erweiterung des Schnittes im Norden 
zeigte, dass die Nordsüd verlaufende Mauer weiterläuft und sich in diesem Bereich 
nicht die erhoffte Fundamentierung für eine Säulenstellung fi nden lassen würde 
(Abb. 6). 

Die Arbeiten in diesem Bereich sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden, 
um die noch offen Fragen klären zu können. 
4 Die Inschriften werden in diesem Jahr in den Asia Minor Studien publiziert: E. Schwertheim, 

Neues zur Frühgeschichte der römischen Kolonie in Alexandria Troas, Studien zum antiken 
Kleinasien VI, AMS 55 (im Druck).
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2) Die ‛Untere Agora’ (Abb. 1)
Am Anfang der Arbeiten in diesem Bereich stand der Wiederaufbau der 

westlichen Kryptoporticuswand. Denn zu Anfang der Grabung wurde durch 
die enorme Hitze ein Feuer im antiken Stadtzentrum entfacht, was sich durch 
den starken Wind in kürzester Zeit verbreitete. Während ein Bagger versuchte 
eine Schneise zu schlagen, fuhr er ohne Bedacht vom Forum westlich hinunter 
auf die ‛Untere Agora’ über die Wand hinweg. Nach Rücksprache mit der 
Regierungsvertreterin wurde die Mauer wieder aufgerichtet (Abb. 7).

Die dorische Halle
Es wurde in diesem Jahr sowohl nördlich als auch südlich der antiken Strasse 

gearbeitet5. An beiden Stellen sollte die Situation der hier verlaufenden dorischen 
Halle untersucht werden; südlich der Strasse vor der Westwand der Kryptoporticus 
und nördlich der Strasse angrenzend an die Terrassenmauer einer ‛Palaistra’. Die 
Grabungen im Norden brachten die bereits in den vergangenen Jahren im Süden 
nachgewiesene Kalksteinpfl asterung zum Vorschein, die auch hier im Westen an 
ein Marmorprofi l angrenzt. Hinter dem Marmorprofi l schließen Kalksteinplatten 
an. Die weiteren Grabungen nach Osten hin aber brachten einen unerwarteten 
Befund, denn nur circa nach einem halben Meter grenzten die Kalksteinplatten 
an gewachsenen Felsen, der mindestens einen Meter höher ansteht als die 
Kalksteinplatten. Dies lässt in einem ersten Ansatz vermuten, dass es sich hier 
wohl lediglich um eine Fassade handelt und nicht um eine Halle. Jedoch bleibt die 
endgültige Klärung dieser Frage den zukünftigen Grabungen in diesem Bereich 
vorbehalten. 

Ein weiterer Schnitt südöstlich von diesem erbrachte ebenfalls mehr Fragen 
als Antworten. Hier hat sich eine kompakte opus caementitium Struktur gezeigt, 
die im Osten an eine Reihe von Quadern grenzt, die aus Läufern und Bindern 
besteht. Dahinter wiederum schließt wiederum eine opus caementitium Struktur 
an, die noch der Klärung bedarf. Ob diese Elemente im Zusammenhang mit der 
Terrassenmauer der ‛Palaistra’ stehen oder zu einem anderen Gebäude gehören, 
bleibt noch zu klären. 

Darüber hinaus fanden an zwei ‛Postamenten’, die 2003 ausgegraben wurden, 
Grabungen statt. Die antike Strasse führte durch diese Postamente hindurch weiter 

5 Die Arbeiten in diesem Bereich unterstanden der Leitung von Herrn Prof. Dr. Hans Wiegartz.
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nach Westen, wo sie 2002 durch einen Schnitt und geophysikalische Messungen 
noch an einigen Punkten gefasst werden konnte6. Die Arbeiten in diesem Bereich 
dienten der Klärung der Anbindung der dorischen Halle an diese Postamente. 
Während der Grabungen wurden Strukturen verschiedener Bauphasen 
aufgedeckt, deren Zugehörigkeit, Zeitstellung und Beziehung untereinander noch 
viele Fragen aufwerfen, die hoffentlich durch die folgenden Arbeiten beantwortet 
werden können (Abb. 8). 

Die ‛Exedra’ 7 

In diesem Jahr wurde auch ein neues Projekt im Bereich der ‛Unteren Agora’ 
begonnen, nämlich im Süden vor der noch Aufrechtstehenden Westwand der 
Kryptoporticus. Hier wurden in einem ersten Schnitt im Osten eine Abfolge 
von opus caementitium und Kalksteinplatten gefasst, die als Säulenbasen 
anzusprechen sind. Sie fl uchten mit Muschelkalksäulen, die im nördlichen Verlauf 
der Kryptoporticus in den letzten Jahren durch die Grabungen von Herrn Prof. Dr. 
H. Wiegartz aufgedeckt wurden8. Diese Säulen gehören wohl zu einer Halle, die 
vor dem Bau der Kryptoporticus hier stand. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurde 
die aus Muschelkalkquadern und opus caementitium bestehende und von Westen 
nach Osten in einem nach Süden verlaufenden Bogen fortführende Struktur 
ergraben. Es stellte sich heraus, dass der nun als ‛Exedra’ angesprochene Bau 
aus einer Außenschale aus Bossequadern aus Kalkstein und einer Innenschalung 
aus opus reticulatum besteht. Der Durchmesser dieser Anlage misst 11,40 m. Um 
was für einen Bau es sich dabei handelt, kann noch nicht geäußert werden. Es 
konnten zwar bereits verschiedene Bauphasen festgestellt werden, doch werden 
erst die zukünftigen Grabungen hier Klärung hinsichtlich der Benennung und 
Zeitstellung schaffen (Abb. 9). 

6 Vgl. dazu F. Biller – A. Tanrıöver, Straßengrabungen im Zentrum von Alexandria Troas. Einige 
Überlegungen zum Straßensystem der antiken Metropole, Studien zum antiken Kleinasien VI, 
AMS 55 (im Druck). 

7 Die Arbeiten an der Exedra standen unter der Leitung von Herrn Dr. Frank Biller. 
8 Vgl. dazu E. Schwertheim, Die Ausgrabungen in Alexandria Troas 2004, KST 27, 2005, 131–

133 Abb. 3; E. Schwertheim, Die Ausgrabungen in Alexandria Troas 2005, KST 28, 2006 (im 
Druck). 
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3) Die ‛Turmthermen’ (Abb. 1)
Nachdem im vergangenen Jahr die Enteignung der Parzelle, auf dem die 

Reste dieser Anlage stehen, enteignet wurde, konnten die Arbeiten in diesem 
Jahr beginnen9. Das Gelände, auf dem sich die ‛Turmthermen’ befi nden, ist ein 
unüberschaubares, unregelmäßiges Gelände von etwa 50x80 m. jenseits der 
Hauptstraße, im Norden des Forums. Die Funktion als Thermen ist nach dem 
allgemeinen Eindruck anzunehmen, aber noch nicht im Einzelnen nachgewiesen. 
In einem ersten Schritt wurden in diesem Jahr die Gesamtstruktur und das Konzept 
der Anlage erfasst. Zu diesem Zweck wurden in einem ersten Schritt die Baureste 
und die Trümmerwälle von vermutlich zerfallenen Mauern sowie ihre Lage 
zueinander skizziert, dann diese mit den Vermessungspunkten, die im vorigen 
Jahr bereits aufgenommen worden waren, im Plan koordiniert. Nach einem ersten 
Überblick ergibt sich das Bild einer axialsymmetrischen Anlage, deren Mittelachse 
eine große O-W-Halle auf der Westseite, eine weitere O-W-Halle in der Mitte und 
eine zu dieser hin geöffnete schmalere N-S-Halle auf der O-Seite schneidet. Es 
wurden zur Klärung einiger Fragen einige Sondagen angelegt. Diese Arbeiten 
sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Es sollen an den Ecken der Anlage 
Grabungen durchgeführt werden, die weitere Aufschlüsse über die Therme geben 
sollen (Abb. 10–11). 

4) Der antike Hafen (Abb. 12)
Auch in diesem Jahr fanden sowohl Arbeiten an Land wie auch unter Wasser 

statt.

Der Survey an Land
Die im letzten Jahr begonnene Erstellung eines topographischen Planes des 

antiken Hafens konnte fertig gestellt werden10. Darüber hinaus wurden weitere 
obertägig sichtbare Strukturen im Hafengebiet weiter aufgenommen und in einem 
zweiten Schritt in den Plan integriert. Um eine relative Chronologie für die Nutzung 
des Hafens aufstellen und um eventuelle Funktionsbereiche ausmachen zu 
können, wurden Oberfl ächenfunde aufgelesen11. Im Folgenden wurden auch die 

9 Die Arbeiten in diesem Bereich unterstanden der Verantwortung von Herrn Prof. Dr. Reinhard 
Stupperich. 

10 Die Arbeiten unterstanden der Leitung von Herrn S. Feuer, M.A. 
11 Die Publikation für den Hafen wird noch in diesem Jahr von Herrn S. Feuser vorgelegt 

werden.
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im Gebiet zahlreichen Säulen aus Granit aufgenommen, um Wege und eventuell 
auch Platzanlagen anhand der Säulenstellungen und Fluchten nachweisen zu 
können (Abb. 13). 

Neben diesen Arbeiten wurden an einigen Stellen auch geophysikalische 
Messungen durchgeführt12. Diese Arbeiten sollten die Bebauungsstrukturen 
im Umfeld des antiken Hafens sowie Merkmale des Hafenbeckens zu klären 
versuchen helfen. Die endgültige Auswertung dieser Messungen steht noch aus. 
Bislang kann lediglich gesagt werden, dass im Hafengebiet Hinweise auf eine 
lokale Eisenverhüttung existieren. 

Die Unterwasserarbeiten
Im Vordergrund der diesjährigen Arbeiten stand die Vermessung des ‛kleinen 

Wellenbrechers’ im Norden der Einfahrt zum Hafen13. Diese Anlage besteht aus 
Spolien – Granitsäulen und Pfl astersteine aus Granit –, die zum größten Teil 
verstreut liegen. Lediglich 5 Säulen, die heute noch aus dem Wasser ragen, stehen 
in situ. In einem ersten Schritt wurden die einzelnen Elemente des Wellenbrechers 
nummeriert und im Anschluss eine Skizze angefertigt. Als Vorbereitung für eine 
Vermessung mit der Total Station, wurden Referenzpunkte gelegt, die ebenfalls 
vermessen wurden. Dann folgte die Aufnahme der einzelnen Bauglieder, die im 
Anschluss gezeichnet und dann in den Gesamtplan integriert wurden. 

Nach Abschluss dieser Arbeiten galt es dann auch den ‛großen Wellenbrecher’ 
zu dokumentieren, was sich aber als eine fast unmöglich Aufgabe herausstellte. 
Die Ausmaße dieser Anlage sind sehr weit (Abb. 14) und die starken Strömungen 
verhinderten zumeist die Messungen. Es konnten lediglich die äußeren Umrisse 
dieser Anlage sowie einige Elemente nahe dem Strand dokumentiert werden. Auch 
diese wurden dann dem Gesamtplan hinzugefügt. Während dieser Arbeiten wurde 
auch eine Struktur, die parallel zum Strand nach Süden hin verläuft, aufgenommen. 
Sie ist an ihrer Oberfl äche eben und scheint künstlich dort angelegt worden zu 
sein. Unter der glatten Oberfl äche sind Säulen und große Blöcke verbaut. Eine 
Auswertung und Benennung dieses Befundes stehen noch aus. 

Nach Abschluss der Arbeiten auf dem Feld wurde das gesamte Forum mit 
einem Zaun umgeben, um das Areal besser schützen zu können.

12 Die geophysikalischen Messungen haben Herr Dr. N. Blindow und sein Team durchgeführt. 
Ein ausführlicherer Bericht zu den Arbeiten wird in der Publikation zum Hafen erscheinen. 

13 Die Unterwasserarbeiten standen unter der Verantwortung von S. Durdağı, M.A.



547547

Abb. 1: Das Forum im Zentrum der Stadt/Şehir merkezi – Forum 

Abb. 2: Übersicht der Nordost Schnitte/Kuzeydoğu açmalardan genel bir görünüş
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Abb. 3: Weihinschrift in situ mit Schutzdach/In situ yazıt 

Abb. 4:  Die Spolienmauer/Devşirme malzeme 
içeren duvar
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Abb. 5: Architravblock mit Inschrift/Yazıtlı Arşitrav bloğu

Abb. 6: O-W-Mauer und N-S-Mauer in den 
Südostschnitten/Güneydoğu açmalardaki 
duvarlar
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Abb. 8: Der Bereich um die die Postamente/Kaideler etrafında yapılan açmalar

Abb. 9: Das nördliche Rund der Exedra/Exedra’nın kuzey yuvarlak duvarı



552552

Abb. 10: Ein Turm innerhalb der Anlage/Hamama adını veren ve alanda yer alan kule
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Abb. 11: Eine umgestürzte Säule und Mauerwerk im Süden der Therme/Haman’ın güneyinde 
bulunan devrilmiş bir sütun ve duvar kalıntıları

Abb. 12: Luftbild des antiken Hafengebiets/Antik liman bölgesinden bir görünüş
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Abb. 13: Säulen im antiken Hafengebiet/Antik limanda bulunan sütunlar

Abb. 14: Luftbild der Wellenbrecher vor der Hafeneinfahrt/Antik limanın girişinde yer alan dalga 
kıranlardan bir görünüş
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Tralleis Antik kenti 2006 yılı arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. 
Dr. Abdullah Yaylalı başkanlığında 03 Temmuz - 27 Kasım 2006 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir1. 2006 yılı Tralleis Antik kenti kazıları; Gymnasium, Konut Alanı, 
Vakıf Zeytinliği ve Seramik Akıntı Alanı’nda yapılmıştır. 

1. GYMNASİUM ALANI KAZI ÇALIŞMALARI

Serap YAYLALI

Nurettin ÖZTÜRK

Özlem TÜTÜNCÜLER

Aydın ERÖN

Sedat AKKURNAZ

Tralleis antik kenti kazısının, Gymnasium alanındaki çalışmalar 10.07.2006-
06.11.2006 tarihlerinde yapıldı (Resim: 1). Kazılar durdurulduktan sonra kazılan 
alanlarda koruma amaçlı çalışmalara devam edildi. Gymnasium yapı kompleksinin 
planını ortaya çıkarma amacıyla başlanan kazılarda alanın kuzey ve güneyindeki 
yapılanma saptanmaya çalışıldı.

2006 YILI TRALLEİS ANTİK KENTİ
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Abdullah YAYLALI*

* Prof. Dr. Abdullah YAYLALI, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 09100 Kepez/AYDIN e-mail:ayaylali@adu.edu.tr

   03-23 Temmuz 2007 tarihlerinde Aydın Müzesi’nden Arkeolog Handan Özkan, 24 Temmuz-27 
Kasım 2007 tarihlerinde Aphrodisias Müzesi’nden Arkeolog Ömer Altuntaş Bakanlık temsilcisi 
olarak görev yapmışlardır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

 Kazı Heyeti: Doç. Dr. S. Yaylalı, Doç. Dr. A. Saraçoğlu, Yrd. Doç. Dr. A. Civelek, Yrd. Doç. Dr. 
N.  Öztürk, Yrd. Doç. Dr. M.K. Şahin, Araş. Gör. Dr. Ö. Tütüncüler, Öğretim Görevlisi M. Aydaş, 
Araş. Gör. M. Kürüm, Araş. Gör. S. Akkurnaz, Araş. Gör. M. Çekilmez, Araş. Gör. A. Erön, 
Arkeolog H. Asena Kızılarslanoğlu. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden 
24 öğrenci Tralleis antik kenti kazısında görev almıştır. 
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D 0-100/G 0-100 Plan Karesi (Çizim: 1)
Gymnasiumdaki çalışmalarımız iki değişik bölgede gerçekleştirildi. Bu 

bölgelerden D 0-100/G 0-100 plan karesindeki alan Gymnasium yapısının 
güneyinde yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan açmada 157.83 m. 
kot seviyesinde yer yer mermer kaplama parçalarının korunduğu zemin seviyesine 
ulaşıldı. D 0-100/G 0-100 plan karesindeki alan muhtemelen yapının büyük yan 
salonlarından birisidir. Çalışma alanının güneyindeki 3.50X2.40 m. ölçülerindeki 
taşıyıcı payenin her iki tarafında odacıklar ortaya çıkarıldı. Payenin doğu 
kısmındaki oda 3.80x1.95 m. ölçülerindedir. Odanın duvarları zeminden 0.50 m. 
yüksekliğe kadar sıva ile kaplı ve odayı salondan ayıran duvar da tuğla malzeme 
kullanılarak örülmüştür. Taşıyıcı payenin batısındaki diğer oda ise 5.00x2.10 m. 
ölçülerindedir. 

Güneydeki taşıyıcı payenin karşısında kuzeyde, 3.50x2.40 m. ölçülerinde ikinci 
bir taşıyıcı paye bulunmaktadır. Bu payenin batısında kendisine bağlı düzgün 
moloz taşlarla örülmüş duvar vardır. Bu duvar ile batı yanı sınırlayan duvar köşede 
yıkılmıştır. Hemen bu payenin doğusunda düzgün taşlarla örülmüş yarım bir kör 
kemer vardır. Bu iki payenin arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanan alanın 
geniş bir salon olduğu düşünülmektedir. Bu geniş salonun zemini güneyindeki 
odacıklarda olduğu gibi harçla sağlamlaştırılmış ve ayrıca üzerine ince mermer 
plâkalar kaplanmıştır. Söz konusu mermer kaplamalar yer yer korunmuştur. Bu 
mermer kaplamaların yanı sıra az miktarda da olsa dağınık durumda renkli küçük 
mozaik parçaları bulundu. Ele geçirilen çok sayıda tanımlanamayacak nitelikteki 
mermer levha parçalarının olasılıkla zemin ve duvar kaplama malzemesi olarak 
kullanıldığı belirlendi. 

Salon olarak nitelediğimiz mekânın batısında karışık bir yapılanma söz 
konusudur. Burada yaklaşık bir metre genişliğinde güneybatı köşede bir geçit 
vardır. Batıda bu geçit tuğla duvarla sınırlıdır. Burada tuğla kullanılarak örülen duvar 
yaklaşık 0.45 m. lik batıya doğru bir girinti yapar. Duvarın bu kısmındaki süpürgelik 
yüksekliğindeki mermer kaplamanın bir kısmı in situ  korunmuştur. Bu durum 
tuğla malzemeden yapılmış duvarın yüzeyinin mermer plâkalarla kaplı olduğunu 
kanıtlamaktadır. Salonunun batısındaki girintili duvarın kuzeyinde traverten blok ve 
moloz taş malzeme kullanılarak yapılmış bir söve duvarı yer alır.  

D 0-100/G 0-100 plan karesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bol miktarda 
mermer kaplama parçası bulunmuştur. Bu durum yapının iç yüzeyinin tamamıyla 
mermer levhalarla kaplandığını kanıtlamaktadır. Bu mermer kaplama levhalarının 
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bazılarında monogramların yer aldığı mermer parçalar da bulunmuştur. Salonun 
iç kısmında süsleme amacıyla kullanılmış taşıyıcı özelliği bulunmayan Korint 
düzeninde plaster kaplama parçaları ortaya çıkarılmıştır. Süpürgelik kısmına ait 
olan ince işçilik gösteren mermer parçalarının bir kısmı  in situ, bir kısmı da kırık 
parçalar hâlinde bulundu.

D 0-100/G 0-100 plan karesinde yer alan açmada Roma Dönemine tarihlenen 
seramik buluntuları yoğunluktadır. Özellikle Geç Antik Çağa tarihlenen kâseler; tek 
kulplu silindirik gövdeli oinochoe ve lekythos benzeri kaplar, mutfak kapları, terra 
sigillata eserler sağlam ve kırık parçalar hâlinde bulundu. Sağlam eserlerin tamamı 
güneydeki payenin batısında bulunan 5.00x2.10 m. ölçülerindeki odadan elde 
edilmiştir (Resim: 2). Kuzeydeki payenin batısında kalan alanda bir mutfak kabı 
bulundu. Bütün bir gövdeyi saran veya kabın sadece bir bölümünde karşılaştığımız 
yatay yivler Geç Antik Çağda kullanılan seramiklerde sıkça karşılaştığımız bir 
bezeme tarzıdır. Mermer ve seramik buluntuların yanı sıra az sayıda serbest 
üfl eme tekniği ile yapılmış cam parçaları ve kemik çuvaldızlar bulundu.  

D 0-100-200/K 0-100 Plan Karesi (Çizim: 2)

Gymnasium yapısının kuzey ve orta bölümlerindeki yapılanmayı saptamak 
amacıyla yaptığımız çalışmalara 24.07.2006 tarihinden itibaren D 0-100-200/K 
0-100 plan karesinde yer alan açmada devam edildi. D 0-100-200/K 0-100 plan 
karesi, Gymnasiumun girişi ile aynı eksen üzerindeki havuz bölümünün kuzeyinde 
yer almaktadır. Havuzun kuzeydoğu köşesinde traverten bloklar kullanılarak 
yapılmış paye ile bu payenin kuzeyindeki diğer taşıyıcı paye açmanın doğu 
sınırı olarak kabul edilmiştir. Çalışmalara doğu-batı doğrultusundaki açmada 
156.19 m. kot seviyesinden başlanmış, 154.99 m. kot seviyesinde bulunan tuğla 
döşemeye ulaşıncaya kadar seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Alanının 
güneybatısında mermer bloklar ve moloz taşlardan yapılmış bir duvar ortaya 
çıkarıldı. Duvarın kuzeyinde, tamamı açılmadığı için ne amaçla kullanıldığı henüz 
saptanamayan, devşirme malzeme kullanılarak yapılmış yarım daire şeklinde iki 
adet yapı bulunmaktadır. Bu alanının batısındaki duvar ve yarım daire şeklindeki 
yapıların önünde, alanın zeminini oluşturan tuğla taban döşemeleri yer almaktadır. 
Taban tuğlaları 0.36x0.30 m. ölçülerindedir ve 0.05 m. kalınlığa sahiptir. Tuğla 
taban döşemelerin üzerinde yaklaşık olarak 0.10 m. kalınlığında bir yangın 
tabakası tespit edildi.
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Açmanın doğu sınırını oluşturan taşıyıcı traverten payelerin arasında anıtsal 
bir giriş vardır. Sütunların yerleştirileceği mermer düzlemlerin bir kısmı hâlâ 
yerindedir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan İon sütun başlıkları muhtemelen bu 
girişte kullanılmıştır. Açmanın kuzeydoğusundaki payeye bitişik olarak yapılmış bir 
Bizans kullanımı tespit edildi. İki mermer mimarî parça devşirme malzeme olarak 
kullanılıp, “U” şeklinde bir alan yaratılmıştır. Bu alanın içi taban tuğlayla döşelidir.

Gymnasium yapısının kuzey bölümündeki yapılanmayı ortaya çıkarmak 
için çalışmalar, alanın kuzey bölümüne kaydırıldı.  D 0-100-200/K 0-100 plan 
karesindeki açmayı kuzey yönünden sınırlayan dolgu toprak alınarak, alanı kuzey 
ve doğu yönlerinden sınırlayan duvarlara ulaşıldı. Alanın kuzeyinde daha önceden 
D 0-100/G 0-100 plan karesinde yer alan açmada bulunan küçük odacıkların 
bir benzeri ortaya çıkarıldı. Odacıklardan doğuda yer alanı 5.30x2.02 m. batıda 
yer alanı ise 5.30x1.95 m. ölçülerindedir. Bu iki odacık birbirinden 2.40x2.30 
m. ölçüsündeki travertenden yapılmış bir paye ile ayrılmaktadır. Yapının kuzey 
duvarına bitişik oluşturulan bu odacıkların zemini tuğla döşemelidir. Duvarları 
zeminden 0.5 m. yüksekliğe kadar sıvalıdır. Odayı salondan ayıran duvarın 
yüksekliği yaklaşık 0.5 m. dir ve tuğla malzeme kullanılarak yapılmıştır. D 0-100-
200/K 0-100 plan karesinde yer alan ve salon olarak kullanıldığı düşünülen alanın 
zemininde yer yer mermer kaplama parçaları 155.20 m. kot seviyesinde sağlam 
olarak bulunmuştur.

Açmanın kuzeyinde yer alan salon kısmının doğu duvarları ortaya çıkarıldı. 
Düzgün yassı taşlarla örülmüş bir kör kemer ve bunun etrafında moloz taşlar 
kullanılarak örülmüş duvar örgüsü ile yapının duvarlarının sağlamlaştırılması 
amaçlanmış olmalıdır. Moloz taşların önünde tuğla malzeme kullanılarak 
örülmüş ikinci bir duvar örgüsü bulunmaktadır. Bunun da önünde muhtemelen 
mermer kaplamalar bulunmaktaydı. Alanının kuzeydoğusundaki taşıyıcı payenin 
kuzeybatısında geç dönemde kullanılmış bir ocak tespit edildi. Tuğladan yapılmış 
bu ocağın etrafında bol miktarda seramik parçalarına rastlandı.  

D 0-100-200/K 0-100 plan karesinde bulunan alan ile Gymnasiumun 
kuzeydoğusunda yer alan latrina batı dış duvarı arasında farklı bir yapılanma 
saptandı. Alanı kuzey yönünde sınırlayan duvarın önüne kadar farklı seviyeler 
hâlinde tuğla sandukalar, işlevi bilinmeyen yarım daire şeklinde bir yapı ve 
taban tuğlası döşemeler kullanılarak oluşturulmuş bir giriş ortaya çıkarıldı. Farklı 
büyüklüklerde 6 adet tuğla sanduka saptandı. Bu tuğla sandukaların iç kısımlarında 
kırık parçalar hâlinde seramikler bulundu. Tuğla odacıklar yapının geç dönem 
kullanımı ile ilişkili olmalıdır.
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D 0-100-200/K 0-100 plan karesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında tıpkı 
D 0-100/G 0-100 plan karesindeki alanda olduğu gibi bol miktarda mermer 
kaplama parçaları bulundu. Kaplama parçalarının büyük çoğunluğu bezemesizdir. 
Üzerinde Grekçe monogramların yer aldığı kaplama parçalarından az sayıda ele 
geçirildi. Tuğla taban döşemesinin hemen batısında Korint sütun başlığı bulundu 
(Resim: 3). Alanın kuzeydoğusundaki taşıyıcı payenin hemen yanında zemin taşı 
olarak tekrar kullanılmış bir Grekçe yazıt parçası ortaya çıkarıldı. Yazı karakterine 
bakıldığında İ. S. I. yüzyıla tarihlenebilen bu yazıtın, bir Roma imparatorunun 
Tralleis’e yazdığı mektubun karar kısmı olduğu anlaşıldı. Çeşitli muafi yet hakları 
okunan yazıtın boyutunun 1.80 m. olduğu belirlendi. Bu yazıtın bir diğer küçük 
parçası alanın güneydoğusunda bulundu. Ayrıca yekpare sütuna ait parçalar, 
plaster kaplama parçaları ortaya çıkarıldı.

D 0-100-200/K 0-100 plan karesinde yer alan açmada Geç Roma Dönemine 
tarihlenen seramik buluntuları yoğunluktadır. Bu dönemde kullanılmış olan çeşitli 
kap formlarına ait seramikler kırık parçalar hâlinde ele geçirildi. Buna karşılık 
çok az sayıda Bizans Dönemine tarihlenen sırlı seramik parçaları da bulundu. 
Kuzeydoğuda yer alan taşıyıcı payenin yanındaki geç dönem yapısının girişinde 
dağınık olarak mozaik parçalarına rastlandı.

Latrina
Gymnasiumun kuzeydoğusundaki yapılanmayı saptamak amacıyla yapılan 

kazı çalışmaları sonucunda Gymnasiumun latrinası ortaya çıkarıldı (Resim: 
4). Doğu-batı yönünde inşa edilen latrinanın doğusunda havuz kısmı, kuzey, 
güney ve batısında ise tuvalet ihtiyacının giderildiği bölümler bulunmaktadır. 
Latrinanın doğusunda merkezde havuz bölümü yer almaktadır. Havuzun her iki 
yanında latrinaya girişlerin sağlandığı bölümler bulunmaktadır.  Latrinanın kuzey 
girişi antik caddeye güney girişi ise gymnasium yapısının içine açılmaktadır. 
Havuzun dış cephe duvarlarında köşelerde taşıyıcı özelliği bulunan traverten 
bloklar kullanılmıştır. Traverten blokların iç kısımları ise moloz taşların örülmesi 
sonucunda oluşturulmuştur. Duvarlarda mermer kaplama plâkaları kullanılmış 
olmalıdır. 2.30x5.50 m. ölçülerindeki havuzun içi 0.02 m. kalınlığında sıva ile 
kaplıdır. Tuğla malzeme kullanılarak yapılmış havuz duvarları yaklaşık olarak 
0.80 m. yüksekliğe sahiptir ve üzerleri sıvalıdır. Havuzun batı duvarı daha geç 
dönemde devşirme malzemeler kullanılarak yeniden örülmüştür. Havuzun kuzey 
ve güneyinde bulunan traverten bloklardan ikisi su künklerinin geçmesine olanak 
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sağlayacak şekilde açılmıştır.  Künklerin eğimi dikkate alınacak olursa alana su 
sevkiyatı kuzeydoğudan yapılmaktadır. Havuz bölümünün kazısında bol miktarda 
kırık parçalar hâlinde plasterler bulundu. Havuzun, latrinanın oturma yerlerine 
bakan cephesi plaster parçaları ile süslenmiş olmalıydı.      

Latrinanın oturma yerlerinin yer aldığı alan 2.0.15x15 m. ölçülerindedir. Bilinen 
tuvalet ölçüleriyle oranlandığında bu tuvaletin yaklaşık 50 kişilik olabileceği 
düşünülmektedir. Havuzun yapıya bakan bölümünün önünde seki kısmı 
bulunmaktadır. Sekinin duvarla birleştiği kısmın bir yerinde mermer kaplama 
parçası korunmuştur. Bu, yapının mermer plâkalarla kaplandığını kanıtlamaktadır. 
Latrinanın kuzeydoğu köşesinde sekili bir alan bulundu. Harç malzemenin üzerine 
mermer plâkaların yerleştirilmesi sonucunda oluşturulmuş bu bölüm temiz su 
kanalının olduğu bölüme kadar devam etmektedir.

Yapının duvarları düzgün moloz taşlarla özenle örülmüştür. Latrinanın güney 
ve doğu duvarları kuzey duvarına oranla daha sağlamdır. Duvarlarda özellikle 
köşe bölümlerinde kör kemerler kullanılarak duvar örgüsünün daha sağlam 
olması sağlanmıştır. Latrinanın kuzey, güney ve batısında tuvalet ihtiyacının 
giderildiği alanlar bulunmaktadır. Eşit aralıklarla duvar içlerine yerleştirilmiş 
mermer konsolların üzerinde, tuvalet ihtiyacının oturularak giderilmesini sağlayan 
delikli mermer plâka parçalarının yer aldığı düşünülmektedir. Fakat bu mermer 
plâka parçaları bulunamamıştır. Duvar diplerinde oturma yerlerinin altında tuvalet 
atıklarının yapı dışına atılmasını sağlayan kanalizasyon kanalları bulunmaktadır. 
Bu oturma yerlerinin hemen önünde mermerden yapılmış temiz su kanalları yer 
alır. Künklerle gelen temiz sular tuvaletlerde oturan kişilerin önünde yer alan 
mermer kanallardan geçmekte, tuvaleti kullanan kişiler temizlik ihtiyaçlarını bu 
suyu kullanarak sağlamaktaydı.   

Latrinanın güneybatısında in situ ortaya çıkarılan mermer zemin üzerine 
yerleştirilmiş Attik-İon tarzdaki sütun kaidesi yapının oturma yerlerinin üzerinin 
revakla kapatıldığını kanıtlamaktadır. Yapının kuzeybatısında Gymnasiuma açılan 
üçüncü bir giriş kısmı yer almaktadır. 

Latrinanın kireç harçlı zemini 155.22 m. kot seviyesindedir. Zeminin üzerinde 
mermer veya tuğla taban döşemelerinin yerleştirilmesi için oluşturulmuş harçlı 
alanlar yer almaktadır. Latrinanın güney dış duvarının önünde geç dönem 
yapılanması tespit edildi. Temiz su kanallarından biri yerinden sökülerek burada 
devşirme malzeme olarak tekrar kullanılmıştır. Yapının güneydoğusunda yer alan 
girişin çevresinde de geç dönem kullanımını kanıtlayan buluntulara rastlandı. 
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Latrinanın güney dış duvarının çevresinin açılması sırasında 0.18 m. 
yüksekliğinde beyaz mermerden yapılmış, İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen bir heykelcik 
ve yine aynı yerde beyaz mermerden yapılmış, belden altı sağlam İ.S. 2. yüzyıla 
tarihlenen heykel parçası bulundu (Resim: 5). Latrinanın içinde yapının kaplama 
malzemesi olarak kullanılmış mermer plâka parçaları dağınık vaziyette ele 
geçirildi. Havuzun cephe süslemesinde kullanıldığı düşünülen plaster parçaları 
kırık parçalar hâlinde bulundu. Ayrıca yapının revaklı kısımlarını taşıdığı düşünülen 
ante başlıkları ile sütun parçaları ortaya çıkarıldı. 

Latrinanın doğusunda yer alan sekinin hemen yanında Bizans İmparatoru 
Maurice Tiberius (582-602)  Dönemine tarihlenen Konstantinopolis darpı iki adet 
altın sikke bulundu.  Latrina ve çevresinde Roma Dönemine tarihlenen seramik 
buluntuları yoğunluktadır. Özellikle Geç Roma Dönemine tarihlenen kandil 
parçaları, kâseler,  lekythos benzeri kap formları, terra sigillatalar kırık parçalar 
hâlinde bulundu. Az miktarda Erken Bizans Dönemine tarihlenen sırlı seramik 
parçaları vardır. Latrinanın doğu dış duvarının çevresinde yoğun bir şekilde 
cam parçaları bulunmuştur. Bu kısmın geç dönemde işlik olarak kullanıldığı 
düşünülmektedir. Latrinanın çevresinde ve içerisinde yoğun bir şekilde hayvan 
kemiklerine rastlandı.

2. KONUT ALANI KAZI ÇALIŞMALARI  (Çizim:3)                           

    Aslı SARAÇOĞLU
Murat ÇEKİLMEZ

Tralleis antik kentinde farklı alanlarda yapılan çalışmalardan birisi, konut alanı 
olarak adlandırılan bölümde gerçekleştirildi. Büyük bir yapı kompleksi ile bağlantılı 
olan alandaki kazılara öncelikle kuzey-güney doğrultusunda bir 5x5 m. lik açma 
ile başlandı, daha sonra  açmanın güneyine doğru genişletildi (Çizim: 3). Yaklaşık 
146.59 kotundan başlayan seviye indirme çalışmalarında büyük çoğunluğu Roma 
Dönemine ait seramik ve sikke buluntuları ile yoğun biçimde Roma Dönemine 
ait kulp, kaide, ağız ve gövde parçaları ele geçirildi. Ayrıca bu seviyenin biraz 
altında toprak içinde çakıl taşlarında bir artış görüldü. Bu alanda üzeri harç ile 
kaplı 2.02 m. uzunluğunda, 0.64 m. yüksekliğinde, 0.47 m. genişliğinde bir duvar 
ortaya çıkarıldı ve duvarın bir bölümünün doğu kesit içerisine doğru devam ettiği 
belirlendi.  
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Çalışma alanında doğu-batı doğrultulu künkler tespit edilirken, batı tarafta 
içi kaba taşlarla örülmüş, olasılıkla atık su deposu olarak kullanılmış ve içi sıvalı 
olmayan bir kuyu (1 No.lu kuyu) ortaya çıkarıldı (Çizim: 3). Yine kuyunun batısında, 
yanındaki apsisli yapı ile bağlantılı, üzeri dikdörtgen biçimli tuğlalar ile kaplı zemin 
döşemesi belirlendi. Açmanın kuzey-doğu kenarında Hellenistik Döneme ait 
kabartmalı seramik parçaları ve çok sayıda Roma Dönemine ait kırık terra sigillata 
ile sağlam ya da kırık kandillere rastlandı. 

Açmanın kuzeydoğu köşesinde yapılan çalışmalarda 145.67 m. kotunda, 
yaklaşık 0.08 m. kalınlığında harçla kaplı bir tabakaya, açmanın güney köşesinde 
ise korunabilenleri 0.33x0.16 m. ölçülerinde tuğla zemin parçaları ve harç 
kalıntılarına rastlandı. Aynı zamanda bu seviyede Hellenistik Döneme ait laginos 
parçaları ile özellikle açmanın kuzey tarafında pişmiş toprak kâseler ele geçirildi. 
Geniş ağızlı, içe çekik, ince dudaklı, hafi f dış bükey ve kaideye doğru daralan 
gövdeli, yuvarlak kaideli bu kâseler, Hellenistik Dönem özelliklerini yansıtmaktadır. 
Hellenistik Dönemden Bizans Dönemine kadar farklı kronolojiye ait malzemenin, 
aynı alanda yoğun biçimde karşımıza çıkması, bu alanındaki toprağın dolgu toprak 
olabileceğini akla getirmektedir. 

Açmanın kuzeydoğusunda devam eden çalışmalarda, harçla karışık moloz taş 
ve tuğla parçalarına çok yoğun rastlandı. Moloz taş ve tuğla parçaları arasında ise 
kabartmalı Hellenistik kâse parçaları, Roma Dönemine ait terra sigillata parçaları 
ve terra cotta fi gürinler, bulundu. Sadece baş kısımları korunan bu terra kotta 
kadın fi gürinlerinden ilki açmanın doğu tarafında, başı hafi fçe sağa dönük diğeri 
ise açmanın güneydoğu köşesinde ele geçti. Saçları iri dalgalar hâlinde yana taralı 
ve arkada topuz yapılmış fi gürinün yüzü küçük ve ince hatlıdır. Açmanın batısında 
ele geçirilen buluntulardan bir diğeri de sadece göbekten altı korunmuş terra 
cotta bir Eros betimlemesidir. Stil olarak Hellenistik Dönem özelliklerini yansıtan 
Eros’un üst gövdesi, kolları ve sol bacağının altı kırıktır. Bu örnekler dışında konut 
alanında yapılan çalışmalarda açmanın değişik yerlerinde, çok sayıda terra cotta 
fi gürin parçasına daha rastlandı. Açmada seviye indirme çalışmaları dışında, atık 
su kuyusunda da çalışmalara devam edildi ve kuyu içindeki toprağın oldukça 
nemli ve koyu renkli olduğu görüldü. Kuyudaki zemine ulaşma çalışmalarında ise 
sadece kırık seramik parçalarına rastlandı. 

Bu alanda çalışmalar tamamlandıktan sonra, 16.50x11 m. ölçülerinde yeni bir 
açmayla kazıya devam edildi (Resim: 6). Öncelikle temizlik çalışmaları yapılan bu 
alanda zeminden aşağıya yaklaşık 0.05 m. inildiğinde bir Bizans sikkesi ile yine 
Bizans Dönemine ait seramik parçaları ele geçirildi. Açmanın kuzey tarafındaki 
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odalardan ilki dikdörtgen (1 No.lu oda), diğer ikisi ise yaklaşık kare ölçülerindedir 
(2-3 No.lu odalar). Bu oda içinde yapılan çalışmalarda, güney ve doğu duvar 
tarafında, zemine dökülmüş krem ve kırmızı renkli sıva kalıntılarına rastlanması, 
batıdaki dikdörtgen biçimli odanın duvarlarının renkli sıva ile kaplı olduğunu 
göstermektedir. Yine oda içinde zemin seviyesinde bol miktarda döküntü kiremit 
parçaları ile çoğunluğu geç Roma Dönemine ait seramik parçaları ve çoğunluğu 
Bizans Dönemine ait sikkeler ele geçirildi. Yüzeyden 0.90 m. derinliğe inildiğinde 
toprağın rengi ve genel görüntüsünde bir değişim meydana geldiği gözlendi. 

Dikdörtgen biçimli ve diğerlerine göre daha büyük bu oda içinde zemine 
ulaşıldıktan sonra, hemen ona bitişik ancak boyut olarak daha küçük ve kare planlı 
diğer odada çalışmalara başlandı (2 No.lu oda). 1 No.lu oda ile yaklaşık benzer bir 
duvar işçiliğine sahip bu oda içinde de çoğunluğu Roma ve Bizans Dönemlerine 
ait kırık seramik parçaları bulunsa da, 1 No.lu odadan farklı olarak boyalı sıva 
kalıntısına rastlanmadı. Bu alanda yapılan çalışmalarda diğerleri ile yaklaşık 
benzer yapıda zemine dökülmüş kiremit ve kırık seramik parçaları ile yüzeyden 
yaklaşık 1.10-1.20 m. derinlikte 2 adet bronz Roma sikkesi ele geçirildi. İlerleyen 
çalışmalarla 2 No.lu odanın hemen bitişiğinde yeni bir odaya daha ulaşıldı (3 
No.lu oda). Oda içinde yapılan kazılarda 3 No.lu odanın kuzey-güney yönündeki 
duvarına paralel, üzeri harçla örtülü 1.30 m. uzunluğunda, 0.63 m. genişliğinde 
ikinci bir duvara daha ulaşıldı. 

Birbirine bitişik bu üç odada zemin seviyesine ulaşıldıktan sonra, çalışmalar 
açmanın güneyindeki geniş alana doğru kaydırıldı. Öncelikle 3 No.lu odanın 
içinden güneye doğru genişleyerek devam eden duvar takip edildi. Bu duvarın 
kenarlarında yoğun harç kalıntıları ve Roma Dönemine ait seramik parçaları, 
145.67 m. kotunda ise doğu-batı doğrultusunda devam eden ve olasılıkla batı 
alandaki yerleşim mekânlarına temiz su dağıtmak amacıyla kullanılmış su künkleri 
tespit edildi. Ele geçirilen buluntular ve bağlantılı olduğu yapıların duvar işçilikleri, 
büyük ölçüde korunmuş bu su künklerinin olasılıkla Geç Roma Erken Bizans 
Dönemine ait olduğunu göstermektedir.

Ayrıca açmanın güneyine doğru devam eden çalışmalarda, 145.47 m. kotunda 
Bizans Dönemine ait bir sikke ele geçirildi. Bu seviyede küçük buluntular dışında 
yer yer korunmuş, bazı bölümlerde ise çok yoğun biçimde tahribat görmüş tuğla 
tabana rastlandı. Açmanın güneydoğu tarafında yeni bir duvar kalıntısı, açmanın 
güneydoğu sınırında ise kesite paralel yeni bir künk sırası daha bulunurken, 
açmanın kuzeyindeki alanda yeni bir künk sırası daha ele geçirildi. Tüm künklerin 
iki kenarının, sağlamlaştırma için tuğlalarla desteklendiği görülmekle birlikte, bu 
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tuğla sıraların aşınma nedeniyle büyük ölçüde yok olduğu, batıya doğru devam 
eden künk hattının daha sonra farklı alanlara yayıldığı ve böylece tüm mekânın 
su ihtiyacını karşıladığı anlaşıldı. Yine bu bölümde yapılan çalışmalarda doğudan 
başlayıp batıya doğru devam eden, tabanı ve yan kenarları düzgün tuğla kiremitlerle 
çevrili bir kanal ortaya çıkarıldı (Resim: 7). Kanalın etrafında ve üzerinde yapılan 
çalışmalar sonrasında, onun 1 No.lu açmadaki içi kaba taşlarla örülü, sıvasız 
kuyuyla (1 No.lu kuyu) bağlantılı olduğu ve kanalın doğusundaki açıklığın sonraki 
bir dönemde tuğla ile örülerek kapatıldığını gösterdi. Yapılan çalışmalar doğudan 
gelip batıya doğru devam eden kanalın, olasılıkla atık su deposu ya da kanalizasyon 
olarak kullanılan kuyuyla bağlantılı olduğunu, ancak geç dönemde bu kanalın 
başlangıç noktasının kapatılarak işlevsiz hâle getirildiğini ortaya koymaktadır 
(Çizim. 3). Ayrıca kanalın üstünün korunaklı biçimde kapatılmayıp sadece kaba 
taş ve tuğla parçaları ile gelişi güzel örülmesi, içine aktığı kuyunun temiz su vb. 
depolamada kullanılmadığına işaret etmektedir. Kanalın güney paralelinde 1 No.lu 
kuyuya yaklaşık 6. 25 m. uzaklıkta, kuzey ve batı dış kenarları kaba taşlarla örülü 
bir duvarla çevrilmiş, içi sıvasız bir kuyu daha ortaya çıkarıldı (2 No.lu kuyu) 

Devam eden çalışmalarda, bu alanda doğu-batı doğrultusunda ve ona bitişik 
kuzey-güney doğrultusunda yeni duvarlar daha ortaya çıkarıldı. Kuzey-güney 
doğrultusundaki duvarın batısında yapılan çalışmalarda bir bronz obje ve bir 
bölümü korunabilmiş bir kumaş parçası ele geçirildi. Ayrıca bu alanda seramik 
ve bronz objeler ile terra kotta baş, kol, bacak gibi insan vücudu uzuvlarına 
rastlandı. Yaklaşık 145.33 m. kotunda, açmanın ortasında künk sistemine ait 
yeni bağlantılar ortaya çıkarıldı. Toprağın farklı bir görünüm kazandığı bu alanda 
yapılan çalışmalarda tuğla, sıva ve seramik buluntular dışında, çok sayıda ağırlık 
ve kandil parçaları bulundu (Resim: 8). Ayrıca laginos parçaları ve üzeri insan ve 
bitkisel bezeklerle süslü Hellenistik Dönem megara kâse parçaları ele geçirildi. Bu 
alanda ele geçirilen diğer önemli buluntu iç kısmı fi gür ve bitkisel bezeklerle süslü 
iki yanı ve alt kenarı kırık bir megara kalıp parçasıdır. Korunan kısmından büyük, 
normalin üstünde bir boyuta sahip olduğu anlaşılan kalıp parçasının 3 bezeme 
kuşağı bulunduğu görülmektedir (Resim: 9).

Yine açmanın güneydoğu ve güneybatı köşesinde olasılıkla depolama 
amaçlı kullanılan üç adet büyük pithos kırık olarak ele geçirilmiştir. Bu pithosların 
benzerlerine ilk açmanın güneybatı köşesinde de rastlandı. Birbirine yaklaşık 5 m. 
mesafedeki bu pithosların künklerle aynı seviyede ele geçirilmesi,  aynı dönemde 
kullanıldıklarına işaret etmektedir. Oldukça geniş hacimli bu depolama kaplarının 
sağlam biçimde yere oturmaları için altlarına geniş çıkıntılar yapılmış ve böylece 
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dengeleri sağlanmıştır. Pithosların içlerinde depolanan malzemenin türüne işaret 
edecek herhangi bir bulguya rastlanmadı.  

Bu alanda yapılan çalışmalarda küplerin hemen altında bir mermer kaide 
onun hemen altında da köşeleri aslan kabartması şeklinde, diğer kısımları bitkisel 
bezeme ile süslü bir ante başlığı ortaya çıkarıldı. Ante başlığının altında yumurta-
kyma bezemesi vardır. Ante başlığı bezeme ve stil yönünden Roma Dönemi 
özelliklerini yansıtmaktadır. Olasılıkla da başka bir alandan getirilerek devşirme 
malzeme olarak bu yapıda kullanılmıştır. Ayrıca pithosların hemen altından 
çıkması belki de onlara alttan destek vermek için kullanıldıklarını göstermektedir. 5 
No.lu açmada kaide, ante başlığı ve pithosların bulunduğu alanda ayrıca mermer 
bir çörten ile, açmanın kuzeyindeki mekânda yapılan çalışmalarda Hellenistik 
Döneme ait kâseler ve sağlam kandil parçaları ele geçirildi.

Doğu-batı doğrultusunda devam eden duvarının kuzeyinde Hellenistik Döneme 
ait terrakotta bir kadın başı ve aynı alanın güneyinde Roma Dönemine ait seramik 
parçaları ele geçirildi.  Açmanın güneyinde ve kuzeyinde birbirini takip eden 
künklere rastlandı. Açmanın güney tarafında yapılan çalışmalar ise duvarların bu 
alanda da yoğunlaşarak devam ettiğini göstermektedir. Açmanın ortasında yer 
alan kanalın çevresinde olasılıkla dolgu toprakla taşınmış Hellenistik Döneme 
ait kap parçaları ve Roma Dönemine ait terra sigillata parçalarına bulundu. Bu 
alanda Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemine ait buluntuların bir arada bulunması 
nedeniyle düzgün bir kronolojik sıralama takip edilemedi. 

İlerleyen tarihlerde açmanın kuzeyinde ve güneyinde çalışmalara devam 
edildi ve açmanın güneyindeki duvarların farklı mekânlara ait olduğu belirlendi. 
Açmanın ortasında, doğu-batı yönünde devam eden duvarla bağlantılı, etrafı kaba 
dikdörtgen biçimli taşlarla çevrili 2 No.lu kuyuya yaklaşık 4. 70 m. mesafede yeni 
bir kuyu ortaya çıkarıldı (3 No.lu kuyu) (Çizim: 3).  Üzerinde harç izlerine rastlanan 
kuyunun içi daha önceden çıkarılan kuyudan farklı biçimde sıvalı olup olasılıkla 
temiz su depolamak amacıyla kullanılmıştır. Kuyu içinde yapılan çalışmalarda taş, 
tuğla, moloz ve harç parçalarına ulaşıldı. Ayrıca kuyunun ağzından yaklaşık 1.43 
m. derinlikte, Roma Dönemine ait, yivli kırık bir sütun ve dip kısmında mermerden 
yapılmış boyundan altı kırık bir kadın başı bulundu. Beyaz ince gözenekli 
mermerden yapılmış kadının baş, yüz hatları ve saçlarının büyük ölçüde aşındığı 
gözlendi. Korunan kısmından saçların ortadan ayrıldığı ve iki yana kulakları örter 
biçimde tarandığı görülen kadının, boynu ince ve uzun yapıdadır. Genel yapısı 
ve stil özellikleri de Roma Dönemine olasılıkla da İ.S. 2. yüzyıl ortalarına işaret 
etmektedir. Kuyunun batısında yapılan çalışmalarda ise hemen kuzeyindeki 
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daha önce bahsettiğimiz su kanalıyla bağlantılı tabana sıkışmış harçtan yapılmış 
kanalizasyon sistemine rastlandı. 

Yine açmanın doğu kenarında, temiz su kuyusunun 3. 60 m. gerisinde yeni bir 
kuyu (4 No.lu kuyu) daha ortaya çıkarıldı (Çizim: 3). Bu kuyu taş örgü sistemiyle 
1 No.lu kuyu ile benzerlik göstermektedir. Her ikisinin de etrafı kaba taşlarla 
örülmekle birlikte, 4 No.lu kuyu içinden çıkan toprak diğerlerinden farklı biçimde 
yeşilimsi renktedir. Yukardan aşağıya doğru genişleyen ve içi sıvasız bu kuyunun, 
1 ve 2 No.lu kuyular gibi olasılıkla kanalizasyon ya da atık su depolamak için 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ağız kısmı 0.60 m. genişliğindeki kuyunun ağzından 
biraz aşağıda, çift kulplu, oval gövdesi yivlerle süslü ve oldukça sağlam yapıda 
geç Roma Dönemi özelliklerini yansıtan küçük bir testicik ele geçirildi. Ayrıca kuyu 
içinde yapılan çalışmalarda, küçük moloz taşlar, çok sayıda terra kotta insan ve 
hayvan fi gürinleri ile, terra sigillata parçaları ele geçirildi.  

Konut alanında kazı çalışmaları sonlandırıldıktan sonra, onarım ve 
sağlamlaştırma çalışmalarına başlandı. Öncelikle yıkılma tehlikesi bulunan 
duvarlar olmak üzere tüm alanlarda onarım işlemi yapıldı.

VAKIF ZEYTİNLİĞİ 
Aynur CİVELEK

Tralleis, 2006 kazı sezonunda amacımız, daha önce çalışma yapılmamış 
olan yamaç kısımlarında yerleşimin devamını gösterecek kanıtları saptamaktı. 
Bu nedenle, Tralleis’in batısındaki yamacın düzlüğünde, ‘Vakıf Zeytinliği’ olarak 
adlandırılan alanda, 7.7.2006 tarihinde 3x3 m. lik bir açma yapılarak,  kazı 
çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 10). Yüzeyden yaklaşık -0.10 m. derinlikten bir 
adet Geç Roma Dönemine ait sağlam bir kandil, bir adet üzeri aşınmış, olasılıkla 
Geç Roma Dönemine ait bronz sikke, bir adet pişmiş toprak ağırlık ve yaklaşık 
1x1 boyutlarında açık yeşil, açık sarı ve beyaz renklerde mozaik parçaları ele 
geçirilmiştir. -0.65 m. de rastlanan bol miktarda kırık çatı kiremidi, taban tuğlası, 
Geç Roma Dönemine ait seramikler ve pişmiş topraktan yapılmış su künklerinin 
-1.05 m. ye dek devam ettiği gözlenmiş; bunların yanı sıra seramik, cam ve demir 
cürufl arı, kırık ince tabakalar halinde cam parçaları görülmüştür. -1.15-1.30 m. 
de çok miktarda kırık pişmiş toprak çatı kiremidi, Roma Dönemine ait seramikler, 
küçük kemik parçaları ve deniz kabukları ile kuzeydoğu kenarına yakın yerde 
bir adet bronz halka küpe ele geçirilmiş; -1.70-1.85 m. de çok sayıda kırık çatı 
kiremidi parçası, taban tuğlası, amphora kulpları, çok aşınmış bir adet ağırlık ve 
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Roma Dönemine ait testi dipleri görülmeye devam etmiş ve az sayıda terra sigillata 
parçaları ve bol dere kumu, kireç taşı ile karşılaşılmıştır. -2.05-2.15 m. de seramik 
parçalarının azaldığı belirlenmiştir.  -2.50 m. de açmanın güney kenarından bir adet 
terra cotta kadın fi gürininin bir bölümü ile güneybatı kenarında kemik saç tokasına 
rastlanmıştır. G 100- B 400/30 plan karede yapılan açmadaki kazı çalışması, hiçbir 
buluntuya rastlanmamasından dolayı bırakılmıştır.  Buluntular genel olarak İ.S.1- 
4. yüzyıllara tarihlenmektedir. Çok geniş bir zaman dilimine yayılan ev kullanımına 
yönelik bu malzemelerin çeşitliliği ve kazılan alanın, yamaç düzlüğüne yayılmış 
olması,  1972 yılındaki sel ile aşağı akmış olabileceğini düşündürmüştür. 

SERAMİK ATÖLYESİ AKINTI TOPRAĞI
2006 yaz sezonunda Tralleis antik kentinin çeşitli yerlerinde yapılan yüzey 

araştırmalarından sonra, güneybatı yamacında, yer yer çökmüş toprak alanlar 
arasında kalan bölümlerdeki kesitler incelenmiş ve özellikle bir kesitte yoğun olarak 
sigillataların olduğu görülmüştür. Tabakalanmanın yapısı incelendiğinde, yamacın 
üstündeki düzlükten, sel ya da deprem dolayısıyla, tek seferde aşağı doğru kaydığı 
anlaşılmıştır. Bu alandaki terra sigillataların incelenmesi amacıyla, yamacın kuzey 
kenarında G 0-100/ B 300-200 plan karesinde,  2.50x 2.50 m. lik açma yapılmış 
ve malzemelerin çok yoğun gelmesinden dolayı, bu açmadaki çalışmalar bir hafta 
sürdürülmüştür (Resim: 11).  Yoğun olarak tama yakın ve kırık terra sigillata kâse, 
bardak parçaları, tabak parçaları, minyatür kâseler, kâsecikler, dört adet tam 
amphoranın yanı sıra,  Roma Dönemine tarihlenen kandiller ve kandil kalıpları 
ile terra cotta fi gürinler ve kalıp parçaları ele geçirilmiştir. Bütün bu malzemeler, 
Roma Döneminde aktif olan bir atölye veya atölyelere ait görünmektedir. Batı 
yamacında yapılan genel araştırmada, yamacın tümünün yukardan aşağı akan 
malzemelerden oluştuğu gözlenmiştir. 

Antik yazar Plinius ve gezginlerin de belirttiği gibi, çömlekçilik burada her 
zaman önemli olmuştur. Tralleis’in önemli bir terra sigillata üretim merkezi olduğu 
bilinmektedir. Fakat, bugüne dek Tralleis ile ilgili, bu konuda çok az çalışma 
yapılmıştır.  Tralleis’in seramik üretiminde ünlü olduğundan Yaşlı Plinius söz 
eder ve günümüzde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan malzemelerin çeşitliliği ve 
miktarı göz önüne alındığında, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde seramik üretim 
merkezi olduğu rahatlıkla söylenebilir. İ.Ö. 2. yüzyılın ortalarından başlayarak, 
kaliteli terra sigillataların üretildiği görülmüştür. Tiberius Döneminden itibaren 
İ.S.1. yüzyılın sonuna dek Ephesos ile birlikte Doğu Sigillata B üretim merkezi 
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olarak gösterilir. İ.S.geç 2. yüzyılda da yapımına devam edilen DSB üretimleri, 
genellikle turuncu-kahve renkte kil ve aynı renkte boyaya sahiptir. Kilin, Mesogis 
yamaçlarında, Maiandros ve Hermos ırmak vadilerinde bolca bulunması, seramik 
sanayiin bu bölgede her zaman canlı kalmasını sağlamıştır. 

Yapılan kazı çalışmaları ve ilerideki yayınlar, varlığı bilinen fakat elimizde 
yeterli bilginin olmadığı, terra sigillata üretiminde önemli üretim merkezlerinden 
biri olarak kabul edilen Tralleis ile ilgili bilgilere yenilerini ekleyecektir.  

2006 yaz sezonunda Tralleis’in yamaçlarında yapmış olduğumuz kazılar 
sonucunda, daha önce III. derece arkeolojik sit kapsamında olan bu alanlar, Aydın 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla, I. derece arkeolojik sit 
kapsamına alınmıştır. 
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI

Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumu”nda sunduğunuz bildiriler, bu yıl da kitap olarak basılacaktır. 
Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların 
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.

Yayın Kuralları:

1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm’lik bir alan içinde 10 puntoda, başlığın 14 punto ile  
tirelemeye dikkat edilerek,  Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması

2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile 
yazılması,

3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,

4. Çizim ve fotoğrafl arın toplam adedinin 15 olması,  CD’ye JPG veya TIFF olarak  300 
pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak  kaydedilmesi, kesinlikle 
word sayfası olarak düzenlenmemesi,

5. Haritalara (Harita: .....), Çizimlere (Çizim: .....), Resimlere (Resim: .....), olarak alt 
yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,

6. Mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,

7. CD’ye kaydedilmiş metnin mutlaka metin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD 
kaydının uyumlu olması (aksi halde CD kaydı esas alınacaktır),

8. Bildirilerin sempozyum esnasında ya da en geç 1 Ağustos tarihine kadar 
 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 Araştırmalar ve Yayın Şubesi Müdürlüğü
 II. Meclis Binası
 Ulus/Ankara
 adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen bildtiriler kesinlikle yayınlanmayacak ve ifade 
edilmeyecektir.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarının taramalarına 
Bakanlığımız www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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DEAR COLLEAGUES

The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations, 
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we kindly 
request  you to send the texts of your reports within the context of form  mentioned below:
1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with 

Arial or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in 
the text, and the text to be maximum 10 pages

 * The title to be written in 14 pts, bold,
* Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the text, 

in 8 pts at the page where it is mentioned, 
* At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals 

to be written in Italic character.
2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you 

are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate fi le 
out of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK 
or Grayscale; photographs to be taken by digital camera,

3- Please write (drawing) for the drawings (fi g.) for the fi gures, pictures, and (map) for the 
maps as subtitle and please do not use table system.

4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text  that together with loading the text on a (new) 

diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be 

compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.

Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below address:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırmalar ve Yayın Şubesi Müdürlüğü, II. 
Meclis Binası Ulus/Ankara

The reports which doesnot follow the rules or is sent late, will not be published and will not 
be given back.

Note the books of the Symposium is available on www.kultur.gov.tr


