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6. sayfa boş basılacak

2003-2006 YILLARI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZILARI
Sachihiro OMURA*
2003-2006 yılları Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür
Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına 24 Haziran-27 Eylül 2003, 20
Haziran-23 Eylül 2004, 20 Haziran-7 Ekim 2005, ve 28 Haziran-25 Eylül 2006
tarihlerinde gerçekleştirildi.
1. Kazıların Amacı
Kaman-Kalehöyük kazılarının amacını iki noktada özetleyebiliriz.
1. Kuzey açmasındaki kültür katlarının esas ve tali evrelerini saptamak ve
höyüğün stratigrafisini öğrenmek.
2. Güney ve kuzey açmada saptanan mimarlık eserlerini bir bütün hâlinde
incelemek.
Başkanlığımda yapılan kazılara, Dr. Masako Omura, Dr. Kimiyoshi Matsumura,
Dr. Daisuke Yoshida, Prof. Dr. İzumi Nakai, Prof. Dr. Akira Mizuta, Dr. Katsutoshi
Fukuda, Dr. Levent Atıcı, Mamoru Yamashita, Takayuki Oshima, Serap Çelik,
Veronica Hunt ve farklı üniversitelerden öğrenciler katıldı. Bakanlık temsilcisi
olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğün’den Solmaz Gülşen (2003),
Murat Süslü (2004), Anadolu Medeniyetleri Müzesin’den Mustafa Metin (2005), ve
Antalya Arkeoloji Müzesin’den Azize Yener (2006) görevlendirilmişlerdir.
2. Kuzey Açmasındaki Stratigrafi Çalışmaları
Kaman-Kalehöyük, bildiğiniz gibi, Kırşehir İli, Kaman İlçesi’nin 3 km. doğusunda,
eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarında, bereketli ve geniş bir ovanın
tam ortasında yer almaktadır; doğu-batı istikametinde genişliği yaklaşık 280 m.,
kuzey-güney istikametinde uzunluğu 280 m., yüksekliği 16 m.dir.
Kaman-Kalehöyük’te 1986 yılından beri kuzey açmasında stratigrafi üzerinde
çalışmalar devam etmektedir. 1986-2002 yıllarında yapılan kazılarda dört kültür
*
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katı tespit edilmiştir. I. kat, 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren Osmanlı
Dönemidir. II. kat, M.Ö. 12. yüzyıldan başlıyarak M.Ö.4. yüzyıla kadar süren Demir
Çağıdır. III.kat, M.Ö.20. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar devam eden Orta-Geç Tunç
Çağı, IV. kat ise M.Ö.30 yüzyıldan M.Ö.20 yüzyıla kadar süren Eski Tunç Çağını
temsil eder. Kuzey açmasında tespit edilen mimarî kalıntıların özelliğine ve küçük
buluntularına göre, yukarıdan aşağıya doğru seviyeler Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IIc, IId,
IIIa, IIIb, IIIc, IVa, ve IVb olarak ayrılabilir.
2003-2006 yıllarındaki kazı çalışmalarına, Ia, IIa, IIc, IIIb, IIIc katlarında devam
edilmiştir (Resim: 1).

2-1 I.Kat
2002-2004 tarihlerinde, I. kat üzerinde kuzey açmasında XXXI. ve XXXII. plan
karelerde çalışıldı. Çalışmalardaki amacımız, 1998-2002 yıllarında XXVI, XXVII.
plan karelerde açığa çıkarılan IIIb katı, yani Eski Hitit Dönemine ait kuzeybatıya
doğru uzayan büyük bodrumlu binanın devamını saptamak idi.
XXXI. ve XXXII. plan karelerde, yüzey toprağı kaldırıldıktan hemen sonra,
I.kata ait sağlam mimarî kalıntılara rastlandı (Resim 2). Burada iki yapı katı tespit
edildi. Bu mimarî kalıntılarında iki tip duvar kullanılmıştır. Birincisi, tek sıra hâlinde,
ikincisi çift sıra hâlindedir. Tek sıra hâlindeki duvar, bodrumlu binaya aittir.

2-2 IIa Katı
2003-2006 yılları kazı çalışmalarına, IIa katının X, XV-XVI, XVII-XX, XXXI,
XXXII, XXXIII ve XXXIV. plan karelerinde devam edildi.
2003 yılında, X. plan karedeki çalışmalarda, kuzeye doğru inen ufak taşlarla
döşenmiş rampa tespit edilmiştir. 2004 yılında bu taş döşeme kaldırıldıktan
sonra, altında IIa katı mimarî kalıntıları göründü. Burada bulunan küçük eserlere
göre, bunlar IIa katının son safhasına aittir. Bu kalıntıları tamamen kalıdırarak
kazıya devam ettik ve 2004-2005 yıllarında doğu-batı istikametinde 3 m.ye yakın
uzunlukta ve blok taşlardan yapılmış koridora benziyen kalın bir duvara rastladık.
Ancak, 2005 yılı çalışmalarında, bu duvarın fonksiyonu tam anlamıyla çözülmüş
değildi. 2006 yılında, X. plan karedeki kuzey, doğu ve batı kesitte, 1 m.den fazla
kalığındaki tabaka seramiksizdi. Bunun nedeni, höyüğün kuzeyindeki çayın
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taşmasıyla oluşan kültürsüz topraktır. Buradaki kalın duvarın ve üzerinde tespit
edilen taş döşeli rampanın erozyona karşı yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz.
2003-2005 yıllarında, XV-XVI. plan karelerde IIa katı mimarî kalıntıları üzerindeki
çalışmalara devam edildi (Resim: 3). 2003 yılında tespit edilen IIa katına ait R361,
R363, R366, R376 No.lu odalar kaldırılarak kazıya devam edilmiştir. Bunların
hepsini kaldırıldıktan sonra, R363 No.lu odanın hemen altında yine R378 No.lu
oda ve bunun altında aynı doğrultuda başka bir yapıya rastlanmıştır. Bu yapıların
kuzeydoğusunda iki büyük çukur tespit edilmiş ve şekil bakımından büyük olasılıkla
bunların erzak deposu olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu kalıntılarda ele geçirilen
küçük buluntulara göre, yapıların IIa katını temsil ettiğini söyliyebiliriz.
2003-2006 yılı çalışmalarında, XVII-XX. plan karelerdeki IIa katının blok
taşlardan örülmüş büyük dikdörtgen planlı binaları üzerinde çalışmalara devam
edildi (Resim: 4 ). 2004-2005 yıllarında, geçen sezonda, XVIII-XIX. plan karelerde
açığa çıkarılan blok taşlardan örülmüş R314 No.lu yapı kaldırılmıştı. Bunun altında
bazı köşe duvarları ve çöp çukurları tespit edildi. Köşe duvarlarının yapı özelliğine
göre, IIa katının son safhasına ait olduğu ve höyüğün tam merkezinde açığa
çıkarılmış olan megaron tipindeki bina ile çağdaş olduğu anlaşılmıştır.
2002-2003 yıllarında, XXXI ve XXXII. plan karelerde tespit edilen I. kata
ait yapı kalıntılarının hemen altında IIa katı yapılarına rastlanmıştır. 2004 yılı
çalışmalarında, XXXII. plan karede, I. kat mimarî kalıntılarından sonra, çok sayıda
çöp çukuru ve kısa duvarlar açığa çıkarılmıştır. Bazı çukurlarda insan ve köpek
iskeletleri bulunmuştur. Bu çukurların altında, blok taşlardan yapılan dikdörtgen
yapı açığa çıkarılmıştır. XXXI. plan karede ise, I. katın mimarî kalıntılarının hemen
altında, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan 4 m.ye yakın genişlik, 11 m.
uzunlukta, koridor şeklinde mimarî bir kalıntıya rastlamıştık. Bu yapının kenarları
blok taşlarla örülmüş, içleri çok sayıda taşla doldurulmuştu. Buna benziyen
mimarî kalıntıların, hemen güneyinde, höyüğün merkezinde tespit edilen megaron
tipindeki mimarî kalıntının yanında da açığa çıkarılmıştı. Ancak şimdiye kadar
tespit edilen IIa katın koridor kalıntıları sağlam bulunamadığından, koridorların
uzun süre kullanılmadığı ve belli bir amaç için inşa edildiğini düşünmekteyiz.
2003-2006 yıllarında kazı çalışmalarına XXXIII ve XXXIV. plan karelerde, IIa
katına ait sur üzerinde devam edildi. 1989-1993 yıllarında, VII. plan karede IIa
katının suru tespit edilmişti. 2003-2006 yıllarında sur kalıntılarını, XXXIII ve XXXIV.
plan karelerinde izledik. Bu surun dış yüzleri büyük blok taşlarla örülmüş, içi moloz
taşlara doldurulmuştur.
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2-3 IIc Katı
IIc katı çalışmaları XXXI ve XXXII. plan karelerde yürütülmüştür. 2003-2005
yıllarında tespit ettiğimiz IIa katı mimarî kalıntıların altında, IIc katı yapılarının
özelliğini taşıyan binalara rastlanmıştı. XXXI. plan karedeki R222 No.lu odanın
güney kısmı, 1996 yıl çalışmalarında, XXIX. plan karede tespit edilmişti. Bunun
kuzey kısmını takip ederek çalışmalara devam ettik. Duvarların arka kısmı küçük
taşlarla doldurulmuştur ve onun depo olarak kullanıldığını tahmin etmekteyiz.
XXXII. plan karede, IIa katına ait dikdörtgen planlı R383 No.lu oda kaldırılarak
kazıya devam edildi ve bunun altında IIc katına ait R290 No.lu mekân açığa
çıkarılmıştı. Bu mekânda, zemin az kazılarak, duvarlarının kenarlarına seki
konmuş ve tek odalı yapı açığa çıkarılmıştır.

2-4 IIIb Katı
2003-2006 yıllarında IIIb katı kazılarına VII-X, XXVI-XXVII. plan karelerde
devam edildi. 2003-2005 yıllarında, VII-VIII. plan karelerde, IIIb katına ait kuzeygüney istikametinde uzanan mimarî kalıntılara rastlanmıştı. Burada 4 yapı katı
tespit edilmişti. 2003 yılında açığa çıkarılan IIIb katına ait R283 No.lu oda, V-VII.
plan karelerde tespit edilen IIIc katı mimarî kalıntılarını bozarak inşa edilmiştir.
R283 No.lu odanın altında aynı istikamette R359 No.lu oda ve bunun hemen
altında da R390 No.lu oda temizlenmiş ve bu mimarî kalıntılar kaldırıldıktan sonra
başka bir yapıya rastlanmıştır. Bu 4 yapı katında ele geçirilen küçük buluntulara
göre, bunların IIIb katına, yani Eski Hitit Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır.
2005 yılında, VIII. plan karede bulunan R388 No.lu odanın, 1993, 1999
yıllarında IX. plan karede tespit edilen mimarî kalıntılar ile birleştiğini ve çağdaş
olduğunu söyleyebiliriz.
2005 yılı çalışmalarında, X. plan karede, doğu-batı istikametinde uzanan ve
sur olarak kabul ettiğimiz, dış yüzlerı blok taşlar ile örülmüş 5 m.ye yakın kalınlıkla
bir duvara rastlandı. Bu surun dönemi hakkında şimdlik net bir bilgi elde edilemedi.
Surun, IIIb, Eski Hitit Çağına mı, yoksa IIIc katı, Assur Ticaret Kolonileri Dönemine
mi ait olduğu kazı çalışmaları sonucunda belirlenecektir. Ele geçirilen seramik
parçalarına göre, IIIb’nin, Eski Hitit Dönemine ait olduğu düşünülmektedir.
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2003-2005 yıllarında XXVI-XXVII. plankarelerde, IIIb katına ait bir büyük Eski
Hitit mimarî kompleks üzerinde çalışmalara devam edildi. Bu komplekste R288 ve
R325 No.lu odalar açığa çıkarıldı. İkisi de bodruma ait olup yükseklikleri yaklaşık
3-2,5 m.dir. R288 No.lu odanın tabanı seramik parçaları ile döşenmiştir, doğu
ve kuzey duvarlarının birkaç defa tamir edildiği anlaşılmıştır. Bunun kuzeyindeki
R325 No.lu odanın tabanı iyi sıkıştırlmış topraktan olup üzerinde in situ bir seramik
bulunmuştur.

2-5 IIIc Katı
2003-2006 yıllarında IIIc, yani Assur Ticaret Kolonileri Çağı katı üzerinde
çalışmalara, V-VII, XXVIII ve XXX. plan karelerde devam edildi.
2006 yılında, V-VII. plan karelerde, geçen yıllarda açığa çıkarılan kuzey-güney
istikametinde uzanan 22 m. uzunluğundaki duvar ve odalardan oluşan kalıntılar
ve taş döşeli koridor kaldırılarak kazıya devam edildi. Bunların altında kısa taş
duvarlara ve çöp çukurlarına rastlandı. Bu seviyede ele geçirilen seramiklerin bir
kısmı el yapımı olduğundan, yavaş yavaş geçiş evresini temsil eden IVa katına
yaklaşıldığını söyleyebiliriz.
2004 yılında XXVIII, XXX. plan karelerinde, şiddetli yangın geçirmiş IIIc katı
mimarî kalıntıları incelendi. 1994 yılında, XII. plan karede, 2000 yılında XXVIIXXVIII. plan karelerde yangın geçirmiş IIIc katına ait 5 odalı yapı kompleksi açığa
çıkarıldı. Burada çok sayıda insan iskeletleri ve tunç silâhlar ele geçirildi. Bu mimarî
kompleksin batı kısmındaki çukurlardan bozulmuş ve yanmış kısa duvarlar açığa
çıkarılmıştı. 2004 yılı çalışmalarında, XXVIII-XXX. plan karelerinin arasındaki ara
duvarı kaldırılarak kazıya devam edildi (Resim: 5). XXVIII. plan karede 1 oda
açığa çıkarılmış, XXX. plan karede de R370 No.lu, şiddetli yangın geçirmiş oda
açığa çıkarıldı. Bu odanın içinde 12 adet çocuk iskeleti ile birlikte iki kadın iskeleti
bulundu.
1994 ve 2000 yılları arasında, XII, XXVIII. plan karelerinde büyük bir mimarî
kompleks tespit edildi. Bu yapı kompleksinin bir kısmının silo yapılırken bozuluduğu
görülmüştür.
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3. Güney Açmasındaki Kazı Çalışmaları
Güney açması kazı çalışmalarına, 1987 yılında başlandı. Bu açmadaki
amacımız, kuzey açmada saptanan I, II ve III. katların mimarî kalıntılarını takip
etmekti. Güney açmada, günümüze kadar yapılan kazı çalışmaları I, II, III. katlarda,
özellikle, II. katta yoğunlaştı.
2003-2006 yıllarında, IIa ve IIc katlarının mimarî kalıntıları üzerinde çalışıldı.

3-1 IIa Katı Çalışmaları
Geçen kazı sezonlarında, höyüğün merkezinde IIa katına ait megaron tipindeki
koridorlu büyük binayı ve aynı seviyede blok taşlardan inşa edilen uzun koridorları
açığa çıkarmıştık. Güney açmasında IIa katına ait koridor şeklinde kalıntılara çok
rastlanmış ve bunların hepsinin çok zayıf yapılar olduğu görülmüştür. Şimdiye
kadar yapılan araştırmalarda, megaron tipindeki büyük bina ile koridorlarının
fonksiyonu hakkında bir karara varamadık. 2003-2005 yıllarında güney açmasında,
XXXII, XXXIV, LVI ve LVII. plan karelerde IIa katına ait koridorlu yapılar üzerinde
çalışmalara devam ettik (Resim: 6). Burada tespit edilen koridorlu mimarî kalıntılar
iki sıra hâlindedir. Birincisi XXXII ve XXXIV. plan karelerde açığa çıkarılan
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan koridordur. İkincisi buna paralel
olarak LVI ve LVII. plan karelerde açığa çıkarılmış olanıdır. Birinci koridor, yaklaşık
5 m. genişliğindedir ve blok taşlarla örülmüştür. İkinci koridor ise, yaklaşık 3 m.
genişliğindedir ve dış yüzleri blok taşlarla örülmüş, içi ufak taşlarla doldurulmuştur.
Fakat pek sağlam değildir.
2006 yılı kazı sezonunda, geçen yıllarda açığa çıkarılan koridorlar ile çağdaş
olan bir seramik deposu tespit edildi. Burada 14 sağlam kap ele geçirildi. Bunların
çoğu Orta Anadolu’da Demir Çağında sık sık görülenlerdir. Bunların yanında
bulunmuş olan siyah, çok iyi perdahlı, su kabağı şeklindeki bir kap çok dikkat çekici
idi. Dibi küçük delikli olan kabın ne maksat ile kullanıldığı şimdilik belli değildir. Bu
tipe, Orta Anadolu’da rastlanmaz. Benzerleri, İran’da Pasargadae’de bulunmuştur.
1988 yılı çalışmalarında, güney açmasının aynı seviyesinde, Akamenid Dönemine
ait dağ kristalinden yapılmış bir mühür bulunmuştu. Su kabağı şeklindeki kap ve
Akamenid mührü, megaron şeklindeki büyük binanın ve çok sayıdaki koridorun
fonksiyonunun çözülmesinde ve tarihlendirilmesinde çok önemli ipuçuları olabilir.
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3-2 IIc Kat Çalışmaları
Güney açmasında tespit edilmiş olan IIc katının yapıları, iki gruba ayrılmaktadır.
Birinci evredekiler tek bodrumlu odalardır (Resim: 7). Bu tip yapılar kuzey açmasında
açığa çıkarılan bodrumlu yapılara çok benzemektedir ve bunlarla çağdaş olabilir.
İkinci ve üçüncü katlarla, kuzey-güney doğrultsunda inşa edilmiş dikdörtgen
planlı bina göründü (Resim: 8). İkincisinde, üçüncü evrenin yapı kalıntıları tamir
edilerek yeniden yapılmıştır. Bu ikinci ve üçüncü seviye yapıları, birinci yapıdan
çok farklıdır. Taş temelleri derinliği az zemine oturtulmuştur. Mimarî kalıntıların
özelliğine göre, IIc katın, yukarıdan aşağıya doğru, IIc-1, 2 olarak ayrılabildiğini ve
IIc-1 katın mimarî kalıntılarının bodrumlu olduğunu ve bunun üzerindeki IIb katının
yapılarının tarzlarına büyük benzerlik gösterdiğini öğrendik.
4. Buluntular
2003-2006 Yıllarında Ele Geçirilen Önemli Buluntular
II. kattan; tunçtan ok uçları, ağırşaklar, seramikler. Camdan düğme gibi obje,
dağ kristalindan süs eşyası, kemiklerden deliciler, kemikten bir iğne ve süs eşyası
ve tunçtan bir obje açığa çıkarılmıştır. II. kat seramikleri arasında, yukarıda da
söylediğim gibi, güney açmadaki çukurda bulunmuş olan siyah parlak, çok iyi
perdahlı, dibi delikli olan Akamenid kabının İran’da çok yaygın olduğu, Anadolu’ya
bu ülkeden ithal edildiğini kabul ediyoruz. Şimdiye kadar çok koridorlu yapının
fonksyonunu anlayamamıştık. Fakat artık megaron planlı binanın etrafındaki zayıf
koridorların özelliğine göre, bu kompleksin resmî yapılara ait olduğunu, zayıf
koridorların bu amaçla birkaç defa kullanıldığını ve bu yapılarla aynı seviyede ele
geçirilen eserlere göre, Kaman-Kalehöyük IIa-1 katının, İran’ın, yani Persler’in
etkisinin altına girdiğini tahmin etmekteyim.
III. kat eserleri arasında seramikler, geometrik motifli mühürler, dışbükey mühür
ve tunçtan bir çekiç başlı tunç damga mühür vardır. Dışbükey biçmindeki mühür,
IIIa katına Hitit İmparatorluk Çağına ve tunçtan yapılmış çekiçi başlı damga mühür
ise, IIIb katı-Eski Hitit Dönemine aittir.
5. Sonuç
Bu verilere göre, Kaman-Kalehöyük’ün stratigrafisi üzerinde kısaca durmak
istiyorum.
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Kaman-Kalehöyük’ün II. katı, Demir Çağıdır. Yukarıdan aşağıya doğru IIa, IIb,
IIc, IId olarak ikincil seviyelere ayrılır. 2006 yılı çalışmalarında, mimarî kalıntıların
özelliklerine göre, IIa katı, IIa-1, 2 ve IIc katı, IIc-1, 2 gibi ikinci seviyelere
ayrılabilmiştir. Özellikle IIa-1 katında ele geçirilen seramiklere ve 1989 yılında
güney açmasının aynı katında bulunan dağ kristali mührüne göre, IIa-1 katı
kültürü Kaman-Kalehöyük’te doğu etkisinin altına girmiştir. IIc katının, yukarıdan
aşağıya doğru, IIc-1, 2 olarak ayrılabildiğini ve IIc-1 katının yapılarının bodrumlu
olduğu biliniyor. IIc-1 katının üstündeki IIb katı yapılarının da bodrumlu ve tek odalı
olduğunu saptamıştık. Buna göre, IIc-1 ile IIb yapılarının tarzları çok yakındır.
Bunlardan önceki IIc-2 katınına ait yapıların çok odalı olduğu ve temellerinin
fazla derin açılmadığı anlaşılmıştır. Yani, IIc-1 katında mimarî formlar aniden
değişmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda bu iki evrede bulunan küçük eserler
üzerinde çalışarak, aralarında kültür farkı olup olmadığını öğreneceğiz.
Kaman-Kalehöyük’ün IIIc katı, Assur Ticaret Kolonileri Çağına aittir. Bu katı,
küçük eserlere göre, iki evreye, yani IIIc-1, 2 olarak ayrılabiliyoruz. Yukarıda da
izah ettiğim gibi, IIIc-1 katı, Kültepe-Karum I b ile çağdaştır. Silindir mühürler ve
bullalara göre, Kaman-Kalehök’ün bu çağda Asur’dan çok, Suriye etkisinde kaldığı
anlaşılmıştır.
Tipik bir orta Anadolu höyüğü olan Kaman-Kalehöyük, Demir Çağı ve OrtaGeç Tunç Çağının aydınlanmasına önemli bir aday şehir olduğunu kanıtlayacak
her tür buluntuyu vermeye devam ediyor.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI
2006 YILI ÇALIŞMALARI
Ara ALTUN*
V. Belgin DEMİRSAR ARLI
28.07-06.09.2006 tarihlerinde Bursa İli, İznik İlçe merkezinde gerçekleştirilen
İznik çini fırınları kazısı çalışmaları, Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen
İznik Müzesi’nden Abdülkadir Uluay ve Erkan Tunç’un katılımı ile BHD kodlu
kamulaştırılmış kazı alanında sürdürülmüştür.
İznik İlçe merkezinde kamulaştırılmış BHD kodlu (Maltepe Caddesi - H.Darcan
Sokak köşesi) yaklaşık iki dönümlük 1 No.lu kazı alanında planlanmış olduğu
şekilde sürdürülen 2006 yılı çalışmaları Merkez Kılıçarslan İlköğretim Okulu’nu
kazı kampı olarak hazırlama çalışmaları için 22.07.2005 günü Başkan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. V. Belgin Demirsar-Arlı’nın gitmesi ve kazı ekibinin 28.07.2006
günü itibarıyla kazı kampına katılımı ile başlamış, alanda işçi çalıştırılan son gün
olan 01.09.2006 gününden sonra 05.09.2006 günü müze teslimatı yapılmış ve
06.09.2006 tarihinde ekip kazı kampını boşaltarak İznik’ten ayrılmıştır.
22-29.08.06 tarihlerinde Restoratör Yard.Doç.Dr. Hüseyin Akıllı yönetiminde
konsolidasyonu yapılan ve sundurma altında korunan dört fırın ateşhanesinin yıllık
bakımları ile İznik Lefke Kapı yolundaki Candarlı Hamamı’nda İznik Kaymakamlığı
tarafından yapılan zemin temizliği sırasında ortaya çıkarılan fırın ateşhanesinin
sağlamlaştırma ve onarımını gerçekleştirilmiştir.
Restoratör Ok. Özlem Erol, G8 ve G9 plan kareleri sınırında yer alan kuyunun
sağlamlaştırılması ve bakımını, H9 plan karesindeki tuğla sırasının bakımı ve H7
plan karesinde bu sene ortaya çıkan küçük kuyunun üst çeperindeki yıkık bölümün
onarımı gerçekleştirmiştir.

*

Prof. Dr. Ara ALTUN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 34134
Lâleli, İstanbul / TÜRKİYE .
Yrd.Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli, İstanbul / TÜRKİYE.
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2005 yılı çalışmaları sonucunda bu yıl H13 plan karesiyle birlikte devam edilmek
üzere -2.50 m. kotunda bırakılan H12 plan karesinin güneydoğu çeyreğinin kazısı,
BHD kazı alanının giderek daralmasıyla ortaya çıkan teknik sorunlar1 nedeniyle
önümüzdeki yıllara bırakılmıştır.
2004 yılı kazı çalışmaları sırasında BHD kazı alanının güneybatı köşesinde 6
plan karelik bir alan üzerinde yer alan (I7, J7, I8, J8, I9, J9) “Çağdaş Altyapı” olarak
adlandırdığımız, 1970’li yıllarda yapımına başlanan ve temel atıldıktan sonra yarım
bırakılmış evin kalıntıları ortadan kaldırılmış, bunun sonucunda bu alan üzerinde
-1.90 m. kotunda düz bir zemin oluşmuştu. Daha önceden planlandığı üzere bu
bölümün kuzey ve batı plan kareleri (I7,J7,I8) ile bu bölümün kuzeyinde yer alan
önceki yıllarda -3.30m. kotuna kadar kazılmış plan kareler (H7,G7,F7, H8, G8) bu
yılın ağırlıklı çalışılan bölgeleri olmuştur.
Bu bölümdeki çalışmalara I7 plan karesi ve Çağdaş Altyapı’nın H7 plan
karesinin güneyinde kalan kazılmamış 1.50 m.lik kısmının ortadan kaldırılmasıyla
başlanmıştır. Öncelikle, -2.50m. kotunda I7 plan karesinin batı ucunda kuzey-güney
doğrultusunda ilerleyen bir duvar kalıntısına rastlanmış ve aynı seviyede plan
karenin doğusunda yaklaşık 75x60 cm.lik bir alanla sınırlı kalan tuğla döşemeye
rastlanmıştır. Hemen akabinde batıda rastladığımız duvar kalıntısına -2.75 m.
kotunda bağlanan bu sefer doğu-batı yönünde bir taş duvar izine rastlanılmış,
-2.80 m. kotunda ise yine kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen batıdaki duvara
paralel başka bir taş duvar izine rastlanılmış, -2.90 m. kotunda ise, doğu-batı
yönünde, batıdaki duvara bağlanan ve plan karenin güneyinde yer alan başka bir
duvar izine daha rastlanmıştır.
Çeşitli kotlarda birbirine bağlanan ve bağlanmayan duvar kalıntılarının
durumunu açığa çıkarmak için J7 ve I8 plan karelerinde de kazıya başlanmasına
karar verilmiş, akabinde H7-H8 plan karelerinde kalan 1.50 m.lik kısımlar da
eklenerek kazı alanı genişletilmiştir. -2.90 m. kotundan itibaren seviye birlikte
düşürülerek -3.85 m. kotuna kadar inilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda I7 ve
I8 plan karelerinin sınırları içinde -2.50 ile -3.50 seviyeleri arasında kot farkı
oluşturan ve J7, J8 ve I62’de de devam ettiği görülen fonksiyonunu tam olarak
belirleyemediğimiz alt yapının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Önümüzdeki yıl
çalışmalara buradan başlayarak devam edilmesi planlanmıştır.
1

Çıkan toprağın taranması ve tahliyesiyle ilgili sorunlar.

2

II. Murat (Hacı Hamza ya da Belediye) Hamamı yönünde bugün H.Darcan Sokak altında
kalıyor.
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Bu genişletme sırasında H7 plan karesinde ise doğu-batı yönünde -2.75 /-3.00
m. kotunda ilerleyen bir su yolu ortaya çıkarılmıştır. BHD kodlu kazı alanımızın çeşitli
bölümlerinde farklı yıllarda ortaya çıkarılan ve genellikle aynı kotta gördüğümüz su
yollarıyla benzerlik göstermektedir.
İlk olarak 1997 yılından başlayarak 2000 yılına kadar genel eksi kotta kazısı
yapılan H7, G7, F7, H8, G8 plan karelerinde son yıllarda düzenli olarak yaptığımız
zemin düzenleme ve yeniden kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda;
H7 plan karesinde -3.50 m. kotunda yan yana iki kuyu ortaya çıkarılmıştır. G7
plan karesinde -3.55 m. kotunda bir zemine ulaşılmıştır.G8 plan karesinde ise,
G7 plan karesinde önceki yıllarda ortaya çıkarılan doğu-batı yönündeki duvarın izi
sürülerek devam ettiği tespit edilmiştir.
Lefke Kapısı yolunda İznik Yeşil Camii’nin güneyinde bulunan, çoğu yol tarafından
kesilmiş, mülkiyeti maliye hazinesindeki “Çandarlı Hamamı” olarak bilinen hamam
kalıntısında İznik Kaymakamlığı’nın yaptığı zemin temizliği sırasında ortaya çıkan
fırın kalıntısının kazı başkanlığına haber verilmesi üzerine buraya nezaret edilerek
07-18.08.2006 tarihinde fırın ateşhanesinin tespitleri yapılmış, içerisindeki dolgu
toprak temizlenmiştir. Bu çalışmalardan sonra Restoratör Yard.Doç.Dr. Hüseyin
Akıllı tarafından 22-29.08.2006 tarihlerinde yöntemine uygun sertleştirme ve
konsolidasyon yapılmıştır. Fırın kalıntısı yapılan çalışmaların her evresinde
fotoğraflanmış; ölçüleri alınarak, plan, kesit ve elevasyonu çizilerek belgelenmiştir.
Kaymakamlık harap durumdaki hamamın üst örtüsündeki delikten fırın kalıntısına
yağmur suyunun girerek fırın kalıntısına zarar vermesini engelleyecek önlemleri
almıştır.
Temizlik ve içteki dolgu toprağın çıkarılması çalışmaları sırasında çoğunluğunu
kırmızı hamurlu ve tek renk sırlı fragmanların oluşturduğu buluntular elde edilmiş
ve bunların envanterleri düzenlenerek işlenmiştir.

BULUNTU DEĞERLENDİRMESİ
Her sene olduğu gibi kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen buluntular, alanda
kurulan yıkama istasyonunda ilk temizlikleri ve ön değerlendirmeleri yapıldıktan
sonra, etiketli torbalarla kazı kampına götürülmüştür. Kazı kampında ayrıntılı
tasnif ve değerlendirmeleri yapılan buluntulardan desen ve teknik açıdan ilginç
örneklerin envanter fişleri hazırlanmıştır. Bu sezon, BHD kazı alanında F7-G7-
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G8-H7-H8-H9-I7-I8-J7 plan kareleri ile yüzey buluntuları üzerinde çalışılmıştır.
Bunun yanı sıra Lefke Kapı yolu üzerindeki Çandarlı Hamamı’nda ortaya çıkan
buluntular da değerlendirilmiştir. Tüm bunların sonucunda envanter fişi hazırlanan
12 envanterli eser, 156 etütlük envanterli buluntu ile 199 torba (120 küçük, 43 orta,
36 büyük) etütlük buluntu etiketli sandıklarla müzeye teslim edilmiştir.

İZN/06 BHD F7
Önceki sezon çalışılmış olan bu plan kareye ait etütlük ve etütlük envanterli
buluntu bulunmamaktadır. Yalnızca bu sezon yapılan temizlik çalışması sırasında
duvar içerisinde tekrar kullanılmış olan bir adet tuğla parçası envanterli eser olarak
belirlenmiştir. İZN/06 BHD F7 PT1 envanter numaralı 24x19x4 ölçülerindeki
eserin arka yüzünde, tuğla kırıklı kireç harç kalıntıları mevcuttur. Diğer yüzünde
kristogram şeklinde kalın çizikleme ile oluşturulmuş yazıların üst kısmında IC
I XC (İstus Kristus), alt kısmında NI I Kα (Nikaea) okunabilmektedir. Bu eser
muhtemelen İznik (Nikaea) üretimi yassı (yaprak) tuğla parçasıdır.

İZN/06 BHD G7
Etütlük buluntular: G7 ‘ye ait etütlük buluntular toplam 13 torbadır. Bunlar 2
büyük (sırsız kırmızı hamurlu),1 orta (mermer), 10 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntular: G7 plan karesine ait etütlük envanterli buluntu
sayısı toplam 4 adettir. Bunlardan İZN/06 BHD G7 Sg1 envanter numaralı
Bizans Dönemine ait dip üzerinde çift konturlu daire içerisinde yaprak olarak
tanımlanabilecek desen mevcuttur. Önceki sezonlarda da benzer uygulamaları
ile karşılaşılan bu desen, bu sezon İZN/06 BHD G8 Sg2 ve İZN/06 BHD H8
Sg5 envanter numaralı eserlerde de karşımıza çıkmakta olup her iki örnek de
sırsızdır. İZN/06 BHD G7 Sg2 envanter numaralı yine Bizans Dönemine ait, sarı
sırlı dip parçası üzerindeki desen, tam anlaşılamamakla birlikte, bir kuşun gövde
ve ayak kısımlarına ait olduğu izlenimi vermektedir. İZN/06 BHD G7 Sg3 envanter
numaralı dip parçası ise dairesel dekorlu Bizans seramiklerindendir. Önceki sezon
çalışmaları sırasında da ele geçirilen dairesel dekorlu seramiklerin bu sezona ait
diğer örnekleri ise şunlardır: İZN/06 BHD G8 Sg1, İZN/06 BHD G8 Sg6, İZN/06
BHD I7 Sg1, İZN/06 BHD I8 Sg3, İZN/06 BHD I8 Sg5, İZN/06 BHD I8 Sg6, İZN/06
BHD I8 Sg10, İZN/06 BHD I8 Sg11.

20

İZN/06 BHD G8
Etütlük buluntular: G8’e ait etütlük buluntular toplam 13 torbadır. Bunlar 3 büyük
(2 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/astarsız, 1 büyük torba mermer), 2 orta (sırsız
kırmızı hamurlu/ astarlı, sırlı kırmızı hamurlu), 8 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntular: G8 plan karesine ait etütlük envanterli buluntu
sayısı 11’dir. Bunların 7 adeti Sgraffito tekniği ile dekorlanmış parçalardır. Diğer
dört parçanın ikisi mermer döşeme mozaiğidir (İZN/06 BHD G8 Me1 ve İZN/06
BHD G8 Me2). Her ikisi de üçgen formlu döşeme mozaiklerinin İZN/06 BHD G8
Me1 envanter numaralı olanı diğerine oranla daha küçüktür.
Sgraffito tekniği ile dekorlu parçalarından İZN/06 BHD G8 Sg1 ve Sg6 envanter
numaralı parçalar dairesel dekorlu diplerdir. İZN/06 BHD G8 Sg3 envanter numaralı
yeşil sırlı dip parçasının merkezini spiralli madalyonun çevrelediği anlaşılmakta
olup madalyonun içinde görülebilen desenlerin bir kuşun kanadı ve ayağı olması
mümkündür.

İZN/06 BHD H7
Etütlük buluntular: H7’ye ait etütlük buluntular toplam 14 torbadır. Bunlar 2
büyük (sırsız kırmızı hamurlu/astarsız), 3 orta (Roma, mermer, sırsız kırmızı
hamurlu/astarlı), 9 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntu: Bu plan kareye ait toplam etütlük envanterli buluntu
sayısı 3’tür. İZN/06 BHD H7 PT1 envanter numaralı, ucunda dairesel plâka
bulunan fırın malzemesi (?), 2005 sezonu D10 plan karesi buluntularından İZN/05
BHD D10 PT5 envanter numaralı buluntu ile benzerlik göstermektedir.
İZN/06 BHD H7 R1 envanter numaralı hamur kalınlığı ile dikkat çeken kulp
parçasının dik formda büyük boyutlu bir kaba ait olduğu anlaşılmaktadır.
Envanterli eser: Bu plan kareye ait bir adet sikke envanterli eser olarak
belirlenmiştir.
İZN/06 BHD H7 Sk1 envanter numaralı bakır/bronz sikke, Roma İmparatorluk
Dönemine (3. yy.) ait olup, Nikaia darbıdır.
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İZN/06 BHD H8
Etütlük buluntular: H8’e ait etütlük buluntular toplam 25 torbadır. Bunlar 4
büyük (1 büyük torba mermer, 3 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/astarsız), 6
orta (Roma, istiridye, tuğla, sırlı kırmızı hamurlu/astarsız, sırsız kırmızı hamurlu/
astarlı, sırlı kırmızı hamurlu), 15 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntular: H8 plan karesine ait etütlük envanterli buluntu
sayısı 16’dır. Kırmızı hamurlu pişmiş toprak eserler arasında İZN/06 BHD H8 PT1
envanter numaralı üzerinde kabartma insan yüzü betimlemesi bulunan akroter/
mimarî bezeme parçası, bu sezonun farklı buluntuları arasındadır. İnsan yüzü
betimlemeli benzer bir diğer mimarî bezeme örneğine 1995 sezonu buluntuları
arasında da rastlanmaktadır (İZN/95 BHD F14 PT1). İZN/06 BHD H8 PT2 envanter
numaralı birleşebilen üç parçadan oluşan lüle parçası ise, alışılagelmişin dışında
ebru görünümlü olması yanında boynunda kartuş içine alınmış bir damganın
bulunmasıyla da önem kazanmaktadır. Bunlar dışında İZN/06 BHD H8 PT3
envanter numaralı Bizans Dönemine ait palmet dekorlu ve formlu kandil tutacağı bu
sezona ait İZN/06 I8 PT2 envanter numaralı, üzeri kabartma yaprak dekorlu parça
ile benzer niteliktedir. Aynı zamanda her iki örnek 2005 sezonu buluntularından
İZN/05 BHD D12 PT1 ve İZN/05 BHD G14 PT4 envanter numaralı, haç şeklindeki
kandil tutacaklarıyla da benzer özellikler taşımaktadır.
H8 plan karesine ait etütlük envanterli, dekorlu, kırmızı hamurlu seramik
buluntularının genelini sgraffito tekniği ile bezenmiş dip ve dip parçaları
oluşturmaktadır. Bunlardan İZN/06 BHD H8 Sg4 envanter numaralı yeşil sırlı
dibin merkezinde içi spirallerle hareketlendirilmiş madalyon içinde kuş motifi
bulunmaktadır. İZN/06 BHD I8 Sg13 envanter numaralı eser H8 plan karesindeki
bu eserin desen ve renk uygulaması bakımından benzeridir. Spiral madalyon
içinde yer aldığı düşünülen kuş betimlemeli bu sezona ait bir diğer buluntu İZN/06
BHD G8 Sg2 envanter numaralı parçadır.

İZN/06 BHD H9
Etütlük buluntular: H9’a ait etütlük buluntular toplam 27 torbadır. Bunlar 3 büyük
(1 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/astarlı, 2 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/
astarsız), 8 orta (mermer,istiridye, üçayak, simit, cüruf, sırsız kırmızı hamurlu/
astarlı, sırsız kırmızı hamurlu/astarsız, sırlı milet), 16 küçük torba şeklindedir.
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Etütlük envanterli buluntular: Bu plan kareye ait etütlük envanterli buluntu
sayısı 22’dir. Bunlardan İZN/06 BHD H9 PT1 envanter numaralı Osmanlı (?)
Dönemine ait pembemsi hamurdan yapılmış, muhtemelen ördek başı şeklindeki
sırlanmamış kulp parçası (?), önceki sezon buluntularından İZN/02 BHD H10
PT2 envanter numaralı eserin benzeridir. İZN/06 BHD H9 PT4 envanter numaralı
tuğla parçasının ortasında mıh deliği bulunmaktadır. İZN/06 BHD I8 PT4 envanter
numaralı buluntu da; bu sezona ait ortasında mıh deliği bulunan bir diğer tuğla
parçasıdır.
Sgraffito tekniği ile dekorlu seramikler arasında İZN/06 BHD H9 Sg1 envanter
numaralı Bizans Dönemine ait sarı sırlı dip üzerinde görülen desen muhtemelen
bir kuşun gövde kısmıdır. Bu sezon buluntularından İZN/06 BHD G7 sg2 envanter
numaralı dip parçası üzerinde de bir kuşun gövde kısmına ait olabilecek desen
bulunmaktadır. İZN/06 BHD H9 Sg2 envanter numaralı Bizans Dönemine ait dip
parçasının merkezini, içi spirallerle dolgulu çift sıra daireden oluşan madalyon
çevrelemektedir. Bu parça da bu sezon buluntularından İZN/06 BHD I8 Sg1
envanter numaralı parçanın benzeri olmakla birlikte, benzer desen uygulaması ile
geçen sezon buluntularından İZN/05 BHD G13 Sg5 envanter numaralı parçada
da karşılaşılmaktadır.
H9 plan karesinin slip tekniğindeki seramiklerinden İZN/O6 BHD H9 S1, İZN/
O6 BHD H9 S2, İZN/O6 BHD H9 S4 envanter numaralı eserler bezeme üslubu
bakımından benzer özellikler göstermektedirler. Yine aynı üslupla bezeli bu
sezona ait buluntular İZN/06 BHD I8 S1, İZN/06 BHD H8 S1 ve İZN/06 BHD H8
S2 envanter numaralı eserlerdir.

İZN/06 BHD I7
Etütlük buluntular: I7’ye ait etütlük buluntular toplam 25 torbadır. Bunlar 4
büyük (3 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/astarsız, 1 büyük torba sırlı kırmızı
hamurlu/astarlı), 6 orta (Roma, mermer, istiridye, cüruf, sırlı kırmızı hamurlu, sırlı
beyaz hamurlu), 15 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntular: Bu plan kareye ait etütlük envanterli buluntu
sayısı 20’dir.
İZN/06 BHD I7 Tc1 envanter numaralı beyaz gözenekli hamurlu Bizans Dönemine
tarihlenen “tomurcuk” ya da “tomurcuklu” olarak tanımlanan teknikte kapalı formlu

23

bir kabın dip kısmına ait parça da bu sezonun farklı buluntularındandır. Dip kısmı
ayaksız ve sırsız olan parçanın gövde kısmı, parçanın hamuru ile oluşturulmuş
yaprakçıkların balık pulu şeklinde gövdeye yapıştırılmasıyla hareketlendirilmiştir.
Teknik olarak bildiğimiz bu tekniğe İznik kazıları sırasında ilk kez rastlanmıştır.
İZN/06 BHD I7 R4 envanter numaralı 27 cm. ağız çaplı bir kâseye ait olan kenar
parçası (birleşebilen altı parçadan oluşmaktadır), Rodos işi olarak isimlendirilen
tekniğin pembe zeminli grubuna ait olup, Rumî ve rozet çiçek bezemelidir.
Envanterli eser: I7 plan karesine ait 3 adet envanterli eser bulunmaktadır.
İZN/06 BHD I7 TR1: Kırmızı hamurlu, yeşil sırlı birleşebilen üç parçadan oluşan
kapağın yarıdan fazlası mevcuttur. Eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir.
İZN/06 BHD I7 TR4: Beyaz hamurlu birleşebilen dört parçadan oluşan kâsenin
eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir. Yeşil sırla sırlı olan kâse form olarak dışa
dönük ağızlı forma sahiptir.
İZN/06 BHD I7 Mb3: Mavi-beyaz teknikte 18 yapışan, 2 yapışmayan parçadan
oluşan dışa dönük kenarlı tabak, içte ve kıvrık dallar üzerinde bitkisel kompozisyonla
dekorlanmıştır. Tabağın eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir.

İZN/06 BHD I8
Etütlük buluntular: 2006 kazı sezonunda diğer plan karelere oranla etütlük
buluntunun en yoğun olduğu plan kare I8’dir. Bu plan kareye ait etütlük buluntular
toplam 31 torbada toplanmıştır. Torbaların yoğunluğu şu şekildedir: 13 büyük torba
(7 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/astarsız, 3 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu/
astarlı, 1’er büyük torba Roma, mermer, sırlı kırmızı hamurlu), 7 orta torba (tuğla,
istiridye, cüruf, sırsız kırmızı hamurlu/astarlı, sırlı sgraffito, sırsız beyaz hamurlu,
sırlı beyaz hamurlu) ve 11 küçük torba.
Etütlük envanterli buluntular: 2006 kazı sezonunda etütlük envanterli buluntu
bakımından da en yoğun plan kare I8’dir. Bu plan kareye ait etütlük envanterli
buluntu sayısı toplam 50’dir.
I8 plan karesinin etütlük envanterli buluntularından 7 tanesi kırmızı hamurlu
pişmiş toprak eserlerden meydana gelmektedir. Bunlardan İZN/06 BHD I8 PT2
envanter numaralı parça, H8 plan karesinin etütlük envanterli buluntuları arasında
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da değinildiği gibi üzerinde kabartma yaprak deseni bulunan kandil tutacağıdır. Yine
H9 plan karesinin etütlük envanterli buluntuları arasında da değinilen İZN/06 BHD
I8 PT4 envanter numaralı parça, ortasında mıh deliği bulunan tuğla parçasıdır.
I8 plan karesi buluntuları arasında altı adet baskı tekniği ile dekorlanmış
parça bulunmaktadır. Bunların tamamı beyaz hamurlu olup, Bizans Dönemine
tarihlenmektedir. İZN/06 BHD I8 Bs1 envanter numaralı birleşmeyen üç parçadan
oluşan gövde parçalarından ikisi bezemelidir. Bunlardan büyük parçada desen
olarak koşan bir hayvanın ayakları(at olmalı), diğer parçada ise muhtemelen
kuş figürü kabartması bulunmaktadır. İZN/06 BHD I8 Bs2 envanter numaralı üçü
kenar formu veren birbiriyle birleşmeyen dört parçadan oluşan tabak parçalarının
dip kısmına ait olanının üzerinde baskı tekniği ile oluşturulmuş desen, kare içine
alınmış haçı anımsatmakla birlikte haçın bir kolu tam seçilememektedir. İZN/06
BHD I8 Bs5 envanter numaralı tabak parçaları da yine bu sezonun önemli
buluntularından biridir. Birleşmeyen üç parçadan oluşan (büyük olan birinci parça
dip ve gövde kısmına ait olup birleşebilen altı parçadan oluşmaktadır) sarı sırlı
tabak parçalarının dip kısmının ortasında başında tacı ve elinde asası bulunan
bağdaş kurmuş (?) bir insan figürü görülmektedir.
I8 plan karesinin tek renk sırlı seramiklerinden İZN/06 BHD I8 TR4 envanter
numaralı Bizans Dönemine tarihlenen (11-13.yy.) beyaz gözenekli hamurlu, yeşil
sırlı kase parçaları ilginç formuyla dikkat çekmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bu
eser, çift kulplu dilimli gövdeli bir kaba aittir.
I8 plan karesindeki etütlük envanterli buluntularından yoğunluğu sgraffito
tekniği ile dekorlu seramikler oluşturmaktadır (toplam 13 adet). Bunlardan 5 tanesi
dairesel dekorlu Bizans Dönemine ait dip ve dip parçalarıdır (İZN/06 BHD I8 Sg3,
İZN/06 BHD I8 Sg5, İZN/06 BHD I8 Sg6, İZN/06 BHD I8 Sg10, İZN/06 BHD I8
Sg11). İZN/06 BHD I8 Sg2 envanter numaralı gövde parçası üzerinde ise kalın
uçlu bir âletle kazınarak oluşturulmuş az bir bölümü görülebilen desenin bir insan
yüzü (?) olması muhtemeldir. İZN/06 BHD I8 Sg13 envanter numaralı Bizans
Dönemine ait yeşil sırlı dibin merkezinde spiralli dairesel bordür içinde kuş figürü
bulunmaktadır.
I8 plan karesinin tek slip tekniğindeki buluntusu olan İZN/06 BHD I8 S1 envanter
numaralı Bizans Dönemine ait dip üzerindeki desenler bu sezonun diğer plan
karelerindeki İZN/06 BHD H8 S1, İZN/06 BHD H9 S1, İZN/06 BHD H9 S2, İZN/06
BHD H9 S4 envanter numaralı eserlerle üslûp olarak benzerlik göstermektedir.
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Mavi-beyaz dekorlu örneklerden İZN/06 BHD I8 Mb1 envanter numaralı kenar
ve gövde parçaları kaliteli bir hamur yapısına sahip olup koyu yeşil-lacivert renkli
deseniyle dikkati çekmektedir. İZN/06 BHD I8 Mb 2 envanter numaralı kenar parçası
üzerinde içi noktalarla hareketlendirilmiş mavi renkli yaprak deseni ve aralarda
genelde üç benek şeklindeki üçlü spirallerin dolguladığı desenin, gövde üzerinde
de devam ettiği anlaşılmaktadır. Buna benzer desen uygulamalarıyla 1984 yılı
BHD Kb-B açmasının mavi-beyaz buluntuları arasında karşılaşılmaktadır3. 2002
yılı buluntularından İZN/02 BHD H10 Mb9 envanter numaralı parça da benzer
desen özellikleri gösteren bir diğer buluntudur.
I8 plan karesinin etütlük envanterli buluntularından Şam işi olarak bilinen
gruba ait tek bir örnek bulunmaktadır. İZN/06 BHD I8 Ş1 envanter numaralı kenar
parçası dalgalı yeşil zemin üzerine kalın yeşil konturlarla belirlenmiş, içi beyaz
zemin üzerine mor noktacıklarla hareketlendirilmiş bulut deseni ile dekorlanmıştır.
Bu parça desen açısından İZN/86 BHD D10 Mb2 envanter numaralı parça ile
birleşebilen İZN/00 BHD H8 Mb1 envanter numaralı esere benzemektedir4.
Fakat bu benzerlik sadece desen açısından olup söz konusu örnek mavi- beyaz
tekniktedir.
I8 plan karesinin Rodos işi olarak tanınan teknikteki örnekleri arasında
İZN/06 BHD I8 R2 envanter numaralı çini parçası beyaz zemin üzerine ince
siyah konturlu kobalt mavisi, yeşil ve kırmızı ile renklendirilmiş hatayî deseni ve
kabarık kırmızı bir bordürün sınırladığı muhtemelen eğik gelen örgü deseni ile
dekorlanmıştır. Benzer desen uygulamasının görüldüğü çini örneği ile 1983 yılı
BHD Kb buluntuları arasında da karşılaşılmaktadır5. İZN/06 BHD I8 R3 envanter
numaralı kenar parçaları da benzer örnekleriyle sıklıkla karşılaşılan üç benek
deseniyle bezelidir. İZN/06 BHD I8 R4 envanter numaralı eser kırmızı hamurlu,
yuvarlak ayak üzerinde yükselen üç kolu bulunan fırın malzemesidir. Kırmızı
hamurlu bu fırın malzemesinin kollarının arası ve alt kısmı, Rodos işi olarak
tanınan tekniğe özgü pembe zemin üzerine siyah renkte serbest fırça vuruşlarıyla
hareketlendirilmiştir. Böyle bir uygulamanın sadece deneme amacıyla yapılmış
olduğu anlaşılmaktadır. İZN/06 BHD I8 R5 envanter numaralı tabak parçaları yeşil
3

Bkz: Aslanapa-Yetkin-Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II Dönem(1981-1988), İstanbul 1989, s.
148.

4

Bkz: Aslanapa-Yetkin-Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II Dönem(1981-1988), İstanbul 1989, s.
220.

5

Bkz: Aslanapa-Yetkin-Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II Dönem(1981-1988), İstanbul 1989, s.
121.
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ve mavi ile renklendirilmiş baklava deseni ile dekorludur. Bu parça renk ve desen
uygulaması bakımından İZN/06 BHD J7 R4 envanter numaralı eserin benzeri
olmakla birlikte daha düşük kaliteye sahiptir.

İZN/06 BHD J7
Etütlük buluntular: J7’ye ait etütlük buluntular toplam 24 torbadır. Bunlar
2 büyük (sırsız kırmızı hamurlu/astarsız), 4 orta (Roma, mermer, sırsız kırmızı
hamurlu/astarlı, sırlı kırmızı hamurlu), 18 küçük torba şeklindedir.
Etütlük envanterli buluntular: J7 plan karesinin etütlük envanterli buluntu sayısı
12’dir. Bunların altı tanesi kırmızı hamurlu pişmiş toprak eserlerden oluşmaktadır.
İZN/06 BHD J7 RS1 envanter numaralı parça ilgi çeken bir diğer örnek olmuştur.
Renkli sır tekniği ile dekorlanmış 12-13. yüzyıllarda Selçuklu Dönemine tarihlenen
dip, beyaz gözenekli hamurludur. Parçanın iç yüzünde merkezi koyu tonlu, mor
renkli çift sıra dairenin çevrelediği mevcut parça görülmektedir. Dairelerin arası
açık mavi ile renklendirilmiştir. Gövdeyi dolanan ve çok az bir bölümü görülebilen
çift konturlu kûfî yazı karakterli bordürde (S,L,T,A) harfleri okunabilmektedir.
İZN/06 BHD J7 R4 envanter numaralı eser, I8 plan karesinde İZN/06 BHD I8
R5 envanter numaralı parçanın desen açısından benzeridir.

İZN/06 BHD Yüzey
Etütlük buluntular: BHD kazı alanında yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları
sırasında ele geçen etütlük nitelikteki buluntular toplam 10 torbadır. Bunlardan 9’u
küçük torba 1’i orta torbadır (sırsız kırmızı hamurlu/astarlı).
Etütlük envanterli buluntular: Yüzey buluntuları arasında 7 adet etütlük envanterli
parça bulunmaktadır. Bunlardan İZN/06 BHD Yüzey TR1 envanter numaralı
figürin parçası (?), dört ayaklı bir hayvana ait figürine ait olması muhtemel olup ön
kısmının tamamı arkasının kuyruğu ve ayakları kırıktır. Önceki sezona ait benzer
figürin örneklerinden biri İZN/03 BHD H11 TR1 envanter numaralı parçadır.
İZN/06 BHD Yüzey Mb1 envanter numaralı gövde parçası üzerinde beyaz
zemin üzerine mavi ile renklendirilmiş bir hayvan figürünün ön (?) iki ayağı ve
gövdesinin alt kısmı görülebilmektedir. Zeminde yeşil renkli kıvrık dal ve yaprak
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desenleri mevcuttur. Aynı tarz betimleme geçen sezon buluntularından İZN/05
BHD G13 Mb3 envanter numaralı gövde parçaları üzerinde de vardır. Yine önceki
sezon buluntularından İZN/03 BHD G11 Mb3 numaralı dip parçası üzerinde aynı
tarz kompozisyon kullanılmıştır. Benzer bir başka örnek 1984 yılı buluntuları
arasında da karşımıza çıkmaktadır6.
Envanterli eser: Yüzey buluntuları arasındaki iki adet sikke envanterli eser
olarak seçilmiştir. Bunlar;
-İZN/06 BHD Yüzey Sk1: Bakır/Bronz Roma (?) dönemine ait olan sikke,
Nikaion darbıdır. İznik şehir sikkesidir.
-İZN/06 BHD Yüzey Sk2: Bakır/Bronz Roma (?) dönemine ait Nikaieon darbı
şehir sikkesi niteliksizdir.

İZN/06 LEF
Etütlük buluntular: Lefke yolu üzerindeki Çandarlı Hamamı’nın temizliği
sırasında ele geçirilen etütlük nitelikteki buluntular toplam 15 torbadır. Bunlar
2 büyük (sırsız kırmızı hamurlu/astarsız, sırlı kırmızı hamurlu), 5 orta torba
(3’ü sırlı kırmızı hamurlu, üç ayak, sırsız kırmızı hamurlu) ve 8 küçük torbadan
oluşmaktadır.
Etütlük envanterli buluntular: Buraya ait etütlük envanterli parça sayısı 11’dir.
Bunlardan beşini pişmiş toprak buluntular oluşturmaktadır. Hamam buluntuları
arasında ele geçirilen fırın malzemelerinden 38 üç ayak üzerinde aynı damgaya
rastlanmıştır. Damgalı üç ayaklar arasında çeşitli özelliklerine göre seçilen dört üç
ayağa İZN/06 LEF PT4 envanter numarası verilmiştir. İZN/06 LEF PT5 envanter
numaralı üç ayak ise, diğerlerinden farklı olarak daha büyük boyutludur. Burada ele
geçirilen buluntular arasında sırlı tuğla parçalarına da rastlanılmıştır. İZN/06 LEF
ST1 firuze sırlı tuğla parçasıdır. İZN/06 LEF ST2 envanter numaralı kahverengi
sırla sırlanmış olan mukarnas parçası da bu yılın önemli buluntularındandır.
İZN/06 LEF TR1 envanter numaralı lüle parçası alışılagelen örneklerden farklı
olarak yeşil sırlıdır.
6
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Bkz: Aslanapa-Yetkin-Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II Dönem (1981-1988), İstanbul 1989,
s. 149.

Envanterli eser: Lefke Kapı yolu üzerindeki hamam (Çandarlı Hamamı)
içinde bulunan eserlerden 5 tanesi bu sezonun envanterli eserleri arasında yer
almaktadır.
-İZN/06 LEF TR1: Kırmızı hamurlu birleşebilen iki parçadan oluşan tüme yakın
kâsenin ağız çevresinde az bir bölüm eksik olup alçı ile tümlenmiştir. Kırmızı
hamur için hem oldukça ince hem de küçük boyutlu bir kâse örneğidir.
-İZN/06 LEF TR3: Kırmızı hamurlu birleşebilen iki parçadan oluşan yeşil sırlı
tabağın eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir. Parçanın kenarı dışa dönük formlu ve
dik kenarlıdır.
-İZN/06 LEF TR5: Kırmızı hamurlu birleşebilen beş parçadan oluşan sarı sırlı
dik ağızlı kâsenin eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir.
-İZN/06 LEF Ak1: Kırmızı hamurlu akıtma tekniği ile dekorlanmış birleşebilen
dört parçadan oluşan kâsenin eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir.
-İZN/06 LEF Mb1: Beyaz gözenekli hamurlu mavi-beyaz dekorlu dört
yapışmayan parçadan oluşan tabak parçalarıdır. Büyük parçalar yapışabilen üç
parçadan oluşmaktadır. Dışa dönük kenarlı forma sahip olduğu anlaşılan tabağın
içi ve dışı stilize bitkisel desenlerle dekorlanmıştır.

RESTORASYON
2006 kazı sezonunda etütlük envanterli ve envanterli eser olarak ayrılan
parçaların ince temizlikleri, yapışabilir parçaların yapıştırılması ve gerekli
görülenlerin alçı tümlemeleri Okutman Restoratör Özlem Erol tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Hepsi envanterli eser olan alçı tümlemeli eserler şunlardır:
- İZN/06 BHD I7 TR1 Kapak / - İZN/06 BHD I7 TR4 Kâse / - İZN/06 BHD I7
Mb3 Tabak /
- İZN/06 LEF TR1 Kâse / - İZN/06 LEF TR3 Tabak / - İZN/06 LEF TR5 Kâse /
- İZN/06 LEF Ak1 Kâse
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CAM-TAŞ MOZAİK ve MADENİ BULUNTULAR
Önceki yıllarda olduğu gibi 2006 kazı sezonunda seramik buluntuların yanı
sıra cam-taş mozaik ve madenî buluntular da değerlendirilmiş ve müzeye teslim
edilmiştir. Kazı alanında zarflanarak kazı kampına getirilen cam-taş mozaik ve
madenî buluntuların temizlik ve değerlendirme işlemleri Araştırma Görevlisi
Nurcan Yazıcı tarafından yapılmıştır. Envanterli üç sikke dışında hepsi etütlük
nitelikteki bu buluntular, 2 küçük torba oluşturmuştur.

BÜTÇE
2006 yılında 11.460 YTL Bakanlık ödeneği dışında, Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı 2.000 YTL, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliği (Fon) brüt 10.000 YTL işçi ödeneği ile film ve malzeme desteği
sağlamıştır.
SONUÇ
Müze deposunun ve özellikle etütlük deposunun acil olarak ıslahı ve
genişletilmesi gerekmektedir. İznik Müzesi batısındaki bir sıra evin kamulaştırılması
bitmiş ve tahliyeleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, proje ve yatırım planı
aşamaları beklenmektedir. Etiket ve sandıkları ile etütlük malzemenin çalışılabilir
tasnifleri için sorunun ivedilikle çözümlenmesi talebimiz, diğer sondaj alanlarında
çalışmaların sürdürülebilmesi amacı ile önceki kamulaştırma taleplerimizle birlikte
devam etmektedir7.

7
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26.10.2006 tarihinde tarafımdan, kazı başkanlığının yıllardır yardımcılığını yürüten V. Belgin
Demirsar Arlı’ya devri talebinde bulunulmuş, Bakanlık bu talebi uygun bulmuş, 17.05.2007
gün ve 2007/12193 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kazı başkanlığı V. Belgin Demirsar Arlı’ya
devredilmiştir. Bakanlık ve Genel Müdürlük ilgilileri ile kazıya katılan ve özverili biçimde
çalışan, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecek olan herkese içten teşekkürlerimi
burada belirtmeyi görev sayarım. Ara Altun.

Çizim 1: İÇFK BHD Kazı alanı 2006 yılı planı (Tanman, Sipahioğlu, Arlı, Parlak)

Çizim 2: Lefke Kapı yolu üzerindeki Çandarlı Hamamı planı ve içindeki fırının çizimi (Sipahioğlu/
Tanman)
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Resim 1: İÇFK BHD alanı kuzeybatıdan genel görünüş (H. Adıgüzel)

Resim 2: İÇFK BHD alanı H7, H8, I7, I8, J7 plan kareleri (H. Adıgüzel)
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Resim 3: İÇFK BHD alanı G7, G8, H7, H8 plan kareleri (H. Adıgüzel)

Resim 4: İZN 06 BHD F7 PT1 numaralı envanterli eser
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Resim 5: İZN 06 BHD H9 PT1 numaralı envanterli
eser (H. Adıgüzel)

Resim 6: İZN 06 BHD I7 TR1 numaralı envanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 7: İZN 06 BHD I7 Mb3 numaralı envanterli eser (H. Adıgüzel)
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Resim 8: İZN 06 BHD Yüzey Sk1 numaralı envanterli eser
arka yüz (H. Arlı)
İZN 06 BHD H7 Sk1 numaralı envanterli eser arka
yüz (H. Arlı)

Resim 9. Lefke Kapı yolu üzerindeki Çandarlı Hamamı içinden görünüşler (H. Adıgüzel)

Resim 10: İZN 06 LEF TR 1 numaralı envanterli eser ((H. Adıgüzel)
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Resim 11: İZN 06 LEF TR 5 numaralı envanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 12: İZN 06 LEF Ak 1 numaralı envanterli eser (H. Adıgüzel)

Resim 13: İZN 06 LEF Mb 1 numaralı envanterli eser (H. Adıgüzel)
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2006 YILI İZNİK TİYATRO KAZISI
Bedri YALMAN*
Bursa İli’nin kuzeydoğusunda gölün kıyısında, M.Ö. IV. yüzyılda kurulmuş
İznik günümüze kadar kesintisiz olarak varlığını sürdürerek gelen nadir antik
kentlerimizden biridir.
İznik merkezindeki, Selçuk Mahallesi Saraybahçe mevkiinde M.S.II. yüzyılda,
Gaius Plinius Caecilius Secundus (61-113) tarafından Roma İmparatoru Traianus’un
(98-117) direktifleri ile inşa edilen açık hava tiyatrosu kalıntılarında 1980 yılında
başlatılan arkeolojik kazıların 26. kazı dönemi, 29.07.2006 tarih ve 98/11549 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2006 gün ve 116358 Sayılı “Kültür ve Tabiat
Varlıkları ile ilgili yapılacak kazı ve sondaj ruhsatnamesi” ve Bakanlık temsilcisi
İznik Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Hadiye Türkmen’in katılımı ile 19.07.2006
günü başlatılmış ve 15.08.2006 tarihinde tamamlanmıştır¹. 2006 Yılı İznik Roma
Tiyatrosu kazıları 28, 31, 44, 60, 76, 94, 99, 103, 104, 105 ve 106 No.lu açmalarda
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2).
Plinius, M.S. 111 yılında atandığı Bithynia’da imparator valisi (legat) olarak iki
yıl kaldı². Eyalette Nikaia ve Nikomedia’da önemli eserler inşa ettirdi.
28. açma: Tiyatro alt caveasının kuzeyindeki orkestra ile scaeniumun 2006
yılında arta kalan bölümlerinin kazılmasına geçilerek 3 m.lik toprak dolgusunun 2
m. kalınlığındaki bölümünün kaldırılması sağlandı (Resim: 3). Yoğun kül ve silis
içeren toprak tabakaları içinde az miktarda Orta Bizans Dönemlerine ait çömlekçi
fırını imalâtı olan kaba tipli mutfak kaplarına ve cam eşyalarına ait parçalara
rastlandı.
1982 yılı kazılarında açığa çıkarılan kuzeybatıdaki iki beşik tonozlu galeri
ağzının buradaki kuzeydoğu simetriğinin açığa çıkarılması tamamlandı.
*

Yard. Doç. Dr. Bedri YALMAN, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Bursa / TÜRKİYE.
1 2006 yılı İznik Tiyatro kazısına gerekli ilgi ve katkıyı sağlayan İznik Kaymakamı Hüseyin Avcı,
Belediye Başkanı Kadir Eryılmaz, Bakanlık temsilcisi Arkeolog Hadiye Türkmen’e teşekkür
ederim.
2 F. Yavuz Ulugün, Muhittin Bakan, Taner Aksoy, Roma Dönemi Bithynia. İzmit 2007 s.71.
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31. açma: Tiyatro orkestrasının kuzeydoğusunda 8 x 6 m. boyutlu olarak, beşik
tonozlu iki galerinin ağız kısmına doğudan sınır oluşturacak şekilde başlatıldı.
Kazılarda gri siyah, kahverengi atık kül tabakasının kaldırılmasına geçildi.
Derinleştirme çalışmalarında Bizans Dönemine ait kaba çömlekçi kaplarına ait
parçalara rastlandı. Ayrıca iç kısımları sırlı pişmiş toprak mutfak eşyalarından
kâselere, tabaklara, küplere ait parçaların yanında çeşitli formda ikiz hazneli sepet
kulplu içi sırlı baharatlıklar, toprak tencereler, kapak parçaları bulundu. Monocrome
yeşil, sarı renkli, astarlı sırlı seramik parçaları, künk, tuğla, kiremit örnekleri ile kırık
ve moloz taşlar açığa çıkarıldı.
Tiyatro alt caveasının kuzeydoğusunda oturma basamak temelleri önünde
in situ rigolun batısında rekristalize kalker bloklardan rektagonal kiklopik taşlarla
örülmüş podyum diazomasına ait mimarî bölümler açığa çıkarıldı.
44. açma: 1987 yılındaki çalışma döneminde başlatılan V. trapozeide tonozlu
mekân içinde Osmanlı Dönemi seramik atölyesine ait kırma ve moloz taşlar,
tuğla parçaları ile örülmüş duvar kalıntıları, seramik parçaları, fırın yardımcı
malzemelerinden üç ayaklar, simitler, karpuz dilimleri, makaralar, kasetler,
zinterleşmiş parçalar, sırça yalaklarına ait atıklar, Bizans monocrome seramik
parçalarının yoğunlaştığı tabakalar kaldırıldıktan sonra bu tonozlu mekân içinde
derinleştirmeye geçildi. Bunun önündeki beşik tonozlu mekân kalıntılarında kesme
taş bloklarla örülmüş duvarların bir kısmı daha açığa çıkarıldı.
Trapozeide tonozlu mekân içinde yoğun kiremit ve tuğla parçalarından
meydana gelen 1 m. kalınlığındaki kısım kaldırıldı. Bu mekânın kiklopik rekristalize
kalkerden rektagonal bloklarla örülmüş duvarın güneydoğu ve güneybatıda kalan
kısımları açığa çıkarıldı. Batı yönünde genişletilen çalışmalar monocrome sarı,
hardal ve yeşil renkli geç Bizans Dönemine ait sgraffito tekniğinde kuş figürini, iç
içe çemberler, bitkisel motifli seramik parçaları, kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, sırlı
yapılmıştır.
60. açma: 1991 yılında 60. ve 61. açmalar arasında belirlenen ve tiyatro
kalıntılarında rastlanan 7 seramik fırınından 3. sü olan fırın kalıntılarının üzerinde
atık durumda bulunan ve tiyatronun mimarî parçalarından olan, murçla çizilmiş bir
çember şekline sahip taş bloğun, seramik fırınına zarar verilmeden kaldırılarak,
II.beşik tonozlu mekân içine alınmasından sonra gerekli detay çalışmalarına
geçildi.
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Ateş tuğlası kullanılarak sarı killi çamurla örülmüş külhan (cehennemlik)
kısmının kuzeye açılan yuvarlak kemerli külhan ağzı belirlenmiştir. Bu kısmın
yüksekliği 0,55 m., genişliği 0,45 m. derinliği 0,50 m. dir. Yüzeyden 1,20 m.
derindedir. Külhanın iç kısmında tuğladan örülmüş kemerlerin taşıdığı fişeklik
kısmının ilk kemerinin yüksekliği 1,38 m., ikinci kemerin ise 1,42 m. dir. Ateş
tuğlalarının yüzeyleri çamurla sıvanmıştır. Külhanın kuzey-güney uzunluğu 1,30
m, doğu batı uzantısı 1,45 m. dir. Güney duvarında yer alan sırçalığın uzunluğu
0,55 m., genişliği 0,32 m., yüksekliği 0,20 m. dir. İçi ve çevresi ısıya dayanıklı
tuğla ile örülmüş ve killi çamurla sıvanmıştır.
İki basık tuğla kemerli külhan tavanındaki beşer ısı delikli sıranın oluşturduğu
kısım deformasyona uğramıştır (Resim: 4).
Külhan içinde yüksek dereceli ısı elde edebilmek için defalarca ateş
yakılmasından dolayı duvarlar ve tavan yüzeyinde koyu gri-siyah renkli eriyikler,
zinterleşmeler oluşmuştur. Bu oluşum güney duvarında daha yoğundur. Külhan
zemini moloz taş ve çamurla sıvalıdır. Bir kısmı bozulmuştur.
Açmanın doğusunda beşik tonozlu mekân içinde seramik fırınından çıkan
küllü toprak ve atıkları incelemek için uygulanan 2x2 m.lik kontrol sondajında fırın
yardımcı malzemelerinden üç ayaklara, semerlere ve Milet işi seramik parçalarına
rastlandı.
76. açma: Alt caveanın güney yönünde, rigolün buradaki uzantısını kanal ve
oturma basamaklarının temelleri ile birlikte belirlemek için başlatılan dolgu kaldırma
çalışmaları, 6x6 m. boyutlu olarak yoğunlaştırıldı. Açmanın bu kesiminde kaba
mutfak malzemesinden çanak, küp, kâse, tabak, baharatlık, toprak tencere, testi
parçalarına; kulplar, kaideler ile yapısal atıklardan kiremit, tuğla, taş parçalarına;
seramik, çömlekçi fırınına ait zinterleşmiş parçalara; hayvan kemikleri, boynuzları,
tırnakları ile genelde monocrome kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, yeşil, sarı, hardal
renkli kap parçaları ve az miktarda beyaz hamurlu kırçıllı yeşil, limon sarısı renkli
seramik parçalarına rastlandı.
2005 yılında ulaşılan ve belli kodda sınırlanan orkestra düzlemine kadar
inilerek çalışmalara ara verildi.
94. açma: Tiyatronun kuzeydoğusundaki kilise kalıntısının narteks temel
duvarlarının üst kotundan 4,60 m. derinde, 6x6 m. boyutlu açmada 4 sıra oturma
basamak temeli açığa çıkarıldı. Basamakların uzunluğu 6,5 m. genişliği 0,65
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m., yüksekliği 0,30 m. dir. Moloz ve kırma taşlar kullanılarak kireç kum harcı
ile örülmüştür. Bir kısmı kilise kalıntılarının üzerine oturduğu toprak dolgunun
altına uzanmaktadır. Bu bölüm, kilise kalıntılarına zarar verme olasılığı göz
önüne alınarak belli yeterlilikte set oluşturularak kazılmadan bırakılmıştır. Tiyatro
kalıntılarının buradaki bölümünün açığa çıkarılabilmesi için, XIII. yüzyıla ait kilise
kalıntılarının korumasının sağlanması gerekmektedir.
Bu açmanın orkestra kısmına uzanan bölümünde rigolu örten in situ rekristalize
kalkerden rektagonal monobloklardan oluşan duvarlar açığa çıkarıldı (Resim: 5).
Rigolün batı ve güney bölümlerinde bu mimarî kalıntıların bulunmayışı, sadece
kuzey kesiminde bunların günümüze ulaşması, İznik açık hava tiyatro mimarisî
için önemli veriler olmuştur. Açmanın orkestra kısmına ulaşan bölümünün 2,95 m.
yüksekliğinde olduğu belirlenmiştir. Rigolu örten mimarî parçaların bir bölümünün
sökülmüş olmasından dolayı orkestraya doğru 30-40 derece eğimli olduğu,
kiklopik kesme taş blokların üst yüzeylerinin, uzun süreli geliş geçişler nedeni ile
derinlikli bir aşınmaya uğradığı belirlenmiştir.
Kuzeydoğudaki bitişik iki beşik tonozlu galeri ağzının, Bizans Döneminde tuğla
ile örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 6).
Rigolun orkestra ile sınır oluşturduğu 1,15 m. yüksekliğindeki in situ taş
bloklar ile kanalı örten yatay bloklar arasında olması gereken dolgu ve taşıyıcı
mimarî parçalardan herhangi bir örnek belirlenememiştir. Buradaki mimarî
sistemin netleştirilmesi için rigolün bu kesiminin iç kısmında kazı çalışmalarının
tamamlanması gerekmektedir³.
94. açmada podyum diazomasının üstünü örten kesme taşların yüzeylerinin
aşınmış olduğu, ölçülerinin ise farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.
Tiyatronun mimarî parçalarının önemli kısmı yerlerinden sökülerek ilk önce
orkestraya yuvarlandığı, oradan da kent surlarına taşındığı, Bizans ve Osmanlı
dönemlerinde inşa edilen yapılarda da kullanıldığı (Resim: 7), bu işlemler sırasında
bir kısmının kırıldığı, oturma basamak taşlarının ise dışa çıkık uzantılarının
düzeltildiği belirlendi. Bu açmada bulunan mimarî parçalar arasında merdiven ve
oturma basamakları dikkat çekmektedir.
3 Bedri Yalman, “İznik Tiyatrosunun Belirlenen Mimari ve Süsleme Elemanları” In Memoriam İ.
Metin Akyurt, Bahattin Devam Anı Kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İst. 1995 S. 401-410,
L.20-25.
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Rigolün orkestrayı sınırlayan taş bloklarının ön yüzlerinin ince şekilde
taraklandığı, iç yüzeylerinin ise kaba yontulu bırakıldığı belirlenmiştir. Bu blokların
1.15 m. yüksekliğinde oldukları, orkestraya taşınan ve burada terk edilen mimarî
parçaların 18 adet olduğu, rigol ve orkestrayı örten toprak içinde basit, kaba işçilikli
mutfak eşyaları, amorf parçalar, dip, kulp, ağız kenarına ait parçaların yoğunlaştığı
gözlendi.
99. açma: Tiyatronun güneyinde, IV. trapozeide tonozlu mekân önündeki üst
caveayı taşıyan beşik tonozların güneyinde, 2004 yılında açılan 9x8 m. boyutlu
açmada derinleştirme çalışmalarına 2005 yılında bırakıldığı yerden devam edildi.
Açmada beşik tonozlu mekân içinde ve önündeki Osmanlı Dönemine ait
olduğu belirlenen kırma ve moloz taşlarla kuru duvar şeklinde yapılmış kalıntıların
üzerinin yakın tarihlerde toprak, mıcır ve asfalt ile örtülerek oluşturulan Tiyatro
Sokak (İnler Sokak) iptal edilerek kazılmış, sokağın altında 4 adet erişkine ait
iskelete rastlanmıştır.
İTK 06-99/1 No.lu iskelet: Önemli bölümü yüzeye yakınlığı ve üzerinden geçen
yol nedeni ile erimiş ve ezilmiştir. Dağınık parçalardan erkek erişkine ait olduğu
belirlenmiştir. Kemikler içinde cranium, vertebra, femur, tibia, humerus, radius ve
coxae parçaları yer almaktadır.
İTK 06-99/2 No.lu iskelet: Erişkin kişiye aittir. Önemli kısmı tahribata uğramıştır.
Cranium, vertebra, coxae, femur, tibia parçaları belirlenmiştir.
İTK 06-99/3 No.lu iskelet: Erişkine aittir. Kemikler dağılmıştır. Cranium, sacrum,
ulna, vadius, tibia ve femur parçaları seçilebilmektedir.
İTK 06-99/4 No.lu iskelet: Erişkin erkeğe aittir. İskeletin vertebra, costia, ulna,
tibia gibi parçaları belirgindir.
İskeletlerin bilhassa cranium kısımları ezilerek dağılmıştır.
2005 kazı döneminde aynı kısımda bulunan 8 adet insan iskeleti de göz
önüne alınarak, Tiyatronun bu kısmının geç evrede mezarlık olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Tiyatronun üst kısmından düşen moloz taş kireç kum harcı ile örülü
dolgu bölümlerine ait parçalarla kesme taş blokların çevresinde ve altında kalan
bölümlerin kaldırılamamasından dolayı, derinleştirme sonraki kazı dönemlerine
bırakılmıştır.
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103. açma: Tiyatro kalıntılarının batısında, kesme taşlarla örülmüş kuzeybatı
duvarına bitişik 6x4 m. boyutlu doğu-batı uzantılı, 102. açmaya kuzeyden,
tiyatro dış duvarına doğudan bitişik olarak başlatılmıştır. Açma yüzeyinde taş,
tuğla parçaları ve bitki kümeleri yoğun hâldedir. Bu yoğunluk tiyatronun kiklopik
kesme taşlarla örülmüş dış duvar eteklerinde fazlalaşmaktadır. Tiyatronun açığa
çıkarılan 1,15 m. yüksekliğindeki kesme taş duvardan aşağıda olup duvarın taş
kısmının buradaki kalınlığı 0,80 m. dir. Açmanın yüzeye yakın kısmında seramik
fırınlarına ait yardımcı malzemelerden üç ayaklar, semerler ile monocrome,
sgraffito tekniğiyle işlenmiş seramik parçalar ve kırmızı hamurlu yağ kandili
parçaları bulunmaktadır. Açmada 0,25 m. derinde 0,91x0,83 m. boyutlarında
plaster parçasına rastlanmıştır. Bunun üst yüzeyinde 3 adet demir kama yuvası
bulunmaktadır. Ortadaki dikdörtgen demir kama yuvası 0,10 m. uzunluğunda,
0,027 m. genişliğinde ve 0,09 m. derinliğindedir. Diğerleri 0,08 x 0,08 m. boyutlu
ve 0,05 m. üçüncüsü 0,07 x 0,075 m. boyutlu, 0,055 m. derinliklidir. Yanlarında
kurşun akıtma kanalları vardır.
103. açmada belirlenen bu bloğun altındaki devamı, bunların belli aralıklarla
tiyatronun kesme taşlarla örülü dış duvarlarının ve beşik tonozlu ilk sıra galerilerin
ağız kısımlarının köşelerinde yer aldığı belirlenmiştir. Böylece tiyatronun dış
duvarlarındaki görüntüye hareketlilik kazındırdığı, ayrıca payanda görevi yaptığı,
in situ buluntuyla belirlenmemesine karşın, benzerlerinden hareket ederek bu
plasterlerin birbirine faskiyeli yuvarlak kemerlerle bağlandığı düşünülmektedir.
Kuzeybatı köşede yer alan bir yüzü duvara dayalı plasterden 4,65 m. güneydekinden
3,86 m. güneyde bir diğeri yükselmektedir. Bundan 4,70 m. güneyde bir benzeri
vardır. Bu in situ mimarî buluntuların (Resim: 8) 2006 yılı kazı çalışmalarında
tiyatronun orijinal yapısını aydınlatacak bir buluntunun ortaya konması bakımından
büyük önem taşımaktadır4.
Tiyatronun batısındaki dış kısmının 15,5 m lik in-situ kalıntıları açığa çıkarılmıştır.
Günümüze kalan 2,95 m. yüksekliğindeki kesme taş duvar kısmı belirlenmiştir.
2004 yılı kazı çalışmalarında ulaşılan ve Tiyatronun Roma Döneminde kullanılan
zemin koduna 3,5 m. derinde ulaşıldığı belirlenmiştir. Tiyatronun batı kısmında
kesme taşları sökülen moloz ve kırma taşlardan kireç kum harcı ile örülmüş duvar
kalıntısı ile birlikte 5,80 m. yüksekliktedir5.
4 Daria de Bernardi Ferrera, Teatrı Classicı in Asia Minore IV. Deduzioni e Proposte Roma
1974, p.14.
5 Margarete Bieber, The History of the Grek and Roman Theater, USA 1971, p. 190-220.
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Açmanın kuzeybatısında rektagonal tiyatro mimarî parçalarından olan bir
bloğun güneyinde yoğunluklu olarak atılmış testi, kâse, tabak parçaları açığa
çıkarılmıştır (Resim: 9). Kırmızı hamurlu, yeşil, sarı, kahverengi monocrome, beyaz
astarlı, sırlı seramik parçaları arasında kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, sarı renkli,
akıtma boya ve sgraffito tekniği ile bezemeli kâseler parçalar hâlinde bulunmuştur.
Bunların bakımları ve onarımları sağlanmıştır.
104. açma: Tiyatronun kuzey batısında in situ taş duvarın batısında 103 No.lu
açmaya kuzeyden bitişik 6x4 m. boyutlu olarak başlatılmıştır. Doğudan kiklopik
rekristalize rektagonal bloklarla inşa edilmiş tiyatro dış duvarının iki yandan 0,80
m. kalınlığında kesme taşlarla, bunların iç kısmının ise kırma ve moloz taşların
kireç kum harcı ile örülerek yapıldığı gözlenmektedir. Bu açmada 7 adet mimarî
parça başka yapılarda kullanılmak üzere üst üste atılmış hâlde bulundu. Kesme
taş duvarın 1,55 m. yüksekliğindeki bölümünden sonra derinleştirme çalışmalarına
geçildi. Tiyatronun kesme taş bloklarının başka amaçla kullanılmak üzere
sökülerek, kırılarak taşınır hâle getirildiği, bu çalışmalar sonrası kalın bir yongalık
oluştuğu belirlendi. Bunların arasında kırmızı hamurlu kaba seramik parçaları ile
monocrome seramik atıklarına rastlandı. Taşınmak üzere istiflenen, taş blokların
çevresinde yapılan çalışmalar sırasında, kırmızı hamurlu seramik fırını yardımcı
malzemesi olan üç ayaklar bulundu. Açmada 2 m. derinliğe ulaşıldı. Tiyatronun
kuzeybatı analemma ve batı duvarının oluşturduğu köşe belirlendi (Resim: 10).
105. açma: Tiyatronun orkestrasını örten 2005 yılından kalan 3,5 m.
kalınlığındaki toprak tabakalarının kaldırılmasına geçildi. Açma doğudan 94.
açmaya, kuzeyden 31. açmaya bitişik konumda olup orkestranın doğusunda
kilise kalıntısının 4,6 m. altındadır. Açmada Bizans Dönemine ait kaba hamurlu,
silisli mutfak eşyalarına ait parçalar ile tuğla, kiremit, taş parçaları, hayvan kemik,
boynuz ve tırnak parçaları, kırmızı ve beyaz hamurlu seramik parçaları, cam ve
demir obje parçaları bulunmaktadır. Açmada 3,5 m. derinliğe ulaşılmış olup bu
kodda tiyatroya ait mimarî parçalardan örneklere rastlanmıştır.
106. açma: Tiyatronun kuzeydoğusunda orkestrayı örten 3,5 m. kalınlığındaki
toprak bölümün kaldırılması için 6x6 m. olarak 105. açmaya bitişik olarak
başlatılmıştır. Tiyatro orkestrasının bu kısmını örten toprak dolgunun kaba Bizans
mutfak eşyaları yanında kırık tuğla, kiremit, taş, künk parçaları, tek renkli seramik
parçaları ile seramik fırını külhanından atılmış zinterleşmiş parçalar belirlendi.
Bunların yanında büyük ve küçük baş hayvanlara ait kemiklere, boynuzlara ve
tırnaklara rastlandı. Yoğun cam parçaları ile demir objeler bulundu. Açmada 3,5
m. kalınlığındaki bölüm kaldırıldı.
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Tiyatronun orkestra bölümünün doğusunda oturma basamak temelleri ve
rigolun 6,95 m. uzunluğundaki kısmı ile kuzeybatıdaki simetriği olan iki beşik
tonozlu galeri ağzının belirlenen uzunluğu 8,42 metredir. Bunlardan güneydeki dar
ağızlı olanının önünde tuğla ile örülmüş Bizans Dönemine ait duvar kalıntılarının
yer aldığı belirlendi. Ayrıca üst kısımdan yuvarlanan taş bloklardan bir kısmının
burada yığıldığı ve tünel ağzını kısmen kapattığı görüldü.
2006 kazı çalışmalarında 5 adet kemik saç iğnesi, 1 kemikten yapılmış motifli
sap, 1 yağ kandili, 1 üç ayak, 1 camdan yapılmış hayvan figürini,2 adet sgraffito
motifli kâse parçası, 1 yüzük, 2 adet yüksük, 1 damga mühür, 7 adet pişmiş toprak
kâse, 1 Aphrodite figürini, 1 cam kadehten oluşan 25 adet envanterlik eser, 93
sıra No.lu 39 torba içinde 42 adet kandil parçası, 2 adet millefiori, 108 adet kadeh
parçası, 26 adet pencere camı parçası, 1291 adet muhtelif cam parçaları, 39 adet
şişe parçaları, 1 emzik parçası, 6 adet bardak ve 1 ibrik parçası olmak üzere 1516
adet cam buluntusu ile 2006 yılı İznik Tiyatro kazısı en yoğun cam buluntularının
elde edildiği yıl olmuştur.
63 sıra No.lu 201 adet etütlük eser, 103 adet tahta sandık içinde seramik,
metal, kemik, taş, midye, mermer ve fırın malzemesi, 10 naylon torba içindeki
insan iskeletleri İznik Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
2006 İznik tiyatro kazısında bulunan ve envanterlenerek müzeye teslim edilen
eserlerden örnekler:
a) Saç tokası: 0,108 m. uzunluğu, 0,004 m. kalınlığında, bir ucu sivriltilmiştir,
kemikten yapılmıştır. Baş kısmına doğru kalınlaşarak en geniş noktaya ulaştıktan
sonra kesik koni şeklini alarak başlığı oluşturmaktadır. Perdahlıdır. Benzer şekilli
2 toka daha bulunmuştur.
b) Desenli saç tokası: 0,073 m. uzunluğu, 0,007 m. kalınlığındadır. Silindirik ince
uzun gövdenin üzerinde, ensüze işlenmiş helezoni şerit üzerinde birbirine paralel
çizgi dolguları vardır. Dilimli topuz şeklindeki baş kısmına geçiş bir çemberden
sonradır. Arada 4 adet birbirine paralel hatlar yer almaktadır. Bir parçası kırıktır,
perdahlıdır (Resim: 11).
c) Desenli sap: 0,055 m. uzunluğunda, 0,012 m. genişliğindedir. Koyu bej
renklidir. Kemikten yapılmış olup perdahlıdır. Geniş kısmı oval şeklindedir. Diğer
kısmı daha dardır, kırılmalar mevcuttur. Üzerinde ensüze birbirine paralel hatların
oluşturduğu kuşaklar içinde yapraklı dal şeridi, baklava şekilli taramalar vardır
(Resim: 12).
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d) Yağ kandili: 0,09 m. uzunluğunda, 0,059 m. genişliğinde ve 0,046 m.
yüksekliğindedir. Pişmiş topraktandır. Bizans Dönemine aittir. Fitil deliğinin
uç kısmı kırıktır. Yukarıya doğru kalkık sap kısmında kabartma olarak işlenmiş
şeritler, eşkenar dörtgen motifler, gövde kenarındaki yaprak motif şeridi kalıpta
çıkarılmıştır. Oval kaidelidir.
e) Hayvan figürini: Camdandır. 0,06 m. uzunluğu 0,017 m. kalınlığı vardır.
Monoblok koyu renkli bir hayvan figürini şeklinde yapılmıştır. Boyundan kırılmış
olup baş kısmı noksandır. Bacaklarından da kırılanlar vardır.
f) Motifli tabak parçası: 0,17 m. uzunluğunda, 0,107 m. genişliğinde ve 0,011
m. kalınlığındadır. Kırmızı hamurlu içe dönük ağız kenarlı, geniş bir kaseye ait
gövde parçasıdır. Sırlıdır. Üzerinde ensüze olarak işlenmiş doğal ortamda bitki,
dal, yaprak grupları arasında profilden işlenmiş 4 adet kuş figürü, altta bunların
yansımaları veya ikinci sıra hâlinde bazı kuş çizimleri yer almaktadır.
g) Yüzük: Bronzdan yapılmıştır. 0,023 m. çapında, 0,025 m. kalınlığındadır.
Birbirine bağlanan hatlarla oluşturulmuş çember şeklindeki parmağa takılan
bölümü oval tiplidir. Yüzük kaşının çevresi noktalarla işlenmiş, ortasında saplı bir
üçgen motifi, ok görünümündedir.
h) Baskı mühür: Pişmiş topraktandır. Çapı 0,023 m., yüksekliği 0,018 m.dir.
Yarım kürevi şekilli olup kırmızı hamurludur. Çembersel hattın sınırladığı dairesel
alanda kazıma tekniği ile oluşturulmuş profilden bir portre yer almaktadır.
Çevresinde bazı harf izleri görülmektedir.
I) Aphrodite figürini: Pişmiş topraktandır. Yüksekliği 0,061 m., genişliği 0,035
m., kalınlığı 0,021 m.dir. Kırmızı hamurludur. Ayakta duran Aphrodite’in göğüs
kısmından yukarısı kırıktır. Yanında yunus balığı, kuyruğu ile cinsel organını
örtmüştür (Resim: 13).
j) Kâse (A 106-E/18): Çapı 0,24 cm., yüksekliği 0,067 m.dir. Beyaz hamurludur.
Kırçıllı koyu yeşil renkli, sırlıdır. Bizans Dönemine aittir. Kalıpta yapılmış olup iç
kısmında iç içe çemberler, noktalar, yapraklardan oluşan iri bir kabartma rozet
motifi vardır. İç içe iki kap şeklinde yapılmıştır. Dış kısmında simetrik iki ufak
yumuk kulpu bulunmaktadır. Çok az izi kalan yüksek kaidesinin üzerinde ajurlu
işlemelerin yer aldığına dair kalıntılar vardır.
k) Kâse (A 103-E/19): Ağız çapı 0,169 m., yüksekliği 0,078 m., kaide çapı 0,06
m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, yeşil renk boyalı ve sırlıdır. Boya akıntıları
vardır. Ağız kenarı dışa doğru hafifçe çekiktir. Halka kaidelidir.
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l) Kâse (A 103-E/20): Ağız kenarı 0,164 m., yüksekliği 0,074 m., kaide çapı
0,07 m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, açık çağla yeşil-sarımtırak renklidir.
Sırlıdır. Yeşil, kahverengi, sarı akıtma boya tekniği ile bezemelidir. Dışa çekik ağız
kenarlı, halka kaidelidir.
m) Kâse (A 103-E/21): Yüksekliği 0,084 m., ağız çapı 0,185 m., kaide çapı
0,074 m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, hardal sarısı renkli, yeşil, açık
kahverengi akıtma boya tekniği ile sgraffito stilistik, rozet, altı adet kanat motifi
sıralanmaktadır. Ağız kenarı hafif dışa çekik ve halka kaidelidir (Resim: 14).
n) Kâse (A 103-E/22): Yüksekliği 0,083 m., ağız çapı 0,20 m., kaide çapı 0,071
m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, kahverengi boyalı, sırlıdır. Dış yüzünde
astar, boya ve sır akıntıları vardır. Dışa çekik ağız kenarı bir şeritle sınırlanmıştır.
Halka kaidelidir. Çark ve üç ayak izleri gözlenmektedir.
o) Kâse (A 103-E/23): Yüksekliği 0,008 m., ağız çapı 0,20 m., kaide çapı 0,078
m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, çağla yeşili renkli ve sırlıdır. Dış yüzeyi
boyasız ve sırsızdır. Ağız kenarı dışa çekik, halka kaidelidir. Çark ve üç ayak
izleri belirgindir.
p) Kâse (A 103-E/24): Yüksekliği 0,084 m., ağız çapı 0,185 m., kaide çapı
0,071 m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, sarımtırak renkli ve sırlıdır. Yeşil,
kahverengi akıtma boya tekniği ile bezemeler yapılmıştır. Ensüze ile iç içe iki
çemberden başlayan ve dudak kısmında ikili, üçlü çizgilere uzanan ikişer dikey
hattın ayırdığı dilimlerde stilistik yaprak motifleri sıralanmaktadır. Çark ve üç ayak
izleri belirgindir.
r) Kâse (A 103-E/25): Camdandır. Yüksekliği 0,032 m., kaide çapı 0,029 m.dir.
İnce dairesel kaidelidir. Kesik konik kısa ayaklı, dört ayrı yönde birbirine bağlanan
dört çember şeklindeki kıvrık hatlar, pembe renkli hazne kısmını taşımaktadır.
Haznede önemli ölçüde noksanlıklar vardır.
Bulunan 1516 cam eser parçası arasında kabartma motifli örnekler dikkat
çekicidir (Resim: 15).
2006 yılı İznik tiyatro kazısı sonunda orkestra, scaenium, parodos, analemma,
vomitorium, güney ve batı tiyatro dış duvar kalıntıları çevresinde derin açmaların
oluşması, açığa çıkarılan mimarî bölümlerin tüm görkemi ile yansımaya başlaması,
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tek yapı bazında tümlenmesi, bölgedeki en önemli arkeolojik kalıntı özelliğini
taşıması, kent içinde olması, birçok ziyaretçinin ilgi odağı olması yanında, bilinçli
bilinçsiz ve kontrolsüz gezenlerin de yoğunlaşmasını sağlamaktadır.
Arkeolojik kazı çalışmaları süresince gerekli tedbirlerin heyetimizce
sağlanmasına karşın, kazılar tamamlandıktan sonra 13,5 metre yüksekliğe ulaşan
mimarî kalıntılar nedeni ile bazı bölümler bilhassa çocuklar için tehlikeli oluşumlar
göstermektedir. Heyetimizce uygun görülen kısımlarda beton direkler, örgü, düz ve
dikenli tellerle emniyet şeritleri ve beton bloklarla koruma hatları oluşturulmaktadır.
Mahallî İdareler’e Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve
Müze Müdürlüğü’ne sözlü ve yazılı girişimler yapılmaktadır. Fakat geniş alana
yayılan kalıntıların, kapalı mekânlarının da bulunmasından dolayı her mevsimde
ziyaretçi almaktadır. Tiyatro kalıntılarının korunması ve emniyetli gezilebilmesi için
açık hava müzesi konumuna getirilmesi gerekmektedir.
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Resim 1: Orkestrayı
örten
tabakalarda
gerçekleştirilen
açmalar

Resim 2: Orkestra
ve
caveadaki 2006 yılı
kazı çalışmaları

Resim 3: Orkestra ve caveada
açığa
çıkarılan
mimarî kalıntılar

48

Resim 4: Seramik
kalıntısı

fırını

Resim 5: K u z e y d o ğ u d a k i
tonozlu
galeriler,
rigol ve cavea
basamak kalıntıları

Resim 6: K u z e y d o ğ u d a k i
beşik
tonozlu
galeri ağızlarının
tuğla
duvarlarla
kapatılmış
bölümleri
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Resim 7: II. Murat Hamamı önündeki Osmanlı Caddesi’nde kullanılan tiyatro taşları
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Resim 8: Tiyatronun kuzeybatısındaki dış duvar ve plaster sırası

Resim 9: Fırınlardan atılan seramik parçalarından
bir grup
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Resim 10: Tiyatronun kuzeybatı analemma ve dış duvar kalıntıları

Resim 11: Kazıma motifli kemik saç iğnesi
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Resim 12: Kazıma motiflerle bezeli kemik sap

Resim 13: Aphrodite ve yunus balığı figürini
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Resim 14: Sgraffito ve akıtma boya tekniğiyle bezemeli kâse

Resim 15: Motifli cam kâse parçası
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EPHESOS 2006
Friedrich KRINZINGER*
Die Kampagne Ephesos 20061 begann im März und hat bis 18. November
gedauert.
Das herausragende Ereignis im Frühjahr 2006 war der Abschluss der Arbeiten
an den Besucherstegen im Hanghaus 2, die von türkischer Seite errichtet wurden.
Die feierliche Eröffnung der Ruinen für das Publikum erfolgte am 21. Juni 2006 mit
entsprechend hoher türkischer und österreichischer Prominenz.
Die Erschließung des Hanghauses 2 ist ein Modell für eine gelungene
Zusammenarbeit der türkischen Antikenverwaltung mit der österreichischen
Grabungsleitung im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten,
getragen von gegenseitiger Wertschätzung und abgesprochenen Zielen. Die
gemeinsame Sorge ist der Erhalt der Ruinen und ihre Präsentation im Sinne
einer prospektiven Denkmalpflege, die auf den steigenden Tourismus und seine
Bedürfnisse einzugehen bereit ist. Die inhaltliche und organisatorische Anbahnung
solcher Projekte sowie die wirtschaftliche Planung und Abwickelung der vom
Ministerium zur Verfügung gestellten Gelder lagen bei Sule Pfeiffer-Tas in besten
Händen.
*

Prof. Dr. Dr.h.c. Friedrich KRINZINGER o. Univ. Österreichisches Archäologisches Institut
Franz Klein Gasse 1 1190 Wien/AUSTRIA e mail: fk@oeai.at
1 Zu danken haben wir der Türkischen Antikenverwaltung: der Generaldirektion für Kulturgüter
und Museen, Herrn Generaldirektor Orhan Düzgün, für die Genehmigung unserer Arbeiten
sowie der Generaldirektion von DÖSİMM, Herrn Generaldirektor Enver Altıntac, für die
Finanzierung der Projekte an der Kuretenstraße und der Arkadiane. Das Theaterprojekt
erfreut sich der wirkungsvollen Unterstützung durch die Belediye von Selçuk, dafür danken
wir Herrn Bürgermeister Vefa Hüseyin Ülgür, und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit.
Für das Theaterprojekt hat uns TÜRSAB die Anschaffung eines Turmkranes zugesagt,
dem Präsidenten Başaran Ulusoy gebührt dafür unser besonderer Dank. Danken wollen
wir auch der Crisler Foundation, die uns auch heuer wieder einen ansehnlichen Betrag für
topographische Studien zugesagt hat. Zuletzt gebührt unser Dank dem Autokonzern GM
TÜRKİYE, der uns auch 2006 wieder einen Fuhrpark kostenlos zur Verfügung gestellt hat, mit
dem wir eine Kilometerleistung von etwa 45.000 km. hinter uns gebracht haben.
Unser Programm wurde mit vielfacher Unterstützung finanziert, wofür an dieser Stelle zu
danken ist. Neben dem BMBWK, das über die Budgetzuteilung an das ÖAI und durch
Sonderfinanzierungen die Hauptlast unserer Arbeit trägt, und neben der ÖAW mit dem
Institut für Kulturgeschichte der Antike, erfreuen wir uns einer maßgeblichen Förderung durch
den FWF, ohne dessen Wirken eine solide Grundlagenforschung heute nicht mehr möglich
wäre. Einzelne Projekte werden auch vom Jubiläumsfonds der Nationalbank und von der
Gesellschaft der Freunde von Ephesos unterstützt, wofür wir uns ebenfalls herzlich bedanken
wollen.

55

Hanghaus 2
Die wissenschaftlichen und restauratorischen Arbeiten im Hanghaus 2 gehen
weiter. Nach dem Erscheinen der Publikation der WE 4 im Jahr 2005 sind im
Jahr 2006 die abschließenden Publikationsvorbereitungen für die WE 1 und 2
fertiggestellt worden, auch die Forschungen zu WE 3 und 5 sind unmittelbar vor
dem Abschluss. Die Bearbeitung der WE 6 ist eine komplexe Aufgabe, die nach
dem Abschluss der Grabungen im letztes Jahr wohl noch einige Zeit in Anspruch
nehmen wird. Besonders intensiv wurde an der Periodisierung des Baubefundes
gearbeitet. Parallel dazu erfolgt die Bearbeitung der Funde und der Keramik, die zur
Feinchronologie der Bauphasen unbedingte Voraussetzung ist. Die Fortsetzung
der Restaurierungsarbeiten an der Ausstattung des großen Marmorsaales war
erfolgreich, dabei konnten die beiden Ausstattungsphasen exakt unterschieden
werden. Die wunderbaren Schmuckoberflächen und die Malereien geben Einblick
in das Lebensgefühl und das Repräsentationsbedürfnis des Caius Flavius Furius
Aptus, den wir als Inhaber dieses luxuriösen Stadtpalais kennen.
In Anlehnung an die im Jahr 2005 realisierte Lösung in WE 2 konzentrierten
sich 2006 die Restaurierungsarbeiten auf den Hof der WE 5, dessen Säulen
eine hölzerne Balkenauflage bekommen haben, was die Lesbarkeit der Ruine
wesentlich erleichtert. Dazu kommt die Neugestaltung und teilweise Rekonstruktion
der Südfront des Hofes, wo wir in Entsprechung mit den Dokumentationen aus der
Zeit der Ausgrabung eine ansprechende Gestaltung der Pfeilerstellung zum Oikos
(Raum 13) sowie weitere Ergänzungen der Wandverkleidung herstellen konnten.
Im gesamten Hanghaus wurden kleinere Schäden an den zahlreichen
Mosaiken prophylaktisch behoben, ein Konzept für die Mosaiken der WE 2 ist in
Ausarbeitung.

Marmorsaal der Wohneinheit 6
Die prachtvolle Marmorausstattung dieses großen, doppelgeschoßigen
Bankettsaales der Wohneinheit 6 konnte bei der Ausgrabung größtenteils aus
dem Schutt geborgen werden. Reste der Wandgliederung2 sind teilweise noch
in situ, teilweise aber auch zur Montage am Boden liegend angetroffen worden.
2 Vorarbeiten zur Rekonstruktion der Wandgestaltung wurden von Karin Koller im Rahmen ihrer
Dissertation geleistet.
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Seit 2003 bemüht sich unser Restauratorenteam um eine möglichst vollständige
neue Zusammensetzung der Marmorplatten und die Wiederapplikation an den
Wänden. Diese Arbeiten wurden 2006 parallel zu den anderen Restaurierungen
fortgesetzt. Die Sockelzone konnte nahezu vollständig zusammengestellt werden.
Durch die hochherzige Bereitschaft der Firma BORUSAN3, diese Restaurierungen
als Sponsor zu unterstützen, wurden die zukünftigen Arbeiten auf eine solide
wirtschaftliche Basis gestellt, sodass der Abschluss in den nächsten Jahren
abzusehen ist.

Theater
Das große Theater von Ephesos, seine wissenschaftliche Bearbeitung und
Restaurierung, gehört zu den größten Herausforderungen und nach dem Wunsch
des Ministeriums zu den dringendsten Aufgaben.
Durch die archäologischen Untersuchungen konnten im letzten Jahr
die Bauphasen des Bühnengebäudes im wesentlichen geklärt werden, die
erarbeiteten Phasenpläne haben sich bewährt und sind nun Grundlage für die
Chronologie des Koilons. Für die immer dringlicher werdende Konsolidierung der
Ruine mit dem Ziel einer verantwortlichen Nutzung des großen Theaters wurde
nach intensiven Bemühungen im vergangenen Jahr ein neuer Anlauf genommen.
Die international besetzte Theaterkommission an der ÖAW wurde unter dem
Vorsitz von Generalsekretär Herwig Friesinger reaktiviert, im Dezember 2005
kam es zur Konzeption eines umfassenden Restaurierungsprojektes, welches
in Zusammenarbeit mit der ÖAW und der TU Wien entwickelt wurde und mit Hilfe
von mehreren türkischen Sponsoren gemeinsam mit der Gemeinde Selçuk und
anderen Finanzierungsmöglichkeiten umgesetzt werden soll. Die Planung sieht
eine stufenweise Realisierung vor, wobei sowohl auf die Tagesbesucher als auch
eventuelle Veranstaltungen mit den unterschiedlichen Voraussetzungen Bezug
genommen wird. Die detailliert ausgearbeiteten Vorschläge zur Gestaltung der
Zugänge und des Publikumsverkehrs wurden im Herbst 2006 der türkischen
Denkmalbehörde, dem Kurul von İzmir, zur Genehmigung vorgelegt. In
der Zwischenzeit wurden weitere Verbesserungsvorschläge des Projektes
ausgearbeitet und vorgelegt.
3 Wir danken an dieser Stelle dem Präsidenten von BORUSAN, Herrn Ahmet Kocabıyık, ganz
herzlich für seine Bereitschaft, unsere Arbeit zu unterstützen.
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Im einzelnen geht es um die Lösung der statischen Probleme an den
beiden Analemmata im Norden und Süden. Für die angestrebte Nutzung der
wiederhergestellten, alten Zugänge sind diese Maßnahmen eine absolut
notwendigen Voraussetzung zur Sicherheit der Besucher und der Ruinen. Weiters
ist die Neugestaltung der Treppenläufe notwendig, die ja für heutige Bedürfnisse
sehr steil sind und daher hohe Regelmäßigkeit verlangen. Schließlich ist die
Lauffläche des Diazomas zwischen den einzelnen Rängen des Zuschauerraumes
zu gestalten. In Zukunft wird das mittlere Diazoma auch der einzige Weg sein,
über den sich die Tagesbesucher durch das Theater bewegen können. Dies ist
notwendig, um die wenigen antiken Reste auf der Ebene der Orchestra vor dem
endgültigen Verfall zu bewahren. Als wichtigste Maßnahme wurde eine moderne
Mauer, die aus einer Restaurierung der 70er Jahre stammt und seinerzeit leider
ohne ausreichendes Fundament errichtet wurde, vollständig abgetragen und eine
exakte Bauanalyse durchgeführt. Besonderes Interesse galt dabei der durch das
Theater führenden Wasserleitung, die am Trajansbrunnen endet und nach Ausweis
der dortigen Bauinschrift von Claudius Aristion und seiner Gattin gestiftet wurde.
Ihr Wasser führt sie aus einer 210 Stadien (etwa 40 Km.) entfernten Quelle beim
heutigen Ort Büyükkale im Kaystros Tal, nach Ephesos heran. Die Durchquerung
des Stadions und des Theaters ist eine sehr rationale und ökonomische Verbindung
von infrastrukturellen Investitionen und öffentlichen Bauten. Diese Wasserleitung
wurde in die Untersuchungen einbezogen, im Sommer völlig gereinigt und
Sicherungsarbeiten durchgeführt.
Am unteren Diazoma wurden ausführliche archäologische Untersuchungen
gemacht, die uns den exakten Aufbau der ursprünglichen Gestaltung des
Zuschauerraumes verdeutlichen. Es scheint klar zu sein, dass es in der mittleren
Kaiserzeit zu einer Verbreiterung des Diazomas kam, was nur auf Kosten einer
zunehmenden Steilheit der Treppenstufen gelingen konnte.

Bühnengebäude
Das Bühnengebäude des Theaters wurde seit 1998 von Arzu Öztürk
dokumentiert und ein neuer Rekonstruktionsvorschlag erarbeitet, der in einigen
Punkten wesentlich von den ersten Rekonstruktionen abweicht. Zur Problematik
der statischen Sicherheit wurden mehrere Begehungen mit Experten anberaumt
und entsprechende Vorschläge ausgearbeitet. Die Aufräumungsarbeiten im
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Bühnengebäude fanden eine Fortsetzung, im kommenden Jahr sind hier weitere
Sicherungsarbeiten absolut nötig, um weitere Schäden abzuwenden.
Insgesamt ist die Instandsetzung des Theaters ein sehr ambitioniertes und
komplexes Projekt, das hoffentlich den notwendigen Ausgleich zwischen der
Archäologie und Denkmalpflege auf der einen Seite und den legitimen touristischen
Interessen auf der anderen Seite schafft. Diese Balance ist für eine nachhaltige
Lösung von entscheidender Bedeutung.
Im 2. Jh. n. Ch., zur Zeit der Hochblüte der Entfaltung von Macht und Pracht
in der Metropolis Asiae waren öffentliche Bauten im Wesentlichen das Werk
wohlhabender Bürger und ihrer Familien, die sich durch große Stiftungen4 ihren
Einfluss und politisches Gewicht zu wahren wussten. In diesem Zusammenhang
ist der Trajansbrunnen und das Vediusgymnasium hervorheben, beides Stiftungen
bekannter Familien, die zu ihrer Zeit vielleicht sogar rivalisierende Gegenparteien
angehörten.

Nymphaeum Traiani
Das unter Franz Miltner ausgegrabene Nymphaeum Traiani ist Endpunkt der
oben im Theater erwähnten Wasserleitung. In den letzten Jahren wurde diese
Ruine intensiv untersucht, die Arbeiten konnten abgeschlossen werden. Auf
Basis einer kompletten Neuaufnahme der Bauglieder wurde die theoretische
Rekonstruktion der Fassade, die mit der denkwürdigen Verkürzung der vertikalen
Elemente missverständlich nachgebaut wurde, auf eine neue Grundlage gestellt.
Diese Arbeit wurde als Dissertation von Ursula Quatember abgeschlossen und
soll gemeinsam mit der Bearbeitung des um wenige Jahre älteren Brunnen des
Laecanius Bassus auf der oberen Agora von Klaus Jung einen neuen Doppelband
in den Forschungen in Ephesos (FiE) ergeben. Im Berichtszeitraum wurden letzte
Ergänzungen und Kontrollen am bereits weitgehend fertiggestellten Manuskript
durchgeführt. Diese umfassten einerseits Überprüfungen und Korrekturen am
Steinkatalog sowie am Text der Baubeschreibung. Andererseits wurden die der
Brunnenanlage zuzuweisenden Statuenbasen, die zum Teil Einarbeitungen für
vertikale Laschen in der Rückseite aufweisen, zeichnerisch aufgenommen und
genau vermessen. Ein ebenfalls im Verlauf der Kampagne erstellter Katalog
4 Das bekannteste Beispiel für diesen Euergetismus ist wohl die Celsusbibliothek.
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der Skulpturen mit genauer Vermessung der an ihren Plinthen vorhandenen
Einarbeitungen ermöglicht das vergleichende Studium von Statuen und Basen,
um somit den Aufstellungsort zu rekonstruieren.

Vediusgymnasium
Abgeschlossen wurde 2006 auch die Bearbeitung des Gymnasiums, welches
Vedius Antoninus und seine Frau zu Ehren des Kaisers Antoninus Pius gestiftet
haben. Über diese Arbeiten, die Martin Steskal (Archäologe) und Martino La Torre
(Architekt) in den letzten fünf Jahren eigenverantwortlich durchgeführt haben,
wurde in diesem Rahmen schon mehrfach berichtet. Neben den neuen Daten
zur Baugeschichte, Haustechnik und Ausstattung sollen auch die neuen, aus der
Bauforschung entwickelten großformatigen Rekonstruktionszeichnungen, welche
den eindrucksvollen Raumeindruck dieses prächtigen Thermenbaues lebendig
machen, als moderne Präsentation der Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit
hervorgehoben werden. Die Drucklegung der Arbeiten im Verlag der ÖAW ist im
Gange.

Magnesisches Tor
Die seit 1998 unterbrochenen Forschungen am Magnesischen Tor5 wurden
im Jahr 2006 wieder aufgenommen und sollen nunmehr im größeren Rahmen
einer urbanistischen Betrachtung von Ephesos abgeschlossen und publiziert
werden. Für diese Arbeiten wurde Herrn Alexander Sokolicek ein mehrjähriges
FWF Projekt bewilligt. Nach der Neuaufnahme der gesamten Ruine in einem
3D scanning wurden die alten Profile teilweise erweitert und im Süden ein
Straßenanschluss geklärt. Es zeigte sich eine intensive Frequentation in der
Spätantike, die aber keine fortifikatorische Funktion der Toranlage mehr erkennen
lässt. Sie dürfte vielmehr als Begräbnisplatz6 von Bedeutung gewesen und mit
der christlichen Kirche, die im 4. Jh. in den unmittelbar nördlich des Magnesischen
5 Die Arbeiten des Herrn G. Seiterle, der seine Mitwirkung am neuen Projekt zugesagt hat, sind
Basis für den Neubeginn.
6 Im Jahr 2004 sind eine Reihe von Sarkophagen aus dem Torhof , wo sie in Zweitverwendung
aufgestellt waren, auf Veranlassung des Regierungsvertreters aus Sicherheitsgründen in das
Museumsdepot gebracht worden. Die Problematik wird in der geplanten Sarkophagpublikation
näher erläutert werden.
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Tores gelegenen Thermenkomplex, das sg. Ostgymnasium, eingebaut wurde, in
Zusammenhang zu bringen sein. Diese Kirche, die vor allem durch den prachtvollen
Mosaikenschmuck aus dem 6. Jh. von Bedeutung ist, wurde ebenfalls untersucht
und die Mosaiken für die Publikationsarbeit im Rahmen des neuen Corpus7 neu
aufgenommen. Leider sind damit auch schmerzliche Einsichten in die Verluste
an Bausubstanz verbunden, die sich seit der Ausgrabung und vor allem durch
Errichtung der modernen Strasse nach Meriyemana ergeben haben.

Ostgymnasium
Im Rahmen eines Projektes zur Skulpturenausstattung8 der genannten
Thermenanlage hat es sich als notwendig erwiesen, die Ruine neu zu untersuchen,
um die Fundlage der Skulpturen mit der Architektur abzugleichen und so zu neuen
Schlüssen zu kommen. Die ersten Ergebnisse liegen vor und geben uns einen
Einblick in die Pracht der Architektur und ihrer Ausstattung.

Arkadiane
Eine der Hauptachsen der Stadt führt vom großen Theater in Richtung Westen
und verbindet das Zentrum von Ephesos mit dem Hafen: Die Arkadiane, genannt
nach dem Kaiser Arkadius, der für die letzte Ausstattung sorgte. Nördlich davon
liegen Verulanushallen und die Hafenthermen, beides großflächige Baukomplexe,
dem Sport und der Körperpflege gewidmet. Die Südseite ist großteils von der
byzantinischen Stadtmauer begleitet.
Seit der teilweisen Freilegung in der ersten Grabungsperiode unter Otto Benndorf
wurde dieses Gebiet nicht mehr untersucht. Um für die digitalen Neuvermessungen
einen Überblick zu gewinnen, waren aufwändige Rodungsarbeiten notwendig.
Im Herbst 2005 hat das Ministerium für Kultur und Tourismus die vollständige
Rodung dieses Areals in Auftrag gegeben und damit eine Fläche von rund
95.000 m² für die archäologische und topographische Forschung neu zugänglich
gemacht. Wir haben diese Herausforderung umgesetzt und zunächst eine neue
Planaufnahme veranlasst, die alle bisherigen Vermessungen wesentlich ergänzt.
7 Projektleitung Werner Jobst, Mitarbeit Veronika Scheibelreiter.
8 Projektleitung Maria Aurenhammer, Mitarbeit Johanna Auinger.
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Durch großflächige topographische Untersuchungen ist es nun möglich, das
westliche Stadtgebiet siedlungschronologisch neu zu interpretieren und ältere
Überlegungen zu den Nord-Süd Achsen der Stadt in der Weststadt von Ephesos
weiter zu entwickeln.
Die aktuelle Fragestellung betrifft die byzantinische Überbauung der
kaiserzeitlichen Großbauten, die auf diesem Gebiet nachgewiesen werden kann:
Befinden wir uns doch im Zentrum des deutlich verkleinerten Befestigungsringes
der Byzantinischen Stadt. Dazu wurden die ersten Arbeiten begonnen und ein gut
ausgestattetes Haus in der Nordostecke der Hafenthermen untersucht. Dies ist
nur ein Anfang einer ganz neuen Fragestellung für die Spätzeit von Ephesos, der
unser ungeteiltes Interesse gilt.
Dazu kommen konkrete denkmalpflegerische Probleme und Fragestellungen
zur Erhaltung: Durch den hohen Grundwasserstand stehen die Ruinen in
regenreichen Wintern seit der Freilegung monatelang unter Wasser, was durch den
salzigen Untergrund für die Stabilität der Fundamente eine Gefahr bedeutet und
in den letzen Jahrzehnten zu Setzungen und zu dramatischem Substanzverlust
geführt hat. Wir haben daher der Antikenverwaltung vorgeschlagen, durch eine
großräumige Reinigung der antiken Kanäle eine nachhaltige Trockenlegung des
Gebietes zu versuchen. Wenn wir die Kanäle wieder in Funktion setzen und
somit den Wasserstand durch Drainagierung und Anlage eines Pumpensystems
entscheidend absenken können, sind daneben auch die archäologischen
Fragestellungen nach der gesamten Infrastruktur der Wasserentsorgung und
ihren Bauphasen zu beantworten und bedeutende Aufschlüsse zur städtischen
Entwicklung zu erwarten. Dieser Idee wurde zugestimmt und von DÖSİMM eine
erste Kampagne finanziert mit dem Ziel, einen Überblick zu den Gegebenheiten zu
gewinnen. Als erstes Resultat liegen vielschichtige Evidenzen zum Kanalsystem
vor, welches die Hafenstrasse flankiert und auf lange Strecken in einer großzügigen
Dimension erhalten ist. In den Kanälen ist mehrfach hochinteressantes organisches
Material angetroffen worden, welches noch genauer Untersuchung bedarf.
Anderseits wurde auch klar, dass die zahlreichen Reparaturen, Umbauten und
Störungen systematische und aufwändige archäologische Arbeiten notwendig
machen, welche für die nächsten Jahre geplant sind.
Das Viersäulenmonument im mittleren Bereich der Arkadiane, von der
türkischen Denkmälerverwaltung vor rund 20 Jahren zusammengestellt, bedarf
einer dringenden Sanierung. Der Leiter unserer Restaurierungsabteilung. Karl
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Herold, hat eine genaue Anamnese9 veranlasst, die Grundlage für die Planung der
nächsten Schritte sein wird. Es ist zu betonen, dass eine nachhaltige Sicherung
der Substanz nur mit einem aufwändigen Theorievorlauf erreicht werden kann,
der meistens unterschätzt wird.
Byzantinischer Palast
Im Zentrum des Interesses an der Spätzeit steht der Byzantinische Palast, der
vor rund 50 Jahren von Franz Miltner schon oberflächlich freigelegt wurde und
bis zuletzt, eingezwängt in den sich ausdehnenden Bus-Parkplatz am unteren
Eingang, als brachliegendes archäologisches Gelände galt. Seit zwei Jahren
wurden im Rahmen eines FWF Projektes unter Leitung von Andreas Pülz die
Untersuchungen wieder aufgenommen. Im Jahr 2006 gelang die Sicherung
einer neuen Chronologie für den zentralen Tetrakonchos und des westlich davor
liegenden Querbaues. Der Badekomplex im Norden wird im nächsten Jahr
abschließend untersucht werden. Besonderes Interesse fand ein Raum im Osten
der Zentralanlage, wo insgesamt 22 Bleisiegel aus dem 6/7. Jh. gefunden wurden,
die uns vermuten lassen, dass hier ein Amtssitz der öffentlichen Verwaltung lag.
Kuretenstraße
Im Bereich der Kuretenstraße wurde unter Leitung von Hilke Thür10 die
Bauforschung für die Monumente des Heroons und des Oktogons fortgesetzt und
Grabungs- und Restaurierungsarbeiten an der Nordseite der Straße westlich des
Hadrianstempels und in der oberen Nordhalle im Thermopolium durchgeführt.
Heroon
Am Heroon an der Südseite der Kuretenstraße wurde der Steinkatalog des
Bauwerkes weitergeführt. Als Publikationsvorbereitung wurden die Bauteile des
Obergeschosses in einem Katalog erfasst und Form, Funktion, Erhaltungszustand
sowie die technischen Anschlüsse beschrieben. Gleichzeitig wurden die bereits
früher erstellten Steinaufnahmen kontrolliert und gegebenenfalls ergänzt.
9 Die Studie wurde von Susanne Sandner erarbeitet.
10 Das vielschichtige Projekt zu den Bauphasen der Kuretenstraße wird z. Zt. durch das
Materialstudium von Alice Waldner zum Abschluss und zur Publikation vorbereitet.
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Oktogon
Am Oktogon wurde im Hinblick auf eine geplante Teil-Anastylose für eine
Machbarkeitsstudie die Vollständigkeit der Bauglieder und der Zustand des
Sockels untersucht. Dazu wurde ein Kataloges erstellt, in welchem für alle
Werkstücke die Abmessungen, die Oberflächenbearbeitung sowie die technischen
Anschlüsse beschrieben und der Oberflächenzustand sowie Beschädigungen und
Risse aufgelistet wurden. Außerdem wurde erfolgreich nach weiteren Bauteilen
des Oktogons gesucht. Die Zuordnung von mehreren Säulenfragmenten ergibt
vermutlich eine vollständige Säule und drei untere Säulenschaftfragmente, sodass
zusammen mit den beiden Säulen im Ephesos Museum in Wien insgesamt drei
vollständige und drei halbe Säulen bekannt sind. Weitere Bauglieder aus dem
Wand- und Dachbereich sowie Fragmente der Orthostaten-Bekrönung, der
Sitzbank und des Cellawandfußprofiles wurden bei der Sichtung der Steindepots an
der Marmorstraße neu entdeckt und im November 2006 in einer Scan-Kampagne
neu aufgenommen und damit die Bestands-Aufnahme abgeschlossen.

Mauerrestaurierung
An der Westseite des Hadrianstempels wurde die Sanierung einer stark
nach Süden überhängenden Werksteinmauer in Angriff genommen. Hinter
der Werksteinmauer liegt ein Tabernenraum, der schon von Miltner freigelegt
wurde. Der Westteil scheint als Auffangbecken für eine Entwässerung gedient
zu haben, sein Boden liegt mehr als 1 m. tiefer als der Boden des restlichen
Raumes, bis zu dessen Lehmmörtelestrich in Höhe der Stylobatschicht gegraben
wurde. Nach einer zeichnerischen Dokumentation und der Umlagerung mehrerer
vor der Mauer deponierter Blöcke wurde jeweils in den ruhigeren Morgen- und
Abendstunden die Blöcke der Mauer abgehoben und auf der Südseite der Straße
aufgelegt. Dabei bestätigte sich, dass die Ursache des Bauschadens die Wurzeln
eines Maulbeer-Baumes waren, die sich zwischen den Steinschichten entwickelt
hatten. Die unterste Schicht der Wand, deren Fuß durch das Strassenpflaster
verdeckt gewesen war, hat als Fußprofil eine Leiste und ein qualitätsvoll
gearbeitetes lesbisches Kymation. Darunter liegt als Stylobat eine intakte, ca. 30
cm. hohe Schicht, die als Schwelle einer 2.70 breiten Türöffnung fungierte. In der
Südwestecke der Taberne wurden Reste von Stufen angetroffen, die zum Niveau
der Vorhalle des Hadrianstempels hinaufführen. Südlich der Stylobatschicht
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wurde das kleinteilige Pflaster mit moderner Vermörtelung entfernt und im Westen
bis zu dem Fundament eines Statuensockels, im Osten bis ca. 10 cm. unter die
Unterkante des Stylobates gegraben. Eine erste Durchsicht der mehr als 100
Münzen aus der Sondage datiert den Straßenbelag in das 4./5. Jahrhundert n.
Chr.
Zur Konservierung und Anastylose der Mauer11 wurden von K. Herold und
seinem Team die Marmorquader gehärtet und geklebt und als neues Auflager eine
exakt horizontale Ausgleichschicht aus speziellem Mörtel erzeugt, auf welche die
Quader neu verlegt werden konnten.

Thermopolium
In der Nordhalle der oberen Kuretenstraße konnte das 2005 entdeckte
Thermopolium weiter untersucht und freigelegt werden. Zunächst wurden
nach fotografischer Dokumentation die wohl noch in Sturzlage vorhandenen
Säulenschäfte und Architekturteile auf die Südseite der Strasse transportiert.
Anschließend wurde der Bodenbereich des Thermopoliums in der Nordhalle und
ca. die Hälfte des westlich anschließenden Bereiches bis auf den gewachsenen
Boden aus Konglomeratgestein freigelegt und archäologisch untersucht.
Der hinter der Rückwand der Halle anstehende Schutt wurde abgetragen;
dabei kam ein Raum zutage, der mit dem Thermopolium in der Nordhalle durch
ein Tür verbunden ist. In der Südostecke des Raumes fand sich ein 1.20 x 1.10
m. großer, ca. 0.60 m. hoher Sockel, über dem neben der Trennwand eine Lage
von Dachziegeln horizontal verlegt war. Der Aufbau könnte eine Spüle, eventuell
kombiniert mit einem Herd gewesen sein. Die Entwässerung erfolgte über einen
Kanal in der Halle, dessen Abdeckung noch festgestellt werden konnte.

Topographische und geoarchäologische Studien
Die Fragen zum Verständnis der historischen Topographie von Ephesos wurden
auch im Jahr 2006 sowohl mit geophysikalischen als auch geoarchäologischen
Untersuchungen weiterverfolgt.
11 Die Kosten für diese Maßnahmen wurden, wie eingangs erwähnt, über die türkische
Antikenverwaltung von DÖSİMM übernommen, wofür nochmals herzlich gedankt sein soll.
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Das Projekt zur Gesamttopographie von Ephesos, welches von Stefan
Groh bearbeitet wird, nähert sich seinem Ende. Ausgehend von der Oberstadt,
die Jahrzehnte lang völlig außerhalb der archäologischen Betrachtung gelegen
hatte, wurden in den letzten Jahren sehr interessante Anhaltspunkte zu den
urbanistischen Planungsgrundlagen von ganz Ephesos und zum Straßenrasters
der Stadt entwickelt. Die Ergebnisse der jüngsten geophysikalischen Messungen,
die im Spätherbst 2006 abgeschlossen wurden, zeigen ganz klare Strukturen
einer planvoll gegliederten hellenistisch-römischen Stadt, über deren Ruinen eine
dichte spätantike und byzantinische Bebauung nachzuweisen ist.
Zur Geoarchäologie hat İlhan Kayan12 im Jahr 2006 weitere Bohrungen
durchgeführt, zu deren Ergebnissen sein eigener Bericht angeschlossen ist.

Feldarbeiten außerhalb der hellenistisch-römischen Stadt
Wir verstehen den Kulturraum von Ephesos als geschlossene Einheit, die
durch die Jahrtausende der menschlichen Präsenz unterschiedlich genutzt und
besiedelt wurde. Die Beziehungen zwischen den einzelnen archäologischen
Stätten gibt Aufschluss über den Wechsel der Bewirtschaftung und die gesamte
Siedlungsgeschichte.

Çukuriçi-Höyük
Auf diesem prähistorischen Siedlungshügel östlich der Stadt im Talgrund des
Marnas gelegen, wurden unter Leitung von Barbara Horejs erstmals systematische
Untersuchungen begonnen und dabei hervorragende Ergebnisse aus dem
Chalkolithikum (4./3. Jt. v. Ch.) erreicht. Diese Forschungen zur prähistorischen
Besiedlung des ephesischen Kulturraumes haben die notwendige Finanzierung
durch den FWF gefunden und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt
werden.

12 o. Prof. Dr. İlhan KAYAN, Ege Üniversitesi 35100 Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
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Artemision
Im Artemision wurden die notwendigen Ordnungsarbeiten weitergeführt.
Abgeschlossen konnte das Ms. zum älteren Artemision durch Frau Aenne
Ohnesorg13 werden, Ulrike Muss hat die Publikationsvorbereitungen zum sg.
Hekatompedos begonnen, jenes langgestreckte Fundament vor der Westfront
des Tempels, in dem Fachleute den Altar des archaischen Artemisions erkennen
möchten, der Ausgräber aber einen älteren Kultbau vermutet.

Hamam 3
Am Hamam 3, jenem selcukischen Bad vor der Westfront der İsa Bey Moschee,
wurden die Arbeiten unter Leitung von Sule Pfeifer-Tas erfolgreich fortgesetzt. Die
reichen Skelettfunde des Vorjahres aus dem Brunnen im Südosten des Bades
(Bereich 11), die einen Reiter mit Pferdeknecht, Ross und Hund umfassten, wurden
von den Anthropologen14 und Paläozoologen systematisch untersucht und damit
viele neue Fragen aufgeworfen, die uns vielleicht zu einem grausamen Opferritual
aus der ersten Hälfte des 15. Jh. führen könnten, welches mit dem Machtwechsel
von den Selcuken zum Osmanischen Reich zusammenhängt. Im aufgelassenen
Präfurnium des Bades wurden zwei weitere Pferdeschädel aufgefunden, die
offensichtlich bewusst aufgestellt waren und eine schamanistische Interpretation
nahe legen.
Eine kleine Sensation war die Freilegung eines aufgelassenen
Keramikbrennofens, bestückt mit zahlreichen Tellern und Schalen, womit nicht
nur die lokale Produktion nachgewiesen ist, sondern auch neue Untersuchungen
zur Produktionstechnik von glasierter Keramik möglich sind.
13 Die Publikation ist inzwischen als Band XII /4 der Forschungen in Ephesos im Verlag der
ÖAW erschienen.
14 Die vorläufigen Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen werden von Fabian Kanz
wie folgt zusammengefasst: The analysis of the remains from the well at the Hamam III,
recovered in 2005, revealed a quite bizarre setting. Beside a complete horse there have been
the deposits of two male individuals in the well. Individual (2) lying below the horse showed
signs of extensive mutilations on his head and his left elbow. Palopathological analysis of the
two individuals also revealed that Individual 2 had suffered from a massive fracture of the right
tibia, which has been well healed. Therefore the causing event has to be dated to several
years before death. Individual (1) above the horse showed trauma of one of the arches of the
5th lumbar vertebra which is often associated with extensive horse riding since early ages.
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Paulusgrotte
Die komplizierten Restaurierungsarbeiten in der Paulusgrotte konnten
fortgesetzt werden und haben zu neuen ikonographischen und kunsthistorischen
Ergebnissen geführt, denen sich Renate Pillinger widmet. Die schwierigen
klimatischen Verhältnisse in der Grotte haben exakte Erhebungen der Klimadaten
notwendig gemacht, die in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften
von Krakau15 entwickelt wurden.
Belevi
Die Forschungsarbeiten in Belevi sind 2006 zu Ende gegangen. Die
abschließenden Überprüfungen zur Archäologie (Skulpturen und Grabkammer)
wurden von Peter Ruggendorfer fertiggestellt, durch die Keramikbearbeitung
konnte der Zeitraum der Erbauung und Nutzung des Grabmonumentes weiter
eingeengt werden, die architekturhistorische Auswertung der Bauforschung unter
Reinhard Heinz ist in aufschlussreiche Details vorgedrungen, die z.B. den klaren
Nachweis liefern, dass am Sockel des Bauwerks 8 Bautrupps gleichzeitig gearbeitet
haben. die von verschiedenen Richtungen ausgehend, den gemeinsamen Plan
verwirklichten. Die Publikation ist in Vorbereitung.
Wasserleitungen
Zu den Überlandwasserleitungen, welche seit der hellenistischen Zeit
das Stadtgebiet von Ephesos mit Quellwasser versorgten, wurde von Gilbert
Wiplinger ein Projekt entwickelt, das die Erforschung des gesamten Systems
der Wasserwirtschaft zum Ziele hat. Im Berichtszeitraum wurden Reinigungsund Vermessungsarbeiten durchgeführt, der Beginn des Projektes ist für das
kommende Jahr ins Auge gefasst.
Projekte zur Fundbearbeitung und Publikation
Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes sind die Feldarbeiten des
Unternehmens Ephesos. Daneben laufen jedoch weitere Projekte zur
Fundbearbeitung und Publikation der Ergebnisse, die hier nur summarisch16
aufgezählt werden können.
15 Verantwortlicher Leiter der Untersuchungen ist Dr. Lukasz Bratasz, dem wir herzlich danken
wollen.
16 Für die detaillierten Arbeiten wird auf die reiche Bibliographie verwiesen.
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Sabine Ladstätter betreut seit Jahren die Forschungen zur hellenistischrömischen Keramik, die auch Grundlage für die Chronologie der Bauphasen
im Hanghaus 2 waren. Zur Zeit wird diese Forschung auf die Spätantike und
Byzantinische Zeit ausgedehnt, um das gesamte keramische Schaffen von Ephesos
mit den gleichen methodischen Voraussetzungen bearbeiten zu können.
Tamas Bezeczky arbeitet im Rahmen eines FWF Projektes an den Amphoren
von Ephesos. Maria Aurenhammer leitet die verschiedenen Publikationsprojekte
zur Skulptur, zu denen auch das Corpus der antiken Sarkophage gehört.
Von den materialorientierten Studien sei auf die Publikation zu antikem Glas
aus Ephesos hingewiesen, die Ruth Czurda abgeschlossen hat.
PRELIMINARY REPORT ON THE GEOARCHAEOLOGICAL
INVESTIGATIONS AND CORING STUDIES ON THE EPHESOS AREA,
2006
İlhan KAYAN*
Our studies, since 1989, on the changes of geographical environment
surrounding Ephesos and their effects on the development and changes of the
site of the city have been continued in the field season of 200617. Drilling studies
were performed between September 25 and October 3, 2006 with assistance of
Mehmet Doğan and Yuşa Yıldız who are students of Geography Department, Ege
University.
Our method to determine changes of natural environment is based on study
of the sedimentological and stratigraphical characteristics of alluvium covering the
surrounding area of Selçuk-Ephesos. To do this, a gouge-auger rod, in 1 m. length
and 6 cm. diameters (also 5 cm. and 3,5 cm. are used according to the sediment
characteristics), is driven into the ground by an engine-powered driller (Cobra), and
*

o. Prof. Dr. İlhan KAYAN Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tel: (232) 388 01 10/1328
Coğrafya Bölümü Fax: (232) 388 11 02 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE
E.Mail: ilhan.kayan@ege.edu.tr
17 As usual, the Ephesos Project of the Austrian Archaeological Institute offered us the best
conditions for field research and training our students in the field. Therefore we greatly
indepted to Prof. Dr. Fritz Krinzinger for his support of our works and thank to Austrian and
Turkish members of the project and staff of Austrian Excavation House in Selçuk.
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after lifting the head-rod with another hydraulic-engine, the second and following
extension rods of 1 m. each are driven deeper. Thus, it is possible to go down to
20 m. even deeper (generally 15 m. is enough for our purpose) and to take fairly
undisturbed sediment samples, though they are slightly compressed. Sediment
samples taken from the drilling-holes are first examined in the site of drilling and
then analysed in our laboratory in the Department of Geography, Ege University.
Thus, sedimentary environments can be determined and paleogeographical
reconstruction maps of the area can be drawn. Archaeological material in the
sediment units like very small (cm. or even mm. size) pieces of pot-sherds or
bricks, tiles, fire remains (ash, charcoal) provide information about land-use
pattern of ancient times on the surrounding slopes, where any small remain, even
trace of them is not possible to be found today.
During the initial stages of our investigations in the Ephesos area, we
intensively worked on the alluvial development of the Selçuk delta plain. A great
deal of subsurface sedimentological and stratigraphical data, obtained by borehole drillings in many years, showed that sea reached to its present level about
7000-6000 years ago, and the plain was covered by sea entirely in that period.
Thus, it has been possible to delineate shoreline configuration during its maximum
extension and following changes in the Ephesos city area in detail.
Under the light of general stratigraphical and paleogeographical knowledge,
obtained from these initial investigations, special archaeological-environmental
issues could be possible to deal with in the following years and studies were
planned according to our decreasing data and knowledge. Studies on Artemision,
lower part of the Derbent valley, northern foot-slope of Panayır mountain, Agora
and Harbour are the most notable topics have been focused on.
In the last year (2005), our study on the core samples taken from the lower part of
the Ephesos city area, between the Bülbül and Panayır mountains showed that on
the change of marine conditions into dry land, about 7000-6000 years ago, washed
down material (colluvium) from the surrounding steep slopes and moreover, ruin
material of the buildings played more important role than the alluvium of the Küçük
Menderes river. Sedimentological analyses and stratigraphical interpretations
have revealed that the northern ridge, between Stadium and Olimpeion, and its
subsurface extension towards west hindered direct transportation and deposition
of Küçük Menderes alluvium into southern embayment, during the initial period
of deltaic progradation. In fact, in the areas both sides of the Harbour Street, ruin
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material of old Ephesus buildings (block stones, pieces of brick and tile) were found
as deposited in swampy environment, which overlies directly marine sediments on
a surface about 2 m. below present sea level.
Following this interpretation, to draw a precise profile along the Harbour Steet
has been necessary and working plan for 2006 prepared accordingly. Thus,
along the southern side of the paved Harbour Street, two new core drillings
were performed in the spaces between pavement marbles without causing any
damage. They produced complementary data about the sediments of shallow
marine environment, extended in front of the shoreline about 4000 years ago,
which had been formerly brought out based on data obtained by 3 coring in front
of the Theatre (0104, 0307, 0308).
In addition, illuminated data were obtained about the paleogeography of the
earlier periods of the city, from 2 corings in a hollow near the main entrance road to
the west of the Theatre Gymnasium. Here, a slight methane explosion happened
while working at a depth of 15 m. in core drilling number 0603.
The last core-drilling of 2006 was performed to the west of Serapeion, close to
the foot of the Bülbül Mountain (Number 0604). Here, after boring all ruin material,
the bedrock (Neogene sediments) was reached at a depth of 5 m. Finally, closer to
Serapeion, on the lowest part of the earth road towards the slope, several drilling
attepts failed because of a stony surface 120 cm. deep.
Sediment samples of core drillings will be analyzed in our laboratory in
Geography Department, Ege University, and new data will help to develope our
cross-sections along various directions, and paleogeographical maps.
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OLYMPOS KAZISI 2006 YILI ÇALIŞMALARI
B. Yelda OLCAY UÇKAN*
Olympos ören yerinde 2000 yılında başlayan ve 2005 sezonunda tamamlanan
yüzey araştırması sonucunda topografik kent planı tamamlanmış; 2006 yılı
ile birlikte başlayan kazı çalışmaları çerçevesinde alandaki mevcut yapıların
tanımlanmasına öncelik verilmiştir1.
3D Çalışmaları
Diğer antik kentlerin aksine Olympos’ta mimarî kalıntıların birçoğunun çok kalın
bir toprak tabakası ile kaplanmamış olması çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır.
Bu sayede, kazı çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamaksızın kentin mimarîsine
dair veriler elde edilebilmektedir. Temizlik çalışmaları ile eşzamanlı olarak
yapıların rölövelerinin de alınabilmesi olasıdır. Kent içindeki yapılardan bazılarının
duvarlarının ikinci, hatta üçüncü kat seviyesine kadar ayakta olması bu verilerin
değerlendirilmesinde ileri teknoloji ürünlerinden de faydalanmayı gerektirmiştir. Bu
çalışma sistemi ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına da temel oluşturacaktır.
Bunun için kullanılan cihaz, üç boyutlu tarama yapabilen ve sonuçları mevcut kent
dokusu ile memleket koordinatlarına da taşıyabileceğimiz lazer tarayıcıdır.
3B lazer tarayıcı, lazer teknolojisini kullanarak ölçüm yapabilen ve bu ölçümlerle
toplanan veriler kullanılarak mimarî ve arkeolojik belgeme ve dokümantasyon elde
etmemizi sağlayan bir cihazdır. Bu verilerin hassasiyeti açısal olarak belirlenmekte;
0.001 dereceye kadar açısal çözünürlükte mesafeye bağlı olarak detaylı ölçüm
yapılabilmektedir.
*

Doç.Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE.
1 2005 yılı Olympos ören yeri çalışmaları Antalya Müzesi Müdürlüğü denetiminde Anadolu
Üniversitesi’nden Doç. Dr. B.Yelda Olcay Uçkan, Dr. Erkan Uçkan, Öğr. Grv. Elif Uğurlu, Arş.
Gör. Zeliha Demirel Gökalp, Arş. Gör. Muradiye Bursalı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr.
Grv. Yalçın Mergen, Arkeolog Orhan Atvur, Mimar Rıza Yılmaz, İnşaat Mühendisi Ertan İlter,
Anadolu Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencileri Gökçen Öztaşkın ve Seçki Evcim, sanat
tarihçileri Ali Gümüşoğlu, Göktan Ergün, sanat tarihi lisans öğrencileri Alen Maşalı, Gizem
Sayacan, Murat Boylu, Didar Yılmaz, Basın-Yayın öğrencisi Evren Çelikel, İlyas Çelik ve
Bakanlık temsilcisi olarak Antalya Müzesi’nden Arkeolog Aynur Tosun’un katılımıyla 05-31
Ağustos günlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddî destek sağlayan VASCO Turizm A.Ş.ye ve
Ekol Mimarlık’a teşekkür ederiz.
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Toplanan verilerle nokta bulutu 3B gerçek modeller oluşturulabilmekte ve plan
kesiti ve en kesiti hazırlanabilmektedir. Örneğin mimarî bir rölöve çalışmasında
belirli kotlarda alınan plan kesitleri, bu yöntem kullanılarak istenen kotta istendiği
kadar kolayca ve çok hassas bir şekilde çıkarılabilmektedir. Ayrıca tarayıcıya
monte edilmiş, kalibrasyonlu ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinası ile çekilen
fotoğraflarla hazırlanan orthophoto (ölçekli fotoğraf) larla görünüşler ve bu
görünüşlerden CAD çizimleri hazırlanabilmektedir. Bu sayede değişik noktalarda
yapılan taramalar birleştirilerek ölçülen alanın üç boyutlu görüntüsü ve gerçek
modellemesi elde edilir.
Olympos antik kentinde bu yıl yapılan çalışmalarda kentin en anıtsal
yapılarından olan Roma Hamamı ve Tapınak Kapısı ve Liman Caddesi’nde lazer
tarayıcı kullanılmıştır. Roma Hamamı ve Tapınak Kapısı’nda plan, kesit ve görünüş
verileri için ölçüm yapılmıştır. Liman Caddesi’nde ise arazi durumunun zorluğu
nedeniyle sadece görünüş ölçümü yapılmıştır.
Kilise (K4)
Olympos kenti 2006 yılı çalışma döneminde kentte işlevi tam olarak belirgin
olan dinî mimarî örneklerinin rölöve ve plan çalışmalarına devam edilmiştir. Bu
bağlamda kuzey kentte Liman Caddesi’nin batısında yer alan kilisenin detaylı
rölöveleri tamamlanmıştır. Bu yapı da kentin genel karakterinde görülen;
mekânlardan oluşan yapı alanlarının yüksek bir duvarla çevrili olması özelliğine
uymaktadır. Kilise, oldukça küçük ölçekli olmasına rağmen, çevresinde bulunan
mekânlarla bir koruma duvarı içerisine alınmıştır. Diğer Likya kentlerinin aksine
Olympos’ta Ortaçağda sur duvarı inşa edildiğine dair bir iz yoktur. Kent, kuzey ve
güney yönlerinden yüksek dağlarla çevrili ve korunaklı olmasına rağmen, doğuda
deniz yönünde ve batıda karadan da tehlike altındadır. Savunma ihtiyacının sur
duvarı ile değil, kentin dışa kapalı birimler şeklinde düzenlenmesi ile karşılandığı
anlaşılmaktadır. Böylelikle her bir kompleks çevresine örülmüş yüksek duvarla
koruma altına alınmış oluyordu.
Daha önceki yıllarda dijital olarak ölçümleri yapılıp tamamlanan kent planı
üzerinde bu birimlerin saptanması; kentin daha önceki durumunun, Bizans
Dönemindeki değişimin ve kent dokusunun anlaşılmasında oldukça önemlidir.
Bu yüzden hem dinî mimarî örneği olarak kilisenin hem de kent dokusunun
tanımlanabilmesi için çevresindeki mekânların detaylı plan ve rölöveleri
çıkarılmıştır.
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Liman Bazilikası (K3)
Kentte bu yıl çalışma alanı olarak seçilen bir başka yapı ise Olympos çayının
güneyinde yer alan, daha önceki yıllarda “Liman Bazilikası” olarak adlandırdığımız
yapıdır. Bazilika kentin Erken Bizans Dönemine ait olması bakımından önemlidir.
Hellenistik bazilikal plan şemasındaki yapı olasılıkla bir deprem sonucu yıkılmıştır.
Bu yüzden sütun ve sütun başlıkları gibi taşıyıcı öğeler orta nefe doğru yıkılmıştır.
Ayrıca yapının kesme taş malzeme ile inşa edilen apsisinde büyük boyutlu ağaç
köklerinin taşları yerinden oynatarak kaydırdığı saptanmıştır. Kilisede detaylı plan
çalışmalarına 2005 yılında başlanmıştır. İleride yapılacak restorasyon çalışmaları
için kilisenin mevcut korunan hâliyle belgelenmesi önemlidir. Bu yıl gerek yapıda
dağınık hâlde bulunan taşıyıcı elemanların bulunması gerekse doğanın yaptığı
tahribat sebebiyle bir vaziyet planı çıkarılmış ve rölöve alınmıştır.

Küçük Hamam (H1)
Küçük hamam olarak adlandırdığımız yapı, kentteki üç hamam yapısından
biridir. Güney kentte Liman Bazilikası’nın doğusunda yer alır. Olympos’ta Roma
Döneminde inşa edilen hamam, Bizans Döneminde değiştirilerek kullanılmaya
devam edilmiştir. Ancak zemininin oldukça kalın bir toprak tabakasıyla kaplanmış
olması ve örtü sisteminin tamamen çökmüş olması, yapının Ortaçağda nasıl
bir işlevle kullanıldığının anlaşılmasını olanaksız kılmaktadır. Burada hamamın
su ihtiyacını karşılayan bir su kaynağı olsa gerektir. Günümüzde bu su kaynağı
hamamın dış duvarlarından başlayarak kuzeye doğru büyük bir alanı bataklık
hâline getirmiştir.
Hamamın Bizans Döneminde yeni eklentilerle Liman Bazilikası’na bağlandığı
saptanmıştır. Birbirinden bağımsız olarak inşa edilen iki yapı arasında geç
dönemlerde örülmüş duvarlar mevcuttur. Bu sebepten Liman Bazilikası’nın yanı
sıra hamam yapısında da detaylı rölöve çalışmaları yapılmıştır.
Daha önceki yıllarda hamamın güney duvarıyla bitişik, olasılıkla hamamın
hypocaust sisteminin parçası olarak inşa edilmiş kare planlı mekân yer alır. Mekânın
ikinci kat zemininde pişmiş toprak tuğlalardan oluşan döşeme saptanmıştır. Alanı
turistlerin yoğun olarak ziyaret etmesi bu döşemede tahribata neden olmuş,
çizim işlemi tamamlandıktan sonra zemin, koruma amaçlı olarak dere kumu ile
kapatılmıştır.
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Depo Çalışmaları
2006 yılı çalışmalarının bir bölümünü depo çalışmaları oluşturmaktadır. 1991
ve 1992 yıllarında yapılan kazılarında ele geçirilen buluntuların yer aldığı depoda
envanter çalışması yapılmış ve tüm eserler belgelenmiştir. Taş eserlerin yanı
sıra, seramik ve diğer küçük buluntular sistematik olarak numaralandırılmış ve
raf sistemine göre düzenlenmiştir. Önceki senelerde bir kısmı değerlendirilerek
yayınlanan taş ve seramik eserlerle ilgili değerlendirme çalışmaları devam
etmektedir.
Son yıllarda özellikle gençlerin tatil yöresi hâline gelen Olympos’ta ören yeri
yoğun bir turizm baskısı altına girmiştir. Özellikle Yazır Köyü bölümünde çoğu
izinsiz yapılan ağaç ev ve kulübe biçimindeki konaklama mekânlarının, artan
taleple giderek genişlediği gözlenmektedir. Özellikle pansiyonda konaklayan ve
günü birlik alanı ziyaret eden müşteriye hizmet amacıyla kurulan büfeler, yeme
içme mekânları, ören yerine sızmaya başlamıştır. Denetimsiz ve izinsiz yapılan bu
işletmeler, tarihi dokuyu fiziksel ve görsel olarak olumsuz etkilemektedir. Ambalajlı
tüketim maddelerinin yanı sıra organik ürünlerin de satıldığı bu birimlerden alınan
yiyecek ve içeceklerin çöpleri antik kentin içinde çöp yığınları oluşturmaktadır.
Bu hâliyle ören yerine gelen ziyaretçiler, aslında antik kenti gezmekten çok plaja
inen pansiyon sakinleridir. Dolayısıyla çoğunun antik kente yaklaşımları, günlük
ihtiyaçlarını karşılayan bir alan olmasının ötesine gitmemektedir.
Büyük bir bölümü Millî Park sahası içinde kalan kentin gerek tarihî gerekse doğal
yapısının kaybolmaması için insan eliyle gelebilecek olası zararların oluşmasını
önleyecek modelleri geliştirmek gerekiyor. Antik kentin kültürel varlıkları gün
ışığına çıkarılırken, bunların gelecek nesillere bozulmadan ulaşmasını sağlamak
için de öncelikle koruma ve kullanım dengesinin belirlenmesi gerekmektedir.
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Harita: 1
1 - Kuzey Kale
2 - Doğu Nekropol ve Liman Anıtsal Mezarları
3- Ortaçağ Hamamı
4 – Şapel
5 – Değirmen ve Su Kanalı
6 – Lykiarkh’ın Mezarı
7 – Mozaikli Yapı
8 – A Alanı
9 – A Kilisesi
10 – B Kilisesi
11 – Tapınak

12 – Kuzey Batı Yapı Topluluğu
13 – Kuzey Nekropol
14 – Köprü
15 – Güney Nekropol
16 – Batı Nekropol
17 – Tiyatro
18 – Liman Yapıları
19 – Büyük Hamam
20 – Liman Bazilikası
21 – Küçük Hamam
22 – Güney Kale (Ceneviz Tepesi)
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Resim 1: Alanda yürütülen üç boyutlu lazer ölçüm çalışmaları
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NİF (OLYMPOS) DAĞI KAZI VE ARAŞTIRMA PROJESİ:
2006 YILI KAZISI
Elif TÜL TULUNAY*
Nif (Olympos) Dağı’nda ilk arkeolojik kazılar, T. C. Bakanlar Kurulu’nun
09.06.2006 tarih ve 10602 sayılı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul
Üniversitesi** adına, başkanlığımda, 01 - 30 Eylül 2006 tarihlerinde, Karamattepe
ve Dağkızılca nekropol alanlarında yapılmıştır1.
Kazımızın başarıyla gerçekleşmesi doğrultusunda sağlanan tüm olanaklar ve
yürütülen özverili çalışmalar için teşekkürlerimi arz ederim2.
*

Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı 34134 Lâleli - İstanbul / TÜRKİYE.
e-posta: ttulunay@istanbul.edu.tr
** İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2006 yılında “Nif (Olympos) Dağı Kazı
ve Araştırma Projesi” adını alan, 1999 yılından beri üzerinde çalıştığım Nif (Olympos) Dağı
Araştırma Projesi’ni desteklemektedir. Bu proje kapsamında, İzmir İli Buca, Kemalpaşa ve
Torbalı ilçeleri sınırlarında yer alan Nif Dağı’nda, 1999 - 2001 yıllarında yapılan ön inceleme
gezileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü Araştırma Fonu (Proje No: 1508/28082000); 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, İ.Ü. Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (Proje No: 238/29042004 ve 394/03062005) ve 2006 yılında Bakanlar Kurulu
kararıyla yapılan ilk kazılar, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 541 / 05052006)
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından
desteklenmiştir.
1 Nif (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropol alanlarını gösteren haritalar için
bkz. Tulunay 2006, s. 189 ve s. 195 Resim 1 ve Tulunay 2007, s. 351 ve s. 357 Resim 1.
2 T. C. Bakanlar Kurulu’na ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, verdikleri kazı izni (25.08.2006 / B.16.0.Kvm.200.11. 02.02.1414 01 222.
01(35) 140343); İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, sağladıkları destek;
Genel Kurmay Başkanlığı’na donatım yardımı ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na,
görevlendirme için çok teşekkür ederim. Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi’nin
2006 yılı bilimsel ekibinde toplam 32 kişi görev almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül
Tulunay – İ.Ü. (Proje Başkanı), Araş. Gör. Dr. Rıfat Eser Kortanoğlu – An.Ü.; Araş. Gör. Daniş
Baykan (M.A.) – T.Ü.; Mustafa Bilgin (M.A.) – S.Ü.; Göknur Bektaş – İ.Ü.; Gülrû Evren Işınak
– İ.Ü.; Esen Kaya – İ.Ü.; Tuna Olcayto – İ..Ü.; Nuray Özbilir – İ.Ü.; Bizans Uzmanı Sanat
Tarihçileri: Doç. Dr. Asnu Bilban Yalçın – İ.Ü.; Özkan Yıldız – İ.Ü.; Jeodezi Mühendisi: Yrd.
Doç. Dr. Cahit Tağı Çelik – N.Ü.; Jeofizik Mühendisleri: Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel-
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İLK BULGULAR
KARAMATTEPE
Nif Dağı’ndaki ilk bilimsel kazıya, Karamattepe’de, orman içinde meyve
bahçesi olarak kullanılan alanda, 2004 yılı yüzey araştırması jeofizik verilerine3 ve
yüzeyde bulunan Geometrik / Arkaik Dönem keramik4 yoğunluğuna dayanarak,
bu erken tarihlere ait yapı ve mezar bulmak amacıyla başlanmıştır.
2006 Eylül ayı boyunca, 5 x 5 m.lik 16 açmada yaklaşık 350 m2 lik bir alan
kazılan Karamattepe’de (Resim: 1), dikdörtgen mekânlara ait, yalnızca en alttaki
bir ya da iki taş sırası korunagelmiş temel kalıntıları; üç mezar (KM 1, KM 2 ve
KM 3); bir kül sunağı (Resim: 7); çeşitli kaplar, keramik parçaları (Resim: 4); üç
ağırşak, otuzdokuz adet ok ucu ve bir bileği taşı (Resim: 10) bulunmuştur.
Keramik ve Mekânlar
Kazımızın ilk günü, Açma I’de, –0,395 m. kodunda, temel seviyesinde taş
yıkıntısı içinde dört adet pişmiş toprak kaptan oluşan toplu buluntu gün ışığına
çıkarılmıştır. M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen bu kaplar (Resim: 2), bir halka gövdeli
askos (yük. 0,081 m.), bir İonia kâsesi (yük. 0,08; çap. 0,14 m.), bir basık bikonik
gövdeli, geniş ağızlı, dışa dönük dudak kenarları içe eğimli, tek ve yüksek kulplu,
düz dipli küçük çömlek (yük. 0,098 m.) ve bir bodur lekythos (yük. 0,092 m.)
olup ilginç formlarının yanı sıra, temelleri tarihleme açısından da büyük önem
taşımaktadır.
İ.Ü.; Araş. Gör. Hakan Alp – İ.Ü.; Araş. Gör. Oya Tarhan Bal – İ.Ü.; Jeoloji Mühendisi: Yrd.
Doç. Dr. Ali Gürel – N.Ü.; Mimarlar: Araş. Gör. Bilge Ar – İ.T.Ü.; Araş. Gör. Hasan Tahsin
Selçuk – Y.T.Ü.; Paleoantropolog: Alper Yener Yavuz – A.Ü.; Lisans Öğrencileri: Çiçek Atay
– İ.Ü. Arkeoloji; Sezen Aydemir – İ.Ü. Arkeoloji; Özlem Bilginer – İ.Ü. Arkeoloji; Özgür Boran –
Y.T.Ü. Mimarlık; Çağlar Çakır – İ.Ü. Koruma ve Onarım; Uluç Erten – İ.Ü. Koruma ve Onarım;
Uğur Genç – İ.Ü. Koruma ve Onarım; Emre Kavaklıoğlu- İ.Ü. Arkeoloji; Çiğdem Kurban – İ.Ü.
Arkeoloji; Devran Tulunay – İ.Ü. Metalurji ve Malzeme; Deyyan Tulunay – An.Ü. İktisat; Çağlar
Yılmaz – Y.T.Ü. Mimarlık ve Bakanlık temsilcisi: Elife Güven (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü). Ekibimin özveriyle çalışan tüm üyelerine içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca bize
çok yardımcı olan İzmir 2 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na; Buca,
Kemalpaşa ve Torbalı kaymakamlıklarına; Buca Belediye Başkanlığı’na, İzmir Ulaştırma
Genel Müdürlüğü (İZULAŞ), İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), Birlik Otel ve
İnci Holding yöneticilerine içten teşekkürlerimizi sunarım.
3 Bkz. Tulunay 2006, s. 190, s. 192 ve s. 199, Resim 9.
4 Bkz. Tulunay 2006, s. 192 ve s. 196, Resim 4.
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Açma II’de de, –0,80 m. de, yine taşlar içinde, keskin profilli dört boğuma sahip,
içi oyuk yüksek ayaklı; geniş ağızlı ve çentik dudaklı, iç kısmı kırmızı astarlı sığ bir
kâse (Resim: 3) bulunmuştur; Thymiaterion (tütsü kabı) olarak nitelendirdiğimiz
ve Akhaimenid metal kapları etkisindeki yerel üretime erken bir örnek olduğunu
düşündüğüm bu kabın (yük. 0,143 m.) yakın bir antik benzerine şimdiye dek
yayınlarda rastlanamamıştır; fakat özellikle Batı Anadolu’daki kazı yerlerinde
bulunmuş ve henüz yayınlanmamış benzerlerinin varlığı olasıdır.
Karamattepe’de, 2006 yılında gün ışığına çıkarılan taş temeller, kenarları
3 - 4 m. uzunluğunda, kareye yakın dikdörtgen planlı mekânlara aittir (Resim:
1). Ana kayaç olan marn (kepir) tabakası üzerinde yer alan bu en alt seviyede,
yıkıntı arasında bulduğumuz pişmiş toprak kaplar (Resim: 2) bağlamında M.Ö.. 6.
yüzyıla tarihlendiği anlaşılan yerleşime ilişkin bir yorum yapabilmek için, gelecek
yıllardaki kazı sonuçlarını beklemenin daha doğru olacağı görüşündeyim. Çünkü,
önceki yıllarda bağcılık yapılan bu alanın pullukla sürülmüş olması, toprağı bir
hayli karıştırmış, yüzeye yakın kalıntılara zarar vermiş ve olası üst tabakaları
yok etmiştir. Bugün mevcut meyve ağaçlarının devamlı sulanması ve uzayan
kökleri de yer altındakilerin korunagelme durumunu olumsuz etkilemiştir. Ayrıca
burada, kaçak kazılar sonucu yüzeye dağılmış ve toprağa karışmış olan M.Ö.
8. yüzyıla tarihlenebilen çeşitli geometrik motifli keramik parçalarına (Resim: 4)
sık rastlanması ilginçtir. Gelecek yıllarda, bu parçaların çıktığı kaynağı saptamak
üzere alanın farklı yerlerinde ve çevrede jeofizik araştırmalar eşliğinde sondajlar
yapmayı planlıyoruz.

Mezarlar
Karamattepe’de ortaya çıkarılan mezarlar, arkaik mekânların içinde yer almakta
(Resim: 1), fakat Hellenistik Döneme tarihlenen kontekst içermektedir. Marn (kepir)
tabakası içine dikdörtgen tekne biçiminde oyulmuş bu basit mezarların üzerleri
yan yana konmuş büyük yassı taşlarla kapatılmıştır.
KM 1, 2,10 m. uzunluğunda, doğu-batı doğrultuludur (Resim: 5). Üzerinde,
kayrak taştan düzgün kesilmiş 0,40 x 1,80 m.lik büyük bir kapak taşı; ayak
tarafında ise 0,30 x 0,40 m. lik dikdörtgen bir yassı taş mevcuttur. Diğerlerinden
daha muntazam iç duvarlara sahip olan mezarda, 28 - 30 yaşlarında bir erkek
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iskeleti bulunmuştur5. Boyu 1,71 m. olan bireyin Akdeniz ırkı (dolikosefal)
özellikleri taşıyan kafatasında (cranium) alın kemiği (frontal) sağ kaş kemeri ve
tepe (parietal) üzerinde darp kaynaklı olabileceği düşünülen küçük çaplı iki travma
mevcuttur; ayrıca ayak ve gövde kemiklerinde yaşam tarzına bağlı olabilecek
anomaliler saptanmıştır; bu birey, çok yol yürümüş ya da ağır yük taşımış biri
(asker?) olabilir.
Mezardan, ölünün ayak ucuna konmuş hediyeler olarak; bir adet (yarısı
korunagelmiş), dış yüzünde, dipte dairesel merkezli ışınsal yaprak; gövdede ise
diklemesine aralıklı yerleştirilmiş, ortaları damarlı (çizgili), kabartma tek yaprak
motifleri bulunan, renksiz (beyaz) camdan bir kâse (yük. 0,085 m., çapı 0,132 m.)
ile pişmiş topraktan tüm (kırıksız) bir testi (yük. 0,25 m.) ve yapıştırılarak tümlenen,
alçak kaideli, yayvan bir kâse (yük. 0,061 m.) çıkmıştır (Resim: 6). Yine Akhaimenid
madenî kapları etkisinde yapılmış cam kâsenin, profil, boyut ve motif açılarından,
yayınlanmış en yakın benzeri Napoli Millî Müzesi’nde korunan ve nereden geldiği
bilinmeyen bir örnektir6. KM 1 cam kâsesi, analojiler ve kontekstteki keramik
formlarına göre M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlenebilir7.
KM 2, güneydoğu-kuzeybatı yönlü ve 1,68 m. uzunluğunda olup iç duvarları
KM 1’e oranla daha özensiz oyulmuş bir mezardır. Üzeri dört adet büyük ve birkaç
adet küçük kabaca kesilmiş yassı taş ile örtülmüştür. Bu mezarın yakınında, kepir
(marn) içine oyularak dört yanına (duvarlarına) diklemesine yassı taşlar konulmuş,
kül ile dolu olan ve az sayıda hayvan kemiği ile pişirme kabı parçaları içeren küçük
bir çukura (sunak?) rastlanmıştır (Resim: 7).
Mezarın içindeki iskelet çok kötü korunagelmiştir; ele geçirilen az sayıda
kemik, altmış yaşlarında bir kadına ait olup, ağız boşluğunda (dil altı?) gümüş bir
B. İskender sikkesi (ağırlığı 4,15 gr., çapı 0,016 m.) ele geçirilmiştir. İyi durumda
5 Mezarlarda bulunan iskeletler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Ayla Sevim başkanlığında, Yrd. Doç Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu
(C.Ü.), Öğr. Gör. Ayhan Yiğit (C.Ü.) ve Alper Yener Yavuz’dan (A.Ü.) oluşan bir ekip tarafından
çalışılmaktadır. Burada değindiğim ilginç bulguları için kendilerine içtenlikle teşekkür ederim.
6 G. D. Weinberg, “Hellenistic Glass Vessels from the Athenian Agora”, Hesperia 30, 1961, s.
384 vdd., Dpn. 23, Lev. 93 a. (Nif - Karamattepe: yük. 0,085 m., çap 0,132 m.; Napoli: yük.
0,065 m. çapı 0,141 m.)
7 Cam uzmanları, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Erten ve İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’nden Dr. Şeniz Atik’e, tarihleme konusunda verdikleri bilgi ve sağladıkları
bibliyografya için teşekkürlerimi sunarım. Burada yeri gelmişken, keramik uzmanı Mustafa
Bilgin’e de titiz çizim ve değerlendirme çalışmaları için teşekkür ederim.
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olan Sardis basımı bu gümüş drahminin ön yüzünde, sağa doğru aslan postlu B.
İskender başı; Aleksandros yazılı arka yüzünde ise, sola doğru, ¾ sol profilden
taht üzerine oturmuş, sağ elinde kartal, sol elinde asa tutan yarı giyimli Zeus
betimi görülmektedir8.
Bireyin ayak ucuna konulan unguentarium (yük. 0,135 m., gövde çapı 0,07 m.)
boyun kısmından kırılmış olup, kırık kırığa gövdeye oturan parçası iskeletin karın
kısmında bulunmuştur9. Mezar kontekstinde (Resim: 8) bir de hafif konik boyunlu,
şişkin gövdeli, tek kulplu, kaidesiz bir kap (yük. 0,127 m., gövde çapı 0,109 m.)
vardır. Bu mezar da, KM 1 gibi, özellikle Sardis’te basılmış gümüş B. İskender
drahmisi ve pişmiş toprak unguentarium formu nedeniyle10, M.Ö. 325’ten sonraya
tarihlenmelidir.
KM 3 (Resim: 9), güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda ve 1,80 m.
uzunluğundadır. Bu mezara iki ölü (a - b) gömülmüştür. KM 3a, otuzbeş yaşlarında
bir kadına ait iskelet parçalarıdır ve diğer ölüye (KM 3b) yer açmak için ayak ucuna
doğru kenara çekilmiştir. KM 3b, kemiklerinde enfeksiyona bağlı deformasyon
ve kemik yıkımı saptanan, olasılıkla tüberküloz benzeri bir hastalık sonucu
ölmüş, altmış yaşı geçkin bir erkek iskeletidir; kafatası çevresinde, oldukça kötü
korunagelmiş, bazıları yaprak biçimli, altın yaldızlı (bir diademe ait?) ince bronz
parçacıklar ele geçirilmiştir. Keramik bulunmayan mezardan ayrıca iki adet bronz
halka küpe (çapları 0,012 - 0,013 m.) çıkmıştır.
Diğer Küçük Buluntular
Karamattepe’de belli bir kontekste bağlı olmadığından henüz net tarihlenemeyen
2006 yılı diğer küçük kazı buluntuları (Resim: 10) arasında, farklı tiplerde otuz
sekiz adet demir bir adet bronz ok ucu ilginçtir; bunlar tipolojik açıdan şimdilik
8 Nif Dağı’nda bulunan sikkeleri çalışan uzman Arkeolog - nümismat Dinçer Savaş Lenger’e bu
drahminin darp yeri ve tarihleme bilgileri için teşekkür ederim.
9 Bu durum bana, Hitit ölü gömme törenleriyle ilgili metinler ve kazılarda ele geçirilen buluntular
ışığında, M.Ö. 2. binyılda, Anadolu’da, ölüye yapılan sıvı sunudan sonra görülen kap (ya da
yalnızca ağız, kulp kısmını) kırma geleneğinde olduğu gibi, unguentariumun kasten kırılmış
olabileceğini düşündürmektedir. Krş. İ. Metin Akyurt, M.Ö. 2. Binde Anadolu’da Ölü Gömme
Âdetleri, Ankara, 1998, s. 143 vd., s. 148.
10 Sardis, Ephesos ve Tarsus’tan yakın benzerleri bulunan bu unguentariumun, Muğla
Müzesi’ndeki bir benzeri için bkz. A. Civelek, “Muğla Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak ve
Cam Unguentariumlar”, AST 24, 2, 2007, s. 284; s. 293 Çizim 1a; s. 295 Resim 1. (Nif Karamattepe: yük. 0,135 m. Muğla Müzesi yük. 0,132 m.)
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dört ana gruba ayrılmaktadır. Birinci gruptaki sivri dipli, ucu dörtgen kesitli 18 adet
demir namlu, M.Ö. 4. yüzyılda geliştirilmiş gastraphetes (karından atan) gibi bir
savaş âletiyle atılarak zırh delme; diğer gruptakilerden bazıları ise mızrak topuğu
veya mızrak papucu olarak kullanılmış olabilir11; bunları sivriltmek için bir bileği
taşı da bulunmuştur. Ayrıca metal iğneler ve üç adet pişmiş toprak ağırşak ele
geçirilmiştir.
Karamattepe’de, M.Ö. 4.-3. yüzyıllara tarihlenen siyah astarlı keramik örnekleri
de saptanmıştır; özellikle, bir kantharos kaidesine, içe dönük kenarlı sığ bir kâseye
ve bir balık tabağının ağız kenarına ait parçalar, Erken Hellenistik Dönemin tüm
Akdeniz dünyasında yaygın vazo formlarını göstermektedir.
DAĞKIZILCA
Dağkızılca’daki kazı çalışmaları, kaçak kazılmış ve soyulmuş altı tümülüs oda
mezarda, plan çıkarıp çizmek ve jeofizik bulgular doğrultusunda dokunulmamış
yeni mezar bulmak amacıyla sondajlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle, DM
3 ve DM 5’te yapılan sondajlarla, bu mezarların plan ve rölöveleri çizilmiş, ayrıca
mezar ve çevresinin inşa şekli ve düzeniyle ilgili bilgi edinilmiştir (Resim: 11).
DM 5’in, DM 1 gibi, özenli duvar yapısına sahip ve iki odalı olduğu; arka odasında,
iki taş ölü yatağı (parçalanmış halde elimize geçmiş ve kısmen tümlenebilmiştir) ve
en az iki ölü (dağıtılmış kemiklerden anlaşıldığı kadarıyla orta yaşlarda bir kadın
ve bir erkek) bulunduğu anlaşılmıştır. Dağkızılca’da kaçak kazılardan bilinen diğer
mezar yapılarından (DM 1 - DM 4) farklı şekilde, DM 5’te, dromosun doğuya değil,
güneye yönlendirilmiş olması ilginçtir.
ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR
Ölçüm ve Çizim
Nif Dağı’nda kazıya başlanan ve kazısı planlanan alanlarda, jeofizik araştırmalar
(manyetik ve elektrik ölçümler), arazi ölçümü, yapıların topografik haritaya
işlenmesi ve mimarî çizimi (plan ve rölöve) 2006 yılında da devam etmiştir.
11 Nif Dağı Karamattepe metal eserlerini İstanbul Üniversitesi Araş. Gör. Daniş Baykan
çalışmaktadır; verdiği bu ön bilgiler için kendisine teşekkür ederim.
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Onarım ve Konservasyon
Gün ışığına çıkan buluntular (keramik, madeni eser, cam vb.) mekanik ve/veya
kimyasal yöntemlerle temizlenerek onarılmış; çizim ve dijital fotoğraf çekimleri
tamamlanarak, kazı envanter numaralarıyla dijital arşive aktarılmıştır.
Kil Analizi
Geçen yıl Nif Dağı’nda, üç yerden (Bozköy, Dağkızılca ve Karamattepe)
derlenen keramik parçaları ile buralara en yakın kil ocaklarından alınan örneklerin
XRD analizleri (X-Işın Difraktogramları), MTA laboratuvarlarında Philips marka
PW 3710 model cihazda (Cu anot kullanılarak) 2006 yılında tamamlanmış (Resim:
12); bölgede, keramik yapımı için hammadde olarak, simektit ve kaolinit grubu kil
mineralleri yanı sıra, kalsit minerallerinin de yaygın bulunduğu; fakat incelenen
keramik örneklerinin yapımında kaolinit minerali içeren killerin kullanılmadığı ve
pişme sıcaklığının da 700 - 900 °C olduğu saptanmıştır12.
Kaçak Kazı Buluntularının Saptanması ve Müzeye Teslimi
Ne yazık ki, 2006 yılında da Ballıcaoluk ve Başpınar mevkilerinde, yeni kaçak
kazılar yapıldığını; Ballıcaoluk Kalesi’nin görkemli doğu duvarında, dinamit
patlatılarak büyük blok taşların düşürüldüğünü; Başpınar Bizans yapısında, derin
açılmış çukurlardan, bir adet gemi çiziktirmeli / graffitolu), üç adet yazıtlı13 ve üç
adet mimari işlevli (korkuluk?) taş blok çıkarılmış olduğunu gördük (Resim: 13).
Bunlar da, kazımızın buluntularıyla birlikte, 02. 10. 2006 tarihinde İzmir Arkeoloji
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Başpınar’da açığa çıkarılan duvarların plan ve rölövesi
de yapılmıştır (Resim: 14).
Sit Alanı İlânı
2004 ve 2005 yıllarındaki başvurumuz çerçevesinde, İzmir 2 No.lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinden Gökhan Kılıç, Elif Başçı ve
Mehmet Tüzüner, önerdiğimiz alanlarda incelemelerde bulunarak, Nif Dağı’ndaki
antik yerleşim bölgelerinin acilen arkeolojik sit alanı ilân edilmesi için gereğinin
yapılmasını kararlaştırmıştır.
12 Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel’e bu özverili arazi
ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarını bildiren raporu için teşekkürlerimi sunarım.
13 Bu yazıtları çalışan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Hamdi Şahin
tarafından, Bukranion başları kırılarak yapı malzemesi olarak kullanılmış bir lento, yazıtının
harf karakterine göre, M.S. 3.-4. yüzyıla tarihlenmektedir. Kendisine verdiği bu bilgi için
teşekkür ederim. Bu durumda Başpınar’a ya da çevresine Laskarisler Dönemi öncesinde de
yerleşildiği düşünülebilir.
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SONUÇ
Nif Dağı’nda, 2006 yılında başladığımız arkeolojik kazılar, önceki yıllarda kültür
envanterine geçirdiğimiz kalıntılardan çok daha erken yerleşimler bulunduğunu
ortaya çıkarmış, örneğin, Karamattepe nekropol alanında dikdörtgen mekânlara
ait arkaik temel izlerine rastlanmıştır; keramik verilerine göre burada daha eskiye
tarihlenebilecek bir yerleşim bulunması da mümkündür. Hiçbir kaynakta sözü
edilmeyen bu yöreye ilişkin, definecilerin dağıtmadığı, in situ buluntular şüphesiz ki
çok önemlidir ve yalnızca Karamattepe’de, 1 ay gibi kısa bir çalışma süresinde ele
geçirilen ilginç objeler, daha fazla geç kalınmadan Nif Dağı’nda arkeolojik araştırma
ve kazılara başlama istemimizin ne denli yerinde bir karar olduğunu kanıtlamıştır.
Umarım, yöre halkı, Nif Dağı’nın sit alanı ilân edilen yerlerini, kendilerine atalarının
emanet ettiği topraklardaki kültür varlıklarını gelecek kuşaklara eksiksiz iletmek
görevinin yanı sıra, yaşamlarında kültür ve turizm açısından kalıcı bir kalkınma
sağlamak bilinciyle de koruyacak, dolayısıyla kaçak kazıları engelleyecektir. Zira,
bundan önceki yazılarımda da vurguladığım gibi, kültür tarihi henüz yeterince
bilinmeyen bu yöre, İzmir’in yanı başında, büyük bir kültür ve doğa turizmi
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle gelecek yıllarda daha geniş bir ekiple ve
sağlanacak daha iyi olanaklarla, İstanbul Üniversitesi önderliğindeki Nif (Olympos)
Dağı Kazı ve Araştırma Projesi’ni var gücümüzle sürdürmek, Türk arkeolojisi ve
ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz; projemize ilgi duyan bilim insanlarını
da ekibimize katılmaya davet ediyoruz.
Kısaltmalar
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: American Journal of Archaeology

AST

: Araştırma Sonuçları Toplantısı
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe 2006 kazısı planı
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Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe 2006 I. Açma’dan toplu buluntu

Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe 2006 II. Açma’dan Thymiaterion
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Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe 2006 M.Ö. 8. - 7. yüzyıllara tarihlenen keramik
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe 2006 KM 1
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Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe 2006 KM 1 konteksti

Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe 2006 KM 2 ve kül sunağı
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Resim 8: Nif Dağı - Karamattepe 2006 KM 2 ve konteksti

Resim 9: Nif Dağı - Karamattepe 2006 KM 3 konteksti
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Resim 10: Nif Dağı - Karamattepe 2006 küçük buluntuları

Resim 11: Nif Dağı - Dağkızılca 2006 DM 3 plan ve rölövesi ve DM 5
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Resim 12: Nif Dağı - Karamattepe 2006 kil analizi tablosu

Resim 13: Nif Dağı - Başpınar 2006 kaçak kazı buluntusu yazıtlı ve mimarî taşlar
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Resim 14: Nif Dağı - Başpınar 2006 Bizans yapısı plan ve rölövesi
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2006 YILI LAODİKEİA ANTİK KENTİ KAZILARI
Celâl ŞİMŞEK*
Laodikeia’da; 1 Haziran-18 Ekim 2006 tarihlerinde; Suriye Caddesi, Doğu
Bizans Kapısı, Pithoslu Mekân, Ara Sokak, 13 O Sokak Kavşağı Sondajı, Güney
Roma Villası, Merkezi Hamam, Kuzey Nekropolü ve Bozburun Kazısı olmak üzere
9 alanda çalışılmıştır1.
I)- Suriye Caddesi Kazıları (Resim 1-4)
Suriye Caddesi kazıları, 2005 yılında dört yol kavşağında (tetrapylon) bırakılan
alandan başlayarak, Doğu Bizans Kapısı’na kadar 90 m. açılmış ve cadde kapıyla
birleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında Suriye Caddesi’nin son kullanım aşaması olan,
M.S. 7. yy. İmparator Focas (602-610) Dönemi depreminde tamamen yıkılmış
hâli ortaya çıkarılmıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde mimarî bloklarının bir
kısmı hem taşınmış, hem de taş ocağı olarak kullanılarak tahrip edilmiştir. Kazı
çalışmaları sonunda portiklerin gerisinde yer alan dükkânların ön duvarlarının
yer yer 1.00-1.20 m. arasında değişen yüksekliklerinin ayakta kalabildiği tespit
edilmiştir. Tetrapylondan itibaren Doğu Bizans Kapısı’na kadar; cadde genişliği
6.30m.den başlayıp, 7.70 m. ye kadar ulaşır. Bu bölümde tek basamakla caddeden
yükselen güney portiğin genişliği 3.72-3.85 m. arasında, kuzey portiği ise 4.05*

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampusu, Denizli-TÜRKİYE; email: csimsek@pau.edu.tr
1 Bakanlık Temsilcisi olarak, Denizli Müzesi’nden Müze Araştırmacısı Şaban KÖK görev
yapmıştır.
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Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Denizli Valiliği-İl Özel İdaresi,
TÜBİTAK, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Belediyesi, DEBA Holding A.Ş, Denizli Soroptomist
Derneği, Modal, Denizli Elektrik Mühendisleri Odası, Modern Optik.

99

4.20 m. arasında değişmektedir. Caddenin iki yanında yer alan ve sundurma
çatıları taşıyan portik galerileri, Doğu Bizans Kapısı’na kadar bir ayak, iki sütun
sistemine göre inşa edilmiştir.
Caddede; tetrapylon kavşağından sonra ikinci bir ara sokak daha ortaya
çıkarılmıştır. Böylece 2002 yılında batıdaki Stadyum Caddesi kavşağında yer alan
İmparator Caracalla (211-217) Nymphaeum’undan itibaren Doğu Bizans Kapısı’na
kadar toplamda cadde 360 m. açılmıştır2. Hippodomik sistemde caddenin kuzey
tarafında yedi ara sokak, güneyde ise, Merkezi Agora ve onun yanında başka bir
büyük yapı kompleksi olması nedeniyle üç ara sokak ortaya çıkarılmıştır. Bu planda
Suriye Caddesi’nin iki yanındaki adaların (insula) genişliği 42 m., derinliği ise 51
m. olarak tespit edilmiş olup ara sokak genişlikleri 4.70 m. dir. Kazılar sonunda
güney portiğin, kuzey portiğe göre daha sağlam kalabildiği, kuzey portiğin ikinci
kavşak noktasından itibaren çok tahrip edildiğini ve portik döşemelerinin tamamen
kaldırıldığı, sadece cadde hizasında tabanın kullanıldığı ve tek sıra bloklarla
yükseltilmiş bölümde galerinin korunabildiği görülmüştür. Bazı dükkân girişlerinin
iki yanında postamentler, sütun parçaları, sütun başlıkları, yan yatırılmış arşitrav,
friz gibi blokların yerleştirildikleri tespit edilmiştir. Bunlardan kuzey portik üzerinde
dükkân girişi yanında yer alan sütun parçaları, başlık ve yine Korinth başlığı
üzerine yerleştirilen oyun sistemleri ortaya çıkarılmıştır.
Tetrapylondan itibaren Doğu Bizans Kapısı’na kadar caddede yer alan yıkık
hâldeki harçlı tuğlalar, bu bölümde normalde 3.80-3.85 m. civarında olan sütun
yüksekliklerinin daha kısa olması sebebiyle sütun ve ayakların üst kısımlarının
harçlı tuğla kemerlerle yükseltildiğini ve bunların üzerine de portiğin sundurma
çatısını taşıyan ahşap hatılların yerleştiğini ortaya koymuştur. Yolda görülen bu
harçlı tuğla yıkıntısının üzerindeki 10-15 cm. yüksekliğindeki harç tabakası ise,
M.S. 494 depreminden sonra caddenin yıkılması, cadde ortasına iki yandan harçlı
tuğlaların düşmesi ve bunun üzerine de belli bir harç tabakası atılarak tabanın
düzgün kullanılma amacı ile yapıldığını gösterir. Portikler üzerindeki döşemeler
büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Ancak kuzey portik üzerinde bir iki noktada
kalabilen opus sectile döşemeler, güney portik üzerinde daha fazla görülmektedir.
Ayrıca opus sectile döşemelerin yanında, iki noktada tespit edilen mozaikler,
bazı dükkân önlerinin farklı döşendiğini göstermektedir. Portikler üzerindeki
2 Bkz. C. Şimşek, 2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 26. KST I, 2005, 306-308; C. Şimşek,
2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 27. KST I, 2006, 419-420; C. Şimşek, 2005 Yılı
Laodikeia Kazısı Çalışmaları, 28. KST I, 2007a, 459-461; C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad
Lycum), İstanbul, 2007b, 115-127, Res. 47a-s.
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sütunlu galerilerde, devşirme olarak kullanılan sütun yüksekliklerine uygun
olarak kaidelerin de ayarlandığı görülür. Cadde portikleri üzerinde yer alan sütun
başlıklarının çoğunluğu devşirme Korinth ve kompozit olup bir kısmı da Erken
Bizans Dönemine ait bozulmuş Dor başlığı şeklindedir. İkinci kavşakta, köşelere
“L” şeklinde ayaklar yerleştirilerek kavşak düzenlemesi yapılmıştır. İkinci kavşağın
hemen yanında, Doğu Bizans Kapısı tarafında, kuzey portikteki iki sütun kaidesi
arası ile cadde üzerine taşan dikdörtgen şeklinde (3.21 x 1.60 m.) bir sokak
çeşmesi açığa çıkarılmıştır. Cadde kazılarında mermerden yapılmış kabartma ve
heykel parçalarıyla, başları, yazıt parçaları, pişmiş toprak kandiller, pithos, testi
ve tabak parçaları, çatı kiremidi ve omurgaları, dükkânlarla ilişkili bronz terazi ve
parçaları, gramlar, kilit parçaları, bronz pişirme tavaları, bronz ekmek damgası,
kemer tokaları, kemik ve bronz saç iğneleri, bronz tıbbî aletler, cam minyatür
unguentariumlar gibi çok çeşitli buluntular ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen sikkeler, Suriye Caddesi’nin M.Ö. 2. yy.dan itibaren, M.S. 7. yy.ın
ilk yarısına kadar kullanım aşamalarını ortaya çıkarmıştır. Caddede yapılan en
önemli düzenleme İmparator Domitianus (81-96) Dönemindedir. Bu dönemde
portikler Dorik cepheli olarak yapılmıştır. Caddenin ana kanalizasyonu, Septimius
Severus Çeşmesi’nden itibaren doğu tarafa akmaktadır. İki yanlarda yer alan
ara sokakların kanalizasyonları caddedeki ana kanalizasyona bağlanmıştır.
Bulunan M.Ö. 2. yy. sikkelerinden sonra Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) Dönemi,
M.S. 2., 3., 4., 5., 6. ve İmparator Focas (602-610) dönemleri kronolojik olarak
takip edilebilmektedir. Sikke buluntuları caddenin en yoğun kullanımının 4. yy.da
olduğunu ortaya koymuştur. M.S. 494 yılında meydana gelen deprem ve bunun
arkasından MS. 6. yy. kullanımı ikinci yoğunluğu ortaya koyar. Bu kullanım
İmparator Focas (602-610) Dönemindeki büyük depreme kadar devam eder.
Bundan sonra cadde terk edilerek taş ocağı olarak kullanılmıştır. Ortaya çıkarılan
mevcut cadde düzenlemesi, 494 yılı depremi arkasından yapılmıştır.
II)- Doğu Bizans Kapısı (Resim 1-2, 4-6)
M.S. 395 yılında Roma İmparatoru I. Teodosius (378-395) ve Arcadius’un
(395-408) Pers (Sasanî) tehdidine karşı aldığı karar doğrultusunda, Laodikeia
antik kentinin de etrafı sur duvarıyla çevrilmiş ve Suriye Caddesi üzerine giriş
kapılarından biri inşa edilmiştir. Bulunduğu yön doğrultusunda “Doğu Bizans
Kapısı” olarak adlandırılan giriş kapısının her iki yanında kare planlı kuleler yer
almaktadır. Bu inşada Roma İmparatorluk Dönemine ait mimarî bloklar devşirme
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olarak kullanılmıştır. Burada yapılan çalışmalarla, yoğun mermer ve traverten
bloklar açığa çıkmıştır. Bunların birçoğunun parçalanmış durumda olması ve
üzerlerindeki keski izleri ile alanda ele geçirilen iki metal keski, alanın taş ocağı
olarak kullanıldığını gösterir. Kazı sonunda Doğu Bizans Kapısı’nın iki girişe sahip
olduğu tespit edilmiştir. Kuzeydeki giriş 1.90 m., ana giriş ise 2.90 m. genişliğindedir.
Dar olan giriş yayalar için, ana giriş ise araba geçişlerine uygun olarak
düzenlenmiştir. Her iki kenarı düzgün kesilmiş traverten bloklarla sınırlandırılmış
olan sur duvarının giriş ile bağlantısının sağlandığı bölümlerde sağlamlığı artırmak
amacıyla mermer arşitrav, friz, korniş ve duvar blokları kullanılmıştır. Eşik taşında
görülen aşınmalar yoğun kullanımla ilgilidir. Kapının girişleri tamamen devşirme
mermer bloklardan inşa edilmiş, dış sınırında yatay uzatılan arşitrav blokları iç
kısma doğru çıkıntılı bırakılmış ve bunların üzerine lento ve söve işlevi verilen
arşitrav blokları yerleştirilmiştir. Bu alandan çıkan birkaç traverten kemer bloğu,
giriş kapısının üstünün Hierapolis Bizans kapılarında da olduğu gibi sağır kemerle
kapatıldığını gösterir. Daha sonraki dönemde kuzeydeki giriş kısmının içinde
kuzey portik üzerine bir duvar eklenmiş ve bu duvarın dış sınırına mermer blok
yerleştirmiştir. Böylece giriş çıkış teke düşürülmüştür. Alandan çıkan sikkelerin
M.S. 4. yy. ortası ile Erken 5. yy.a tarihlenmesi, sonraki düzenlemenin M.S. 494
yılı depreminin ardından yapıldığını göstermektedir. Suriye Caddesi’nin İmparator
Domitianus (81-96) zamanında yapılan döşemeleri üzerine inşa edilen Doğu
Bizans Kapısı’nın giriş kısmının güneyinde portik sütunlarının oturduğu zemin
korunmuş olup Güney Kule ile cadde arasında kalan bu alan doldurularak bir nevi
kaldırım işlevi görmüştür. Kuzeydeki bölümde ise portik döşemeleri daha sonraki
dönemde kaldırılmış ve bu alan tamamen moloz ile doldurulmuştur. Burada yapılan
çalışmalarda cadde seviyesinin altında, Kuzey Kule’nin iç kısmında açığa çıkarılan
Roma evinin duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Kuzeydoğu köşede yer alan bu duvar
kalıntısının önünde, zemin seviyesinde bulunan fresk parçaları, bu düşüncemizi
desteklemektedir. Roma evinin zemin seviyesinde doğu-batı yönünde uzatılan
dört sıra boğumlu künkler, Erken Bizans Döneminde yapılmıştır. Kuzey Kule’nin
güney duvarı ile cadde döşemeleri arasında kalan alandaki dolgu topraktan
çıkarılan sikkelerin bir kısmı I. Constantinus (307–337) ile II. Theodosius (402–
450) dönemleri arasına aittir. Sikke yoğunluğunun M.S. 4.-5. yy.a tarihlenmesi, bu
dolgunun sözü edilen bu tarihler arasında kullanım görmüş bir ya da birkaç yapıya
ait olduğunu ortaya koyar.
A)- Güney Kule: Güney Kule’nin dıştan dışa ölçüleri 7.75x8.95 m. olup
kareye yakındır. Kulenin duvarları çift sıra bloktan inşa edilmiş ve araları küçük
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traverten bloklarla doldurulmuştur. Kalabilen duvar yüksekliği 2.60-3.00 m.
arasıdır. Duvarların inşasında düzgün kesilmiş devşirme traverten blokların yanı
sıra, sağlam durumdaki mermer arşitrav, friz ve korniş blokları da kullanılmıştır.
Güney Kule’nin girişi kuzeydoğu köşeden bir koridor ile verilmiştir. Kulenin zemini
sıkıştırılmış toprak tabakasından oluşmasına karşın, giriş koridorunun zemininde
traverten bloklar kullanılmıştır. Güney Kule’de ilk seviyeden itibaren dolgu toprak
tabakası ile karşılaşılmış ve bunun içinden M.S. 1-3 yy.lara tarihlenen kırmızı
astarlı seramikler ile M.S. 4.-7. yy.lara tarihlenen mutfak kaplarına ait parçalar
çıkmıştır. Aynı seviyede çıkan Helenistik Döneme (M.Ö. 2.-1.yy.) ait siyah astarlı
tabaklar, bunun farklı dönemlere ait malzemelerin karıştığı dolgu tabakası
olduğunu kanıtlamaktadır.
B)- Kuzey Kule: Kuzey Kule’nin dıştan dışa ölçüleri 7.15x8.95 m. olup kareye
yakın planlıdır. Kalabilen duvar yüksekliği 3.70 m. dir. 1.80 m. kalınlığındaki
duvarları çift sıra düzgün kesilmiş büyük boyutlu traverten bloklardan inşa edilmiş,
aralarına küçük boyutlu taşlar dolgu olarak yerleştirilmiştir. Güney Kule’nin
kuzeybatı duvarı dibinden itibaren 0.70 m. genişliğinde sur duvarı üzerindeki
düzeltme, girişin buradan yapıldığını göstermektedir. Kuzey Kule’de çalışmalarda
ilk seviyeden itibaren, içinde traverten, taban tuğlası, çatı kiremidi, seramik, cam ve
fresk parçalarının yer aldığı dolgu toprak tabakası ile karşılaşılmıştır. Bu dolgudan
çıkan seramiklerin bir kısmı M.S. 3. yy.a tarihlenen kırmızı astarlı, bir kısmı ise
M.S. 4-6. yy.a tarihlenen kaba mutfak kaplarıdır. İmparator Caracalla sikkesi
(198–217), bronz Attis heykelciği ve tondosuna haç motifi işlenmiş olan tabak
parçası, M.S. 2. yy. ile M.S. 6. yy.lar arasında kullanım görmüş bir ya da birkaç
yapının molozunun bu alana taşındığını göstermektedir. Ayrıca Kuzey Kule’nin
iç kısmında yapılan çalışmalarda İmparatorluk Dönemine ait bir villanın duvar
kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. Güney, kuzey ve batı duvarının bir kısmı korunabilmiş
olan yapının doğu sınırı, Kule’nin doğu duvarının 0.24 m. içerisindedir. Kalıntılara
göre odanın duvarları fresklidir. Güney ve batı duvarında korunabilen freskler, alt
sınırı oluşturur. Buna göre duvar yüzeyi altta ve üstte yer alan sarı bant siyah ve
beyaz çizgilerle sınırlandırılmış olup arada kalan kırmızı renkli geniş bant üzerine
krem renkte saz bitkisi yaprakları şeklinde birbirine geçmiş, kesintisiz devam
eden yaprak motifleri işlenmiştir. Bu, ana fonun altında yer alan sınırlandırıcı
bordür kuşağıdır. Altta süpürgelik kısmında leylâk renk görülür. Kuzey duvarının
kuzeydoğusunda 0.45x0.63 m. ölçülerinde bir niş açığa çıkmıştır. Zemini mermer
kaplamalı nişin iki köşesine siyah bant yapılarak, üç cephesinin alt ve üstüne
krem çizgili kırmızı çerçeve yapılarak, içi maviye boyanmıştır. Düşmüş olan beyaz
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üzeri yeşil bitkisel bezekli fresk parçaları ise bu çerçevenin sınırlandırdığı alandaki
süsleme ile ilişkilidir. Odaya giriş, kuzeybatı köşede yer alan tek kanatlı bir kapı ile
sağlanmaktadır. Burada yer alan eşik taşının altında tuğla katkılı dolgu toprağın
devam etmesi, bu düzenlemenin orijinal olmadığını göstermiştir. Bu nedenle de
güneydoğu köşesinde yapılan sondajla zeminden 0.70 m. derinliğe inilerek ana
toprağa ulaşılmıştır. Villanın son kullanım evresine ait olan zemin haricinde iki
farklı tabakanın daha varlığı tespit edilmiştir. Bu alanda Helenistik Döneme (M.Ö.
2.-1. yy.) ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Villanın ilk kullanımı Helenistik
Döneme kadar inmektedir. Son kullanım evresine ait sıkıştırılmış toprak zemin
üzerinde bulunan Erken İmparatorluk Dönemine ait kırmızı astarlı kap parçaları
ve kandil parçası ile tokalaşma betimli altın yüzük, son kullanımın M.S. 1. yy.
olduğunu gösterir. Arada yer alan ve yangın geçirdiği tespit edilen ikinci evrenin
ise bu iki zaman dilimi arasındadır. Veriler Helenistik kökenli yapının M.Ö. 27
yılı depremiyle yangın geçirdiğini ortaya koyar. Bundan sonra kullanımın devam
ettiği ve bu son kullanım evresinde, düz sıvalı olan yapının fresklerle süslendiğini
ortaya koyar. Freskler, Pompei IV. stilinde M.S. 1. yy.ın ilk yarısında yapılmıştır.
Yapının kullanımı M.S. 60 yılı depremde sona ermiştir. Kuzey Kule’nin güneydoğu
köşesinde, M.S. 84–85 yıllarında inşa edilen Suriye Caddesi’nin orijinal portik
seviyesinin altında yapıya ait odalardan birisinin duvar kalıntılarının açığa çıkması
da bu düşüncemizi desteklemektedir.
C)- Bizans Nymphaeumu: Doğu Bizans Kapısı, Kuzey Kulesi’nin kuzey duvarına
bitişik Nymphaeum yapısı açığa çıkarılmıştır. Yapının havuzunun bir bölümü ve ön
cephe duvarlarının üzeri açılarak planı belirlenmiştir. Bizans Nymphaeumu’nun
batı duvarı da sur duvarının dış kısmına yaslandırılmıştır. Nymphaeum’un doğuya
bakan ön cephesinde 2.50 m. aralıklarla yerleştirilmiş üç niş yer almaktadır.
21.20x9.65 m. ölçülerinde olan yapı, 2.20 m. derinliğinde içte çift kademeli havuza
sahiptir. Duvarlar çay taşları ve tuğla plâkalarla örülmüş, en üstte 0.70x0.70 m.
tuğla kaplamalar yer alır. Duvarların içi tuğla katkılı harçlıdır. Havuzun zemini ise
0.47x0.47 m. tuğla plakalarla kaplanmıştır. Önde, güneydeki ilk nişin yanında 13.5
cm. çapında tahliye kanalı yer alır. Bu tahliye kanalının ağzı, mermer delikli bir
süzgeç ile kapatılmıştır. Nymphaeum’un güneydoğu köşesinde havuzun üstüne
çıkmayı sağlayan basamaklı bir bölüm yer alır. Nymphaeum M.S. 5. yy. başlarında
yapılmış olup M.S. 7. yy. başında yaşanan deprem sonucu kentin terk edilişine
kadar kullanım görmüştür.
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III)- 13-14P Plan Karesi Pithoslu Mekan Kazısı (Resim: 1, 4, 7-8)
Suriye Caddesi’nden kuzeye ayrılan sokak üzerinde 13P plan karesinde
yapılan sondajda pithosa ait ağız kısmının ortaya çıkması nedeniyle bir açma
yapılmıştır3. Çalışmanın amacı; pithosu ve bu pithosun yer aldığı mekân ya da
mekânların kullanım amaçlarını ile evrelerini ortaya çıkarmaktır. Büyük çoğunluğu
açığa çıkarılan 4 odanın duvar yüksekliği yer yer 0.80 ile 1.15 m. arasında olup,
kalınlıkları ise 0.60-80 m. arasında değişmektedir.
I No.lu mekân kareye yakın dikdörtgen (4.40 x 6.25m.) planlıdır. Ortaya
çıkarılan duvarlar traverten taşlardan örülmüş ve üzeri 3-5 cm. arasında kireç
harç ile sıvanmıştır. Kuzey duvarında mekâna girişi sağlayan 0.96 m. lik bir
kapı yer almaktadır. Ayrıca burada diğer duvarların aksine harçsız küçük boy
taşlardan özensiz bir işçilikte yapılmış 2.15 m. ölçüsünde tuğla atkılı taşlardan
yapılan bir bölüm daha yer alır. I. No.lu odanın batı duvarında küçük dere taşları
ve kiremitlerden yapılmış küçük dikdörtgen bir bölüm ortaya çıkarılmıştır (2.38 x
2.20 m.). Bu bölüm, II. No.lu mekân olarak adlandırılmıştır. Duvar kalınlıkları 0.40
ile 0.50 m. arasındadır. Burası mekânın II. kullanım evresine aittir. Oda içerisinde
taban tuğlası döşemeli bir seki ortaya çıkarılmıştır. Bu seki, batı duvarında yer
alan kanal boşluğu ile ilişkilidir. Bu da II. kullanım evresinde, üretimle ilgili atık
suların kanal vasıtasıyla batıdaki sokak kanalizasyonuna aktarıldığını gösterir.
Bunun önüne tuğla set yapılarak atık havuzcuğu oluşturulmuştur. III No.lu odanın
batı, güney ve doğu duvarları açığa çıkarılmış olup kuzey duvarı sınırı toprak
altındadır. Bu odanın duvarları 3-5 cm. arasında altta kaba ve üstündeki ince sıva
üzerine bitkisel bezemeli fresklidir. İnce sıva üzerine beyaz kireçli fonda dikine
bölümlemeler yapılarak kırmızı, yeşil, sarı ve gri renklerin fırçayla uygulandığı
çiçek ve yaprak betimlerinden oluşan süslemeler yapılmıştır. III No.lu odaya
ait tabanın, I No.lu oda içerisinde ortaya çıkarılan döşemelere benzer şekilde
yan yerleştirilmiş tuğlalardan oluşturulan geometrik döşemeye sahip olduğu
tespit edilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki (8.32 x 6.42 m.) IV No.lu oda, pithosun
bulunduğu I No.lu odanın batısındadır. Bu geniş mekânın güney duvarı toprak
altındadır. Bu oda batıdaki sokak kapısıyla bağlantılı olup giriş çıkışı sağlayan
ana geçiş konumundadır. IV No.lu mekân içerisinde doğu-batı yönünde, sokak
kanalizasyonuna bağlanan ve üzeri tuğlalarla kapatılan kanal da bulunur. Sonuç
olarak, 2006 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan pithoslu mekânda, ele
geçirilen sikkeler ve duvar fresklerinden de anlaşılacağı üzere 4. yy.da ev olarak
3 Bkz. Şimşek 2007b, 289-294, Res. 102a-f.
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kullanılmıştır. Daha sonra 5. yy.ın ikinci yarısı ile 6. yy.ın başlarına kadar ise
üretim atölyesi olarak farklı bir işlev almıştır. Ele geçirilen geometrik tuğla taban
döşemeleri, pithoslar, testiler, atık havuzcuğu ve kanal sistemleri bu üretimlerle
ilişkilidir. Olasılıkla burada ikinci kullanımda sıvıyla ilgili üretim yapılmıştır.
D)- Suriye Caddesi’nden Kuzeye Giden Ara Sokak (Resim: 1, 4, 7)
Suriye Caddesi’nden Kuzey Tiyatrosu’na doğru uzanan ara sokağın bir kısmı
Pithoslu Mekân kazısıyla ilişkili olarak açılmıştır. Sokağın doğu tarafında kaldırım
olup güneye eğimli travertenden yapılmış taban döşemeleri açığa çıkarılmıştır.
Kuzeye uzanan ara sokak üzerinde ele geçirilen en erken tarihli sikke II. Constantius
(337-348), en geçi ise Focas (602-610) Dönemine aittir.
IV)- Sokak Kavşağı Sondajları (13 O Sondajı) (Resim: 1, 4, 7, 9)
Hippodomik kent düzenlemesinde insulaların (adalar) ölçülerini öğrenmeye
yönelik 13-O plan karesinde bir sondaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda
hem kentin insula (ada) ölçüleri, hem de yeni bir sokak su dağıtım sistemi ortaya
çıkarılmıştır4. Sokak su dağıtım sistemi, sokak kavşağının güneybatı köşesinde
yer alır ve devşirme bloklardan kare planlı (0.84x0.90 m.) yapılmıştır. Ortasında
çapı 22 cm. olan pişmiş toprak ana künk yer almaktadır. Bunun batısında 3,
doğusunda kuzeyinde ve güneyinde ise 2’şer adet künk tespit edilmiştir. Sokak
terminaline bağlanan güneyde ve batıda ikişer adet boru hattı görülebilmekte
olup, bunlar Erken Bizans Döneminde yaygın boğumlu tiptedir. Bu sisteme ait
dikdörtgen şeklinde ve travertenden yapılmış, su dağıtımını sağlayan üçlü boru
bağlantı sistemi de ele geçirilmiştir. Bu bağlantı sisteminin ön kısmında 3 adet
dikdörtgen şeklinde açıklık yapılarak 3 bölmeye ayrılmış olup her bölmenin altında
dağıtım künklerinin bağlanacağı yuvarlak geçki bölümü yer alır. Buna benzer
parçalar hâlinde biri mermerden, diğeri travertenden yapılmış iki boru bağlantı
sistemi daha ele geçirilmiştir. Orijinalde sokak dağıtım terminalinde bu bağlantı
sistemleri ortada yer alan ana su borusunun dört tarafına sıralanmıştır. Bunların
üstünde ise bir kapak olmalıdır. Buna göre sokak su dağıtım terminaline ortalama
12 pişmiş toprak boruyla su hattı bağlanmıştır. Sondaj çalışmaları insula (ada)
derinliklerinin de tespit edilmesini sağlamış ve sokak kavşağının dönüş köşeleri
ortaya çıkarılmıştır. Böylece 4.75 m. genişliğinde olan sokağın dört yönlü kavşak
4 Bkz. Şimşek 2007b, 80-82, Res. 32ab, 33ab.
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noktası netleşmiş olup ızgara sisteminde insulaların 42x51 m. olduğu tespit
edilmiştir. Burada taban üzerinde ele geçen Heraclius (610-641) sikkesi alanın
terk edilmezden önce en son kullanım tarihini verir. Sokak terminali M.S. 494 yılı
depremi arkasından yapılarak, 7. yy.ın ilk çeyreğindeki büyük depreme kadar
kullanılmıştır.
VI)- Mozaikli Güney Roma Villası (Resim: 10-11)
Villa, kentin güneybatısından geçen TCDDY hattının 30 m. kuzeyinde, 22 S plan
karesinde yer alır. Burada bir kaçak kazı ihbarı sonunda çalışmalar başlatılmıştır5.
Kazılarla villanın doğu-batı yönünde 24.23 m., kuzeydoğu-güneybatı yönünde
27.80 m. ve toplamda ise 674 m2 lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Uzun yıllar tarlanın
traktörle sürülmesi ve tefsiye nedeniyle, yer yer 40-60 cm. duvarları kalabilmiştir.
Ayrıca mozaiklerin üzerinde pulluk izleri görülebilmektedir. Çalışmalarda;
dikdörtgen şeklindeki büyük taban mozaikli kısım (atrium-iç avlu) (14.96x8.60 m.
mozaik), onun ilerisindeki apsisli (apsis r.3.47 m.) havuz (8.25x8.25 m.), büyük
taban mozaikli mekânın sağında beş, solunda ise iki oda olmak üzere toplamda
9 mekân açığa çıkarılmıştır. Ayrıca güneydoğudaki oda da mozaiklidir (mozaik
ebadı: 4.32x4.57 m.).
Dikdörtgen şeklindeki atrium (iç avlu) mozaiklerinin kuzey kısmı sağlam
olmasına rağmen, ortadaki balık figürlerinin bulunduğu küçük çerçeveli alanın
yaklaşık 2/3sini içine alan bölümüyle birlikte güney kısmı tahrip edilmiştir.
Mozaikler tamamen taş tesseralardan yapılmıştır. Ana fon sarı olup dikdörtgen dış
çerçeve içine yapılan geometrik süslemelerle, ortada yer alan küçük iç çerçeve
içindeki balık figürlerinden oluşur. Dış çerçeve içindeki geometrik süslemelerde
sarı, beyaz ve koyu gri, iç çerçeve içindeki balık figürleri ve fonda ise sarı, gri,
koyu gri, beyaz ve kırmızı renkli tesseralar kullanılmıştır. Dış çerçeve ile içteki
balık figürlü çerçeve arasına; dar bölümler olan kuzey ve güneyde ikişer, geniş
olan doğu ve batı bölümlerine ise beşer sıra olan ve çapları 93.5 cm.-96 cm.
arasında değişen çemberler yapılmıştır. Orta bölümde kuzey yandan 3.22 cm.
içte yer alan olasılıkla kareye yakın bir çerçeve içinde yunus balıklarının yer aldığı
figürlü süslemeler bulunur. Ana merkezdeki süs kuşağı dıştan dışa 1.90x2.32
m. olabileceği düşünülmektedir. Kalabilen uzunluğu ise 1.50 m. dir. Yunus balığı
figürlerinin yer aldığı panoda tesseralar 1.4x0.8 cm. ile 1x1 cm.ye düşmüştür.
5 Bkz. Şimşek 2007b, 252-258, Res. 87a-f.
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Çerçeve içinde sadece kuzey köşede sağlam kalabilen tek balık, batısında bir
kuyruk, doğu kısmında balık gövdesi ve sorguçlar görülebilmekte olup, diğer
bölümler tahribata uğramıştır. Kuzey köşedeki sağlam kalan balık ve diğer balığın
kuyruk kısmı göz önüne alındığında, her köşede ikişer olmak üzere toplamda 8
balık çerçeve içine yerleştirilmiştir. Ayrıca ortada bir figür olabilir.
1 No.lu Apsisli Mekân, atriumun sonunda olup havuz olarak kullanılmıştır.
Bu mekânın duvarları birbirinin devamı şeklinde dörder köşe yaparak, kuzeye
ve güneye doğru açılmıştır. Mekânın doğusunda yarı çapı 3.47 m. olan apsis
yer almaktadır. Havuzun taban döşemeleri genelde 80x82 cm. ebadında pişmiş
toprak tuğlalarla kaplanmıştır. Mozaikli bölümden bu mekâna geçişte kod farkı
olup tabandan 33.5cm. üstte mekâna girişi sağlayan 22cm. genişlikte traverten
basamak tespit edilmiştir. Havuzun duvarlarında sağlam kalabilmiş kalın sıvalar
bulunmaktadır. Havuzun üstü ise kubbeli olmalıdır.
Dikdörtgen şeklindeki (7.25x4.66 m.) 2 No.lu Mekân, Mekân 1’in güneybatısında
yer alır. Girişi kuzeyden olup kapı eşik taşı yoğun kullanımdan aşınmıştır. Mekân
2’nin tabanında 4.32x4.57 m.lik kısmı sağlam kalabilmiş ve küçük tesseralardan
yapılmış iç içe üç band çerçevenin içinde yer alan mozaik süsleme bulunur.
Duvar kenarlarındaki tesseralar sarı renklidir. Sonra içte ve dışta tek sıra beyaz
tesseraların bulunduğu iç içe üç sıra koyu gri, sarı ve koyu gri bant çerçeve
içinde süslemeler yapılmıştır. Beyaz, açık gri ve koyu gri renklerin değişimli
olarak yapıldığı kareler, bunların köşelerinde koyu gri üçgenler ve çaprazlarında
iki koyu gri üçgenin birleşmesinden oluşan kum saatleri ile ortada yapılan dört
yapraklı koyu gri rozetlerin bulunduğu süslemelerden meydana gelmiştir. Mekânın
bir kısmında mozaik yoktur. Mekânın kuzey duvarı dibindeki traverten taşlar
mozaiği sınırlandırmıştır. Bu mekânın iki bölüm halinde kullanılmış olabileceğini
göstermektedir. Mekânın doğu duvarından 20cm. ayrılmış hâlde ve duvara paralel
1.80 m. uzanan bölümde olasılıkla ısıtma sistemiyle ilgili mermer plâkalar tespit
edilmiştir. Mekân 2’nin girişinin kuzeyinde biri daha sağlam kalabilmiş toplamda iki
adet küçük apsis şeklinde niş ortaya çıkarılmıştır. Bu nişlerin içinde de bir kısmı
sağlam kalabilmiş mozaik taban görülmüş ve bu alanda çok miktarda ele geçirilen
cam cürufları ile mozaik üzerindeki yanık izleri bu nişlerin, sonraki kullanımlarda
ocak olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Ayrıca mekânın doğu duvarının
arkasında 1.62 m. uzunluğunda, ölçüleri 26-57cm. arasında değişen pişmiş toprak
künklerden oluşan su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Doğu duvarı boyunca uzanan bu
künk sırası büyük olasılıkla Mekân 1’e su sağlamıştır.
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4 No.lu Mekân (2.16x2.13m.) mahzen ya da sarnıç olarak düşünülebilir. 5
No.lu Mekân, Mekân 1’in kuzey bitişiğinde yer alır ve girişi güneybatıdadır. Bu
odanın ortaya çıkarılan taban döşemeleri 62x50 cm., 57x52 cm. ve 23x20 cm.
gibi değişik boyutlarda tuğladan yapılmıştır. Bu tabanın tahribat gören kısımlarına
sonraki kullanımlarda küçük boyutlarda mermer ve tuğla parçaların eklendiği
tespit edilmiştir. Mekân 5’in içinde, mekânın kuzeybatı duvarından 3.30 m. doğuda
olasılıkla ikinci kullanıma ait yarım daire şeklinde bir ocak ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca bu mekânda 11 adet kurşun mühür bulunmuştur. 6 No.lu Mekân, Mekân
5’in bitişiğinden kuzeybatıya doğru uzanmaktadır. Odanın ortaya çıkarılan bir kısmı
sağlam kalabilmiş tabanının Mekân 5’le aynı tuğla taban döşemesine sahip olması
ve bu iki odayı ayıran duvar kalıntısının altında da taban döşemesinin devam
etmesi, bu duvarın sonraki kullanımlarda eklendiğini ve tek büyük bir odadan
iki küçük mekân oluşturulduğunu göstermektedir. 7 No.lu Mekân, Mekân 2’nin
güneyinde yer alır ve kuzey girişinde mermer eşik taşı bulunmaktadır. Batı duvarı
içinde mekânın ısıtma sistemiyle ilgili tuğladan yapılmış üstü kemerli geçişi olan
bir külhan ortaya çıkarılmıştır. Bunun hemen altındaki sert tabaka üzerindeki yanık
izleri ile hipostiller bulunmuştur. Bu alandaki çalışmalar sırasında ele geçirilen çok
sayıdaki pişmiş toprak duvar çivileri, amphora parçaları ve mekânın tabanının 1.73
m. derinde olması bu mekânın, içinde büyük olasılıkla sıvı maddelerin saklandığı
bir mahzen olduğunu düşündürmektedir. Ele geçirilen mermer plâkalar ise odanın
duvar kaplamalarına aittir. 8 No.lu Mekân, Mekân 3 ve Mekân 7 odalarıyla ortak
duvarlara sahiptir.
Güney Roma Villası’nda ele geçirilen sikkeler, villanın M.S. 3. yy.da yapıldığını
ve yoğun olarak M.S. 4.yy. da kullanım gördüğünü ortaya koymuştur. Villa, 4. yy.ın
ikinci yarısı ile 5.yy.ın ilk çeyreğinde kesintisiz olarak iskân edilmiştir. Villanın, hemen
hemen her yerinde bulunan yoğun miktardaki cam cürufları, bazı bölümlerinin cam
atölyesi olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Kurşun mühürler de villa sahibinin
ticarete yönelik bir faaliyet içinde olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra 7
No.lu Mekân’da bulunan çok sayıdaki amphora parçaları burada zeytinyağı ya
da şarabın üretildiğini gösterir. Güney Roma Villası antik kentin ana merkezinin
hemen güney dışında, Asopos’un (Gümüşçay-Goncalı Deresi) suladığı verimli
tarım arazisine hâkim bir konumdadır. Villa sahibi M.S. 4. ve 5. yy.ın ilk çeyreğinde
bu arazileri işlemenin yanı sıra, değişik üretimler yaparak bunları Laodikeia’da
satmış olmalıdır. Ele geçirilen şehir sikkeleri komşu kentlere de satışın yapıldığını
göstermektedir. Bu yönüyle villa değişik amaçlara göre planlanmış tarımsal ve
sanayi üretimine yönelik kompleks bir yapıdır.
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VII)- Kuzey ve Kuzeydoğu Nekropolü Kazısı (Resim: 12-13)
Kuzeydoğu Nekropolü’nde yapılan çalışmaların amacı, 1990 yılında Goncalı
Köyü yolu çalışmalarında tahrip edilen ve yol kesitinde askıda kalan birçok mezarın
kurtarılması ve kentin ölü gömme âdetleri ile mezar tiplerini tespit etmektir6.
Kadastral sit paftası 301 No.lu parselin üzerinde ve Goncalı Köyü yoluna bakan
cephesinde tahribata uğramış olan 30 adet mezarın tespiti için kazı ve temizlik
çalışmaları yapılmıştır7. Bunlar; 2 adet tonozlu mezar, 3 adet örgü tekne mezar, 1
adet traverten yazıtlı tekne ve 24 adet kiremit çatma mezardır.
Kuzeydoğu Nekropolü’nde tespit edilen tonozlu mezarın girişi doğuya bakmakta
(L.06.KDN.M01) olup çay taşı ve traverten bloklardan kireç harçlı yapılmıştır.
Mezarın önünde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, girişin ön kısmında 3
basamak tespit edilmiştir. Mezar odası içerisine doğu yöndeki dikdörtgen
çerçeveli kapı girişinden üç basamakla inilerek, tonozlu mezarın merdiven
bitişinden itibaren doğu-batı yönündeki dikdörtgen dolaşım alanına inilir. Mezar
dolaşım alanının sağında ve solunda ikişer adet ince traverten taşlardan örülmüş
doğu-batı yönlü tekneler yer alır. Ayrıca mezar odasının arka duvarı önünde de
kuzey-güney yönlü duvar boyunca uzanan ve ortadan bölünen iki tekne daha
bulunur. Orijinalde tekneler mezar duvarları boyunca çıkıntılı setlerin üzerine
oturtulan düz kapak taşlarıyla kapatılmıştır. Toplamda 6 örgü tekneli mezarın arka
duvarı ortasında zeminden 1.04 m. yükseklikte olan üzeri beşik çatmalı iki niş
bulunur. Tonoz üzerinde girişin sağında ve solunda havalandırma amaçlı 12cm.
çapında birer adet pişmiş toprak künk yerleştirilmiştir. Mezar hediyeleri düzensiz
bir biçimde her noktada bulunmuş, diğer taraftan iskeletlere ait kemikler ise kuzey
köşeye istiflenmiş hâlde ele geçirilmiştir. Bulunan sikkelerin ışığında mezarın M.Ö.
3.yy.dan, M.S. 7.yy.a kadar sürekli kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Mermerden
yapılmış Grekçe yazıtlı 1 mezar steli, 103 sikke, 33 unguentarium parçası, 3 cam
unguentarium, 19 pişmiş toprak kandil, 4 testicik, kemik ve bronzdan yapılmış
süs objeleri ile birlikte toplam 189 adet buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntuların stil
özellikleri de mezarın uzun süre kullanıldığını göstermektedir.
Kuzey Nekropolü’nde kazılan kiremit çatma mezarlar içinde M.Ö. 4. yy.dan,
M.S. 2. yy.a kadar buluntu veren örnekler yoğun olarak ortaya çıkarılmıştır.
Bunlar dikdörtgen kiremitlerin çatılmasıyla oluşturulmuş ve kısa uçları da birer
6 Bkz. Şimşek 2007a, 467-468; Şimşek 2007b, 299-325, Res. 104-123.
7 Kazısı yapılan mezarlara L.06.KDN.M01- L.06.KDN.M30 arasında numara verilmiştir.

110

kiremitle kapatılmıştır. Taban kısımlarına ya kiremit yerleştirilmiş ya da direkt
sıkıştırılmış zemin üzerine ölü yerleştirilerek, hediyeleri konduktan sonra kiremitler
çatılmıştır. Bu mezarların uzunluğu 0.90-1.75m., genişliği 0.50-0.60 m., yüksekliği
ise 0.40-0.50 m. arasındadır. Alan dar olduğu için mezarın yan kısımlarına da
hediyeleri bırakılmıştır. Ölü hediyeleri içinde yoğunluğu pişmiş toprak ve cam
unguentariumlar oluşturur. Bunun yanında ölü yemeğiyle ilgili kapaklı pişirme
çömlekleri, kandiller, strigilisler, saç tokaları, kolyeler, aynalar, küpeler gibi mezar
hediyeleri de ele geçirilmiştir. Kazı çalışmalarında iskeletlerin ağızlarında, ruhun
öbür dünyaya ulaşması için geçilmesi gereken, Akheron bataklık suları kayıkçısı
Kharon’a verilmek üzere bırakılmış olan imparatorluk sikkeleri bulunmuştur.
Kiremit çatma mezarlara bazı durumlarda birden fazla gömme yapılmıştır.
Örgü tekne mezarın uzunluğu 1.90-2.35m., genişliği 0.50-60 m. ve yükseklikleri
0.50-0.80 m. arasındadır. Bunlar traverten ya da fosil bloklardan yapışmış olup
üzerleri düz kapak taşlıdır. Bunlarda iskeletler dorsal bulunmuş olup genelinde
çoklu gömmeler tespit edilmiştir. Genel olarak ölü hediyeleri tonozlu ve kiremit
çatma mezarlarla benzerdir. Bu mezarlar da Helenistik ve Roma İmparatorluk
Dönemlerinde kullanılmıştır.

VIII)- Bozburun Köyü Kurtarma Kazısı (Resim: 14)
Kentin güneyinde Bozburun Köyü’nde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları
sırasında bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Bu alanda yapının planını çıkarmaya
yönelik çalışmada, kepçeyle yıkılan batı duvarından, doğu–kuzey ve güney
istikametine doğru açma yapılmıştır. Çalışma sonunda yapının batı, güney ve
kuzey duvarlarının bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Güney ve kuzey duvarlar devam
ettiğinden bunları kesen doğu duvarı tespit edilememiş ve dikdörtgen şeklinde
bir mekân olduğu anlaşılabilmiştir. Duvarlar çay taşı ve moloz taşlardan örülerek
yoğun harçla birbirlerine tutturulmuştur. Kazılabilen kuzey duvarının uzunluğu
3.96 m., güney duvarı ise 8.75 m. uzanmaktadır. Güney duvarı önünde, 70x40cm.
ebadında koyu mavi, krem ve kiremit rengi kullanılarak yapılmış, örgü motifli tahribat
görmüş taban mozaiğine rastlanmıştır. Mekân içerisinde yapılan çalışmalarda
yoğun miktarda 28x29 cm. ebadında tuğlalar ile kırılmış çatı kiremitleri açığa
çıkarılmıştır. Yapının ne amaçlı kullanıldığı tespit edilememekle birlikte olasılıkla
bir mezar kompleksidir.
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V)- Merkezi Hamam Kazısı (Resim: 1, 3-4, 15)
Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Laodikeia’da Merkezî Agora’nın güneyinde yer alan ve “Merkezî Hamam”
olarak tanımlanan yapı, 80x50 m. lik (4000 m²) kapalı alanı kapsar8. Genel planı
kuzey-güney yönünde yan yana dizilmiş 4 salon ve bunları kuzeyde sınırlayan
apsisli bir uzun salondan oluşur. 2006 yılında hamamın tepidarium, tepidarium ile
ikinci frigidarium arasındaki geçiş odası, ikinci frigidarium ve ikinci apodyterium
bölümlerinde çalışılmıştır.
1) Tepidarium kazıları: Caldariumun bitişiğinde (batısında) yer alan
(11.00x27.00 m.) bu salon, 2006 yılı kazılarının odağını oluşturmuştur. Burada
toplam 3.00 m. lik dolgunun kazısı yapılmıştır. Kazısı yapılan dolguda caldariumda
olduğu gibi genellikle tuğla parçaları ve harçtan oluşan tonoz örtüsüne ait kalıntılar
ve duvarlardan düşmüş traverten bloklar bulunmuş ve bunlar salonun dışına
taşınmıştır. Tepidarium, caldariumun aksine oldukça sade bir plana sahiptir.
Doğusundaki caldariuma ve batısındaki frigidariuma açılan üçer kapısı varken
bunlardan batıdaki frigidariuma açılan kapılardan ikisi sonradan iptal edilmiş ve
duvarla kapatılmıştır. Salonun kuzey duvarında ikinci frigidarium ile bağlantıyı
sağlayan geçit ve bu geçidin içine yerleştirilmiş çifte kapı yer alır. Benzer planlı bir
geçit de tepidariumla, frigidarium arasında bulunmuştur. Burada da çiftli iki kapı
bulunmuştur. Batıdaki kapıların lentoları in situ kalabilmişken, doğuda tepidariuma
bakan kapıların lentoları sökülmüş durumdadır. Tepidarium duvarlarında da ısıtma
sistemi ve bunların üzerindeki mermer kaplamaları sabitleyen madenî kenetlerin
delikleri görülebilmektedir. Benzer delikler kapıların lento ve sövelerinde de
görülür. Bunlar büyük olasılıkla buradaki sıcak havanın dışarı çıkmasını önlemek
için yapılan deri perdeleri taşımak için yapılmıştır.
2) Geçiş odası: Tepidariumun tam kuzeyinde yer alan bu bölüm ana yapıya
sonradan ikinci frigidarium ve ikinci apodyteriumla beraber eklenmiştir. Apsis havuzu
ile tepidarium arasında kuzey-güney yönünde uzanan mekânın (10.40x4.70 m.)
geçiş bölümü olarak adlandırılmasının nedeni, kuzeybatı kısmında ve güneyinde
yer alan oldukça sağlam kalabilmiş geçit ve bunların içindeki çifte kapılardır.
8 Bkz. M. Büyükkolancı, Laodikeia ve Hierapolis Hamamlarının Kazı Sonuçlarına Göre İki
Kentin Son Dönemleri, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Isparta,
2007, 51-56, Çiz. 1-3, Res. 1-7; Şimşek 2005 (içinde M. Büyükkolancı), 311-312; Şimşek
2006 (içinde M. Büyükkolancı), 427-428; Şimşek 2007a (içinde M. Büyükkolancı), 469-472;
Şimşek 2007b, 178-186, Res. 65a-i.
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Tepidariuma açılan geçişin toplam genişliği 2.25 m. dir. Bu geçiş 3.15 m. kalınlıkta
bir duvar içine yerleştirilmiştir. Geçişin iki yüzündeki sağlam kalabilmiş, kapı
lentoları ortadaki çifte söveler üzerine basmaktadır. Bu sövelerin kalınlığı 29 cm.,
derinliği ise 47 cm. dir. Yanlardaki ince sövelerden biri in situ, diğer üçünden ise
birkaç parça kalabilmiştir. Bunların da kalınlığı 18 cm. dir. Batı girişi diğerine göre
daha harap durumdadır. Lentolar birkaç parçaya ayrılmış olmasına karşın, yerinde
durmaktadır. Ortadaki çiftli sövelerin kalınlığı 40 cm., derinliği 55 cm. dir. 15 cm.
kalınlıktaki kuzey ince söve birkaç parça hâlindeyken restore edilmiştir.
3) İkinci frigidarium havuzu (apsis) ve çevresinin kazıları: Kazılar öncesi
bu apsisli bölüm bazilika olarak tanımlanıyordu. Ancak apsisin tam merkezde
yer almayışı ve yapılan kazılar, hamam ile agora arasındaki bu bölümün birlikte
düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 2005 yılında yapılan kazılarda
apsis tabanına ulaşılmış ve burasının mermer kaplamalı bir havuz tabanı
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca apsis duvarının merkezinde geniş bir nişin taban
kısmı kalabilmiştir. Tabana ait üç mermer bloktan ikisi in situdur. Diğer taraftan
apsis içindeki havuza kaide altından boşaltım yapan küçük bir şelâlenin varlığı
kanıtlanmıştır. Frigidariumlarda apsis içindeki havuz ve nişlere, birçok hamam
kompleksinde ve özellikle Perge Güney Hamamı’nda rastlıyoruz.
2006 yılında apsisli havuzun güneyi ve batısında kazılar yapılmış ve taban
seviyesinin yaklaşık 1.00 m. üstüne kadar inilmiştir. Bu kısımda özellikle uzun
salonun güneydoğu köşesinde yer alan taşıyıcı ayak çevresinde yapılan kazılarda
ilginç sonuçlar alınmıştır. Öncelikle bu ayağın diğer 7 ayak gibi orijinal hamam
yapısına sonradan eklendiği ve tamamen ikinci frigidarium ve apodyterium üzerini
örten çatı sistemini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu ayağın batısında orijinal hamam
yapısının tepidarium ve frigidarium bölümlerini kuzeyden sınırlayan duvarları
bulunmuştur. Bu duvarlar önce dıştan nişlerle hareketlendirilmiş ve üst kısımları
çift sıra tuğla kemerlerle kapatılmıştır. İki kemer arasında olasılıkla heykel için
yarım daire küçük niş de vardır. Hamamın kuzey duvarı üzerinde yer alan kemerli
nişler, buraya yeni bölüm eklenince fonksiyonlarını kaybetmiş olmalı ki önleri
moloz taş ve harç kullanılarak kapatılmıştır.
4) İkinci apoditerium kazıları: Burası hamam kompleksinin kuzeybatı köşesidir.
Burada uzun salonun batı kısmında agoranın güney-batı köşesindeki portiğe
açılan kapı, 2002 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılarak restore edilmiştir.
2006 yılında 15.00x18.00 m. lik alanda yapılan kazılarda önceden apodyterium
olabileceği yönündeki düşüncemiz doğrulanmıştır. Kuzey duvarındaki kapı ve
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ayaklar arasındaki nişlerin soyunup-giyinme yerleri olabileceği anlaşılmıştır.
Burada da yaklaşık 3.00 m. lik dolgu temizlenmiş ve altta taban üzerinde 0.40 m.
lik yanık ve küllü toprak bulunmuştur. Kazılan bölümde herhangi bir tabakalanma
izlenmemiş, ancak yoğun harç ve tuğla kalıntıları ile ayaklara ait mermer ve
traverten bloklar ele geçirilmiştir.
Laodikeia Merkezî Hamamı öncelikle yan yana dizilmiş kuzey-güney yönünde
uzanan dört mekân ve batısında palaestra bölümünden oluşan sıralı hamam
şeklinde planlanmış ve inşa edilmiştir. Zaman içinde bunların kuzeyine doğu-batı
yönünde yeni (ikinci) apodyterium ve frigidarium eklenmiş ve hamam kendine has
bölgesel özellikler yansıtan bir plana sahip olmuştur. Merkezî Hamam’da 4 yıldan
beri devam eden kazılarda ortaya çıkan en çarpıcı sonuç, bu yapının M.S. 494
depreminden sonra hamam olarak kullanılmamasıdır. Bu nedenle, yaklaşık 4.50
m. kazılan caldarium ve tepidariumda tabakalaşma ile karşılaşmamıştır. 2005
yılında kazısı tamamlanan caldarium, 2006 yılında tabanına yaklaşılan tepidarium,
ikinci frigidarium ve apodyteriumda değişmeyen tabakalaşma şu şekildedir:
Orijinal tabanlar üzerinde 040-050 m. lik bol yanık ve kül içeren dolgu. Bunun
üzerinde yoğun olarak taş, tuğla ve harç içeren yaklaşık 3.00 m. lik duvar ve tonoz
kalıntılarından oluşan yıkıntı. Daha üstte yine yer yer yanık toprak ve kül içeren ince
ve parçalı tabakalar yer alır. Kazılar sırasında bulunan az sayıdaki sikkeler içinde
7. yüzyıldan daha geç sikke veya seramik parçasına rastlanmamıştır. Genellikle
buluntular ikinci kez duvarlarda kullanılmış heykel ve kabartma parçalarıdır.
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Resim 1: Kazı alanlarının genel hava fotoğrafı (Suriye Caddesi, Doğu Bizans Kapısı, Pithoslu
Mekân, Ara Sokaklar, Merkezî Hamam, Merkezî Agora, Tapınak A, A Nymphaeum,
Doğu Bizans Nymphaeumu, Batı Tiyatrosu, Kuzey Tiyatrosu)

Resim 2: Doğu Bizans Kapısı ve Kuleleri, Bizans Nymphaeumu, Suriye Caddesi
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Resim 3: Suriye Caddesi, Merkezî Agora ve Hamam

Resim 4: Kazı alanlarının genel çizimi (Suriye Caddesi, Doğu Bizans Kapısı, Pithoslu Mekân, Ara
Sokaklar, Merkezî Hamam, Merkezî Agora, Tapınak A, A Nymphaeum, Doğu Bizans
Nymphaeumu)
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Resim 5: Doğu Bizans Kapısı ve Kuleler ile Bizans Nymphaeumu Planı

Resim 6: Doğu Bizans Kapısı Kuzey Kulesi içindeki Erken İmparatorluk Dönemi freskli nişi
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Resim 7: Ara Sokak, Pithoslu Mekân ve Erken
Bizans Dönemi sokak su dağıtım
sistemi

Resim 8: Pithoslu Mekân
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Resim 9: Sokak su dağıtım sistemi

Resim 10: Mozaikli Güney Roma Villası

Resim 11: Mozaikli Güney Roma Villası’ndan yunus balığı detayı
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Resim 12: Kuzeydoğu Nekropolü’nden örgü tekne mezar (L.06.KDN.M29)
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Resim 13: Kuzeydoğu Nekropolü’nden tonozlu mezar buluntuları (L.06.KDN.M1)

Resim 14: Bozburun Köyü kurtarma kazısı alanı

Resim 15: Merkezî Hamam
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THE DOMUZTEPE PROJEKT, 2006
Elizabeth CARTER*
Stuart CAMPELL
This paper outlines the varied results of the Domuztepe 2006 study season
carried out from July 20 to September 101. Domuztepe is located in south central
Turkey between the modern cities of Kahramanmaraş and Gaziantep. At about
20 ha., Domuztepe is one of the largest known settlements of the sixth millennium
B.C. date or Halaf Period (Fig. 1). The site also has a restricted late period
occupation. A sounding in Operation VII shows that the mound was reoccupied
after a 5000-year hiatus when the top of the main mound and western side of the
site was settled in the Hellenistic Period (c.331 B.C.). Excavations in Operation
VII shows that a substantial building was constructed on the top of the mound in
Late Roman times during the first two centuries A.D. and that this structure was
rebuilt and recycled until the Middle Islamic Period (11-14th century A.D.).

The Late Neolithic (Figs., 2 , 3, 4)
Work until recently has concentrated on the Late Halaf architectural layers
(Late Neolithic) immediately below the surface in Operation I on the southern
mound. This paper focuses on data from three earlier contexts in the first half
of the sixth millennium B.C. The finds from these areas were studied intensively
in the 2006 season: 1. The Early Halaf “ditch” cut into the red terrace, 2. the
mass burial (death pit) also cut into the red terrace and 3. The southern area of
Operation I called the “burnt house”.

*

Prof. Dr. Elizabeth CARTER, Near Eastern Languages and Cultures, 376 Kinsey Hall, 405
Hilgard Avenue, Los Angeles CA 90005-1511, USA.
Dr. Stuart CAMPBELL, School of Arts, Histories and Cultures, University of Manchester,
Oxford Road, Manchester M13 9PL/BRITAIN.
1 Our thanks go to officials in ANkara, and Kahramanmaraş. In particular, Mehmet Çavuş, the
acting director of the Kahramanmaraş Museum and Yıldırım Turan, the reprensentative of
the Ministry of Culture and Tourism. Without their assistance our work would not have been
possible.
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The Red Terrace and the “Ditch”
The northern area of Operation I was found to rest on an artificial terrace and
to predate the adjacent structures to the south. The terrace is the result of filling
in and encasing abandoned structures with a red clay soil with white limestone
plaster inclusions.
To-date three distinct layers of architectural remains are identified within the
upper part of the terrace in the northern part of Op. I. The earliest consists of a
hearth and associated walls with a small drain. This drain leads directly into a
complex linear feature of repeatedly recut channels running east-west along the
upper section of terrace edge. Although we will use the term ditch2 for simplicity
this is slightly misleading because it is actually not a single feature. The ditch itself
was excavated for almost 20 meters (Fig. 4). It runs roughly east west along the
highest portion of the terrace and cuts the lower parts of the terrace deposits.
The ditch was full of ceramics, other artifacts, bones, charcoal and gleyed soil. It
was recut numerous times as the terrace grew in height, but it is around 2 m. at
its widest and averages around 60-75 cm. wide and 65-75 cm. in depth. It may
have been abandoned when buildings on the upper portion of the terrace were no
longer in use .
The ditch was rich in both artifactual and non-artifactual materials (Carter and
Campbell 2004; Campbell and Carter 2006) and in 2006 we completely processed
those discoveries and completed the preliminary processing of the plant and
animal remains. Five new radiocarbon dates allow us to date the deposit to c.
5800-5900 cal B.C., the earliest excavated context on the site to-date. The deposit
from the ditch soil contained a high concentration of finds—ceramics, bone tools,
including, finely worked needles, lithics, animal bone, stamp seals and part of a
handled obsidian mirror (cf. Carter and Campbell 2003).
A study of the ceramics revealed close parallels with the assemblage
described from Sabi Abyiad, levels 1-3, early Halaf. (Le Mière and Nieuwenhuyse
1996; Campbell, forthcoming.). In addition to the three partially complete and
unusual painted vessels that will be described in detail below there was abundant
characteristic painted pottery which supports the early date assigned to the
deposit. The exceptional decoration of many of these elaborately decorated
vessels contributes to the cultural history of the period. All were assembled from
numerous fragments found in the ditch.
2 Note that in earlier reports we referred to this feature as a pit since we did not understand itsz
full extent until last season. (Carter and Campbell 2003)
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The first shows an architectural scene (Figs. 5-6). Leafy-trees divide the jar
into four segments. Four groups of three peaked-roof structures made of what
appears to be posts and reed matting are placed around the shoulder of the
vessel. The central building is shown from the broad side and has a bowed ridgepole on which a row of birds sits. The other structures are shown from their narrow
ends and separated from one another by tall funnel-necked jars. Their placement
may in fact be an attempt to represent a three dimensional structure on the twodimensional surface of the vessel. Alternatively the arrangement of the structures
might indicate that the buildings were placed around an open space or courtyard.
The checkerboard structure on the lower body may represent a terrace or plat
form.
The structures themselves were perhaps similar to the summer “field houses”
known in the region today. They are also striking similar to Batak traditional
architecture in Indonesia (Domenig 1980), which may provide clues to the nature
of the architecture. The closest roughly contemporary parallel for the structural
type is a seal-amulet from Arpachiyah (Mallowan and Cruikshank Rose 1935, Fig.
51:4; Pl. VIII: 11), which was fashioned to depict a similar structure in miniature.
The design elements that decorate this vessel are known from other Halaf
sites for e.g., small sherds with similar trees, birds and fragmentary structures
are known from Sabi Abyad, levels 1-3 (Le Mière and Nieuwenhuyse 1996, Fig.
3.53, 11-14) and Fıstıklı Höyük (Bernbeck and Pollock 2003, Fig. 22:a-e), but
no other nearly complete scenes have been recovered. Large jars with funnel
necks are seen on vessels from Domuztepe (Campbell and Carter 2006, Fig.
8), and Arpachiyah (Hijara 1997, Pl. LXXIX, 1) where they appear to be integral
parts of ritual scenes, but nowhere else do we have such detailed and naturalistic
renderings of architecture. If these are accurate depictions of contemporary
dwellings or special purpose buildings, then it is no wonder that their archaeological
preservation above the foundation level is so ephemeral at the site.
In 2005 (Campbell and Carter 2006, Fig. 3) the sherds of a jar showing women
dancing in a circle, (Turkish halay) were first discovered. In 2006 we were able
to conjoin more pieces, including the vessel neck (Fig. 7). The vessel neck and
shape is similar to Halaf fine ware sherds of Sabi Abyad, levels 3-1. The women
stand below rosettes and wear long slightly transparent skirts. They hold hands;
arms bent upwards at the elbows and seem to move to the right around the pot.
They may well be wearing animal masks with horns and long streamers, which
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are portrayed in profile, their fringed skirts and lower bodies, are shown frontally.
These portrayals can be compared to those on contemporary vessels illustrated by
Garfinkel (2003, Fig. 8:8). The Domuztepe figures are portrayed in a more detailed
and naturalistic fashion than any other examples from contemporary Halaf sites.
Finally it is worth remembering that this same context also yielded the “death
pot”—a jar decorated with a scene that depicts a tree, with two headless figures,
possibly male, splayed flat on the ground surrounded by birds, and a possible
head, which we can identify on the basis of other single heads with a larger figure
facing right. The figure is shown in pseudo-profile, facing right and he carries
an unidentified object in his raised right hand (for an illustration cf. Carter and
Campbell 2005, Figs. 5, 6) These naturalistically decorated vessels give us an
exceptional new insight into the architecture, dance and symbolic thought of the
inhabitants of the site in the early sixth millennium B.C. Might such elaborately
decorated vessels bevessels be the Halaf Period means of expressing symbolic
and narrative scenes that appear in earlier periods in wall decoration at sites such
as Çatalhöyük?
The ceramics found in the ditch also included a large number of “thick burnished”
vessels (Fig. 8), these vessels appear to have a very specific and still unknown
function. Finds from the ditch, aside from these vessels, included around 20% of
the stamp seals and pendants found to-date on the site, a large number of bone
tools, and a fine terracotta figurine head (Campbell and Carter 2006, Fig. 4). The
stamp seals from the ditch include two examples of seals made in the form of
a “foot” or boot”, which represent an early group of pendant seals (Fig. 9). We
can now suggest a chronological division in seal styles with pendant, amulet and
larger rectangular seals made of a variety of materials forming an early phase
and the smaller roughly square stamp seals of serpentine with incised geometric
designs (Carter et al, Fig. 20 ) comprising a later aspect of the glyptic tradition.
We do yet not know whether the varied and striking finds from the ditch originally
were used in buildings on the terrace or if these discoveries are unusual for the
site as a whole in this period. We suspect that these finds originate in activities
with particular communal and ritual significance, but this supposition remains to
be established.
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“Death Pit”
In 2006 Drs. Suellen Gauld and Sarah Whitcher Kansa completed their analysis
of human an animal bone from the large mass burial dated to c. 5600 B.C., called
the “death pit.” Analysis of the approximately 3000 identifiable human bone
fragments indicates an MNI of 38, representing both sexes and all age classes.
These studies of the human bone demonstrate extensive corpse processing,
possibly preceededpreceeded by catastrophic death and possibly followed by
consumption of human flesh that took place before deposition of the fractional and
extensively fragmented remains into a pit burial. The animal bone assemblage
(3863 animal bones of all types and 3650 indeterminate bone fragments) from
the pit shows a somewhat different composition than the rest of the site with more
cattle and dog and far fewer pigs. It emphasizes prime age breeding stock. A
minimum number of 12 cows were slaughtered and included in the pit indicating
a communal ritual. Human and animal bones are both heavily processed in much
the same way. Studies of the associated artifacts are continuing; conjoin studies
of the ceramics failed to discover a significant number of whole vessels from the
pit itself.
The Burnt House Area
In 2002 excavations in below the level of the upper walls, yielded a heavily
burnt area of roof collapse, fragmentary plaster surfaces with a number of pots
and grinding stones in place. Expansion to the east, west and south demonstrated
that the burnt deposits continued in all three directions. In this sector of the
mound wattle and daub lean-tos were constructed with only minimal use of
stone foundations and occasionally a pile of animal bone. Could these be part
of a barn? It seems possible that the animals could have been kept in stalls
adjacent to the courtyard. The flimsy structure at the eastern edge of the exposure
was heavily burned and provided a good closed context for a large number of
household artifacts (ceramics, lithics, and ground stone) and occasional pieces
of burnt pisé.
In 2006 our conservator Evren Kıvançer devoted most of her time to the
cleaning and conjoining of this assemblage. The vessels restored included a large
spouted vat (d=70.5, h=68) (Fig. 10), a spouted bowl (d=34.2, h=17.6) (11), 6, 6
medium sized jars (e.g., Fig. 13), and 3 large painted vessels (e.g., Fig. 12),. A,
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a total of sixteen vessels were restored and several large vessels remain to be
finished. The pouring vessels and the large jars suggest some kind of communal
activity possibly milk processing. In any case, the restricted number of open forms
and the concentration of large vessels suggest a communal endeavor of some
sort.

Environment and Economy
Plants and Animals
The food economy relied heavily on domestic plants and animals (Kansa
and Kennedy et al. n.d.). The animal bones show very little hunting and include
sheep/goat, cattle and pig. The cereal grains are domestic and consist largely of
emmer wheat (Triticum dicoccum) with some barley (Hordeum vulgare). Einkorn
(T. monoccocum) and free-threshing wheat (T. durum/aestivum) are also present.
However, the Domuztepe people also exploited wild resources beyond the
immediate settlement. For example, wild plants come from a range of niches, not
all of which would have been at or right next to the site, but there is little use of wild
plants for food. Domuztepe was near wetlands and the exploitation of reeds for
baskets and possibly housing seems to have played an important role in the local
economy. Grain growing fields may have been as far as 4 km. from the site and
this may be why pigs were kept in the site.
In 2006-2007, cores from the Sağlık Göl; on the western side of the valley were
analyzed. Interestingly, coring results from Henk Woldring & Elsa Kleine of Gronigen
University has shown a peak in a particular green alga (Pediastrum boreanum),
which abruptly starts during the Halaf and falls back to insignificant values around
its end. This type of algal bloom has been connected with a temporary change in
nutrient composition of the lake water, most probably as a result of cattle dung.
Cattle play a role in the symbolism of the site since bucrania are depicted commonly
on potsherds. They are also included in the “death pit” where the preference for
cattle is evident comprising 35% of the faunal assemblage. Kansa (Kansa and
Kennedy et al. n.d.) points out that killing a minimum number of 12 cows at one
time must have been a community event and represents a substantial amount of
meat and by extension population.
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Crafts, Craft Residues and Trade
Study of the small finds and craft residues from the site show that a wide variety
of craft activities related to textile production, lithic and stone vessel manufacture
and ceramic production took place on the site. Evident in studying these craft
residues and tools is a concern with conservation and recycling; e.g., animal bone
waste was fashioned into tools--needles, awls, bobbins and finally into beads.
Ceramic vessels were sometimes mended, and often worked down into spindle
whorls or simple discs used for scraping or drilled and made into beads, and
eventually end up as grog in pottery. Stone vessel fragments were reworked into
disc, pendants or seals.
The work of the archaeologists and specialists at the site is now beginning
to form a nuanced picture of life in the first half of the sixth millennium B.C. The
nature of our discoveries has led us to focus on communal ritual as a means
of integrating a large population. The residents of Domuztepe, however, made
good use of the diverse resources that surrounded the site, engaged in trade and
manufacture and developed a basic system of accountability all suggesting a time
of emerging social complexity at the site.
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Fig. 1: Topografik plan of Domuztepe showing the location of the operations
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Fig. 2: Radiocarbon Chronology for Domuztepe

Fig. 3: Overview of Operation I
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Fig. 4: View of “ditch” looking
northeast

Fig. 5: Drawing of “architectural
pot” (W. P. Finnerty)

Fig. 6: Photo and reconstructions
of “architectural pot”
(S. Campbell)

133

Fig. 7: Drawing of jar showing a circle dance on the shoulder (W. P. Finnerty)
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Fig. 8: Thick-burnished vessels from the “ditch” awaiting study

Fig. 9: Stamp seals in the shape of “feet” from the ditch
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Fig. 10: Large spouted vat from burnt
house

Fig. 11: Spouted bowl from burnt house

Fig. 13: Medium-sized bichrome jar from the burnt
house

Fig. 12: Large bichrome jar from burnt
house
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HIRBEMERDON TEPE ARCHAEOLOGICAL PROJECT
2006: A PRELIMINARY REPORT1
Nicola LANERI*
Mark SCHWARTZ
Hirbemerdon Tepe is a medium-sized site located along the west bank of
the upper Tigris valley in southeastern Anatolia (Turkey) at the confluence of the
Batman Su and the Tigris river.
The 2006 season aimed to further investigate the archaeological data
discovered during the previous excavation season. To meet this goal, two new
20x20 m. squares were excavated on the High Mound (Area A), the sounding
(Area B) initiated in the Outer Town in 2005 was extensively dug, and a small 5x5
m. sounding was opened in the Lower Town (Area C) (Fig. 1).
In terms of the site’s chronological sequence of occupation, the 2006 season
has confirmed that the ancient settlements at Hirbemerdon Tepe can be related to
four occupational levels:
• Level 1 - Chalcolithic period. The archaeological remains of this phase have
been found only in the Outer Town (Area B). Moreover, the architectural features
are badly preserved and the material culture is characterized by the presence of a
locally produced Chaff-Faced Ware (Laneri et al. 2006).
* Nicola LANERI - Instituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Rome/ITALY.
Mark SCHWARTZ – Grand Valley State University.
1 For the 2006 season we would like to thank the Ministry of Culture and Tourism of Turkey for
its support and the permit for the archaeological work at Hirbemerdon Tepe, and, especially,
Ms. Yeliz Kocayaz who was the representative in the field.
The project was jointly planned with Mr. Necdet İnal, the Director of the Museum of Diyarbakır,
as part of the Ilısu dam project, and to him goes our warmest acknowledgment.
Moreover, our best acknowledgements for the economic and logistic support go to the IsIAO,
Grand Valley State University, Italian Ministry of Foreign Affairs, the Brennans Foundation,
and other private donors who have supported the fourth season of excavation at Hirbemerdon
Tepe. The 2006 team was composed by Dr. N. Laneri (Project Director, IsIAO), Dr. M.
Schwartz (Assistant Director, GVSU), DR. S. Valentini (Field Director, University of Florence),
A. D’Agostino (Pottery specialist, University of Florence), K. Abend (private conservator), F.
Gulli (University of Naples), A. Schlossen (GVSU), K. Erdman (GVSU), A. Oakley (GVSU), G.
Johnson (GVSU), and Murat Özgür (Diyarbakır Museum). Finally, our deepest gratitude goes
to Mehmet Bey, the people of Ahmetli,Şahinler, and Merdan Koy for their participation to the
project.
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• Level 2a - Late Early Bronze Age. The occupational phase which occurred
during the late third millennium is recognizable both in the Outer Town (Area B)
and on the High Mound (Area A); but, while in Area B this phase is predominately
represented and characterized by architectural features connected with working
activities, in Area A it is instead recognizable only in some sections of the High
Mound. The material culture is marked by the presence of Red Brown Wash Ware
in association with the Dark Rimmed Orange Bowls. This assemblage is a clear
marker of the cultural horizon that distinguishes the sites of the upper Tigris river
valley in this period (Laneri et al. 2006).
• Level 2b - Middle Bronze Age. This is the most important archaeological
phase at Hirbemerdon Tepe and it occurred during the first half of the second
millennium B.C. It is attested both in the Outer Town (Area B) and on the High
Mound (Area A). More specifically, it is on the High Mound (Area A) that the
archaeologists were able to bring to light the most impressive remains belonging
to this period. The architectural complex discovered during 2005 and 2006
appears as one of the most impressive building belonging to the Middle Bronze
Age throughout the entire upper Tigris valley (Fig. 2-3). The material culture found
within the architectural complex is also of extraordinary importance because
it highlights the recurrence of locally produced pottery discovered in earlier
archaeological contexts (for example the RBWW ceramic assemblage), and
also shows connections with other regions like northern Syria, as in the case of
the Painted Ware named in the previous reports as pseudo-Khabur, and central
Anatolia (Laneri et al. 2006), as demonstrated by the presence of peculiar portable
hearths and stands, by a stone mould for the production of shaft-hole axe (Fig. 4)
and by a grape-cluster decorated fragment of a vessel.
• Level 2c - Late Bronze Age. On the High Mound (Area A), the abandonment
of the architectural complex of the Middle Bronze Age is followed by a few
scattered architectural features marked by the presence of common ware and a
few fragments of painted pottery typical of the ‘younger’ Khabur and Nuzi ware
assemblage.
• Level 3 - Iron Age. After a period of abandonment, the site was re-occupied
both in the Outer Town and on the High Mound during the late part of the second
and the first half of the first millennium B.C. Due to a limited number of architectural
structures discovered during excavation, it is impossible to clearly understand how
the site functioned, especially in relation to major contemporaneous sites such as
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Ziyaret Tepe (Matney and Rainville 2005). However, the material culture appears
to be associated with a later Iron Age horizon, epitomized by a locally produced
pottery -- the so-called ‘Grooved Ware’ – by a peculiar type of painted ware and by
some elements of the Neo-Assyrian world, such as grooved basalt grinding mauls
and basalt bowls (Laneri et al. 2006).
• Islamic period. The last occupational phase at Hirbemerdon Tepe is visible
only on the High Mound and is represented by a pottery horizon, characterized
by glazed greenish ware and incised ware, that can be dated back to the XII-XIV
centuries.
The archaeological work performed on the High Mound proved to be the most
interesting and yielded the greatest potential for future work. The excavations
performed during 2006 confirmed the presence of an architectural complex
belonging to a Middle Bronze Age horizon. The absolute chronology of the
complex is supported by four radiocarbon dates available from within sealed
contexts (Laneri et al. 2006).
The building was built using a system of terraces that functioned to level the
natural slope of the hill. Moreover, the technique utilized to construct the whole
complex was based on limestone walls topped with mud-bricks, although of which
we found only few traces.
The architectural complex (Fig. 2), that probably occupies the entire High
Mound, was divided into 16 agglutinated buildings, including clusters of rooms that
are separated by either outer spaces, or double walls. In terms of the architectural
plan, the entire complex was centered on a long, stone-paved alleyway that follows
a southwest-northeast orientation, whereas a monumental staircase allows access
to the excavated sector from the northwestern side of the site.
Moreover, both the long alleyway and the staircase lead to a large external
court, which was probably part of the central and most important section of the
architectural complex (Fig. 2-3).
Another feature that highlights the architectural structure’s complexity is the
presence of a series of drains linking the inner and outer spaces. These drains
were all connected to the deep depression in the main alleyway. It is interesting
to note that this type of drainage system has comparable examples dating to the
Middle Bronze Age from sites such as the karum of Kültepe (Özgüç 1986: Plan
1).
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As demonstrated by the high density of material culture and faunal remains, the
deep depression running along the southern side of the stone paved alleyway’s
sidewalk had the double purpose of collecting the discharged water as well as the
trash discarded from the different sectors.
The archaeological work performed during the 2006 season has further
confirmed the 2005 hypotheses (Laneri et al. 2006) that the complex appears to
be characterized by a series of sectors dedicated to specialized working activities
in which each room was functional to a productive chain, not domestic in nature,
and probably associated with food processing and storing.
This assumption is made on the basis of the high density of working and
storage tools, such as basalt grinding stones, limestone mortars, stone pestles,
and storage jars found in situ, as well as by the total lack of elements typical of
household activities, such as permanent hearths and central courtyards.
However, the excavation of the big court (the ‘piazza’) showed the significant
absence of working tools and the presence of a set of material culture that could
be associated with “ritual” activities.
These objects – decorated plaques and human figurines (Fig. 5-6) – are very
fragmented and not in situ. They must have been discarded in this open area after
their use in a building, probably located not so far, and still not excavated.
One of these clay plaques is of particular interest for its iconographic
characteristics (Fig. 5). This plaque has a central female figurine with elongated
eyes and in the possible act of holding her breasts. The entire figure is framed along
three sides by an incised fishbone pattern in combination with a red-black painted
decoration. A spout extends out from the bottom edge, whereas a pierced lug,
presumably used to hang the plaque, is positioned along the top. The iconography
and the red-black painted decoration, although the different chronology and
material used, can be compared only to the famous gypsum plaque discovered in
Level G of the Ishtar Temple at Assur in northern Mesopotamia (Bar 2003: 161165, tafel 62 and 61).
Other “ritual” objects found in the open area include fragments of female
figurines and a piece represents the head of a figure, most likely female, with
elongated eyes and raised hair (Fig. 6).
In terms of pottery assemblages, the architectural complex is characterized
by the constant presence of the so-called Red Brown Wash Ware (Fig. 7). The
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presence of Fine Ware, which is mostly characterized by carinated shapes, is low
and mostly limited to the material culture found in the alleyway.
Peculiar forms are also found in the complex, as in the case of a small bottle
with a short wedged neck, everted rim, and an excised external decoration (Fig.
8). A molding technique was used to produce this unusual vessel, which has
a hole through the center of the base and decorative patterns along the main
body composed of four alternating bands of symmetrically spaced triangles and
rosettes. The neck of the vessel protrudes externally and is decorated with vertical
incised lines. The base is framed by a ridge decoration with a continuous series
of triangles.
The gray burnished carinated beaker with ring-base, everted rim, and two
symmetrically positioned ledges along the rim (Fig. 9) is also unique for this region
and can be compared to some examples found in the houses of karum level Ib at
Kültepe.
Last year archaeological work was also dedicated to finalizing the excavation
of the 5x10 m. sounding in the Area B, initiated in 2005 (Laneri et al. 2006). The
results were very successful and further clarify the archaeological sequence in this
specific section of the site. In particular, the excavation results further demonstrated
that the site was continuously occupied between the late third and the first half of
the second millennia B.C.
The earlier period shows a series of stone platforms that serve to solidify the
sandy layer created by the continuous flooding of the Tigris river over time (Fig.
10). The importance of these platforms is further demonstrated by the discovery
of two foundation deposits. Moreover, these platforms and the flooding of the
river completely destroyed the architectural features of the Chalcolithic period,
and, therefore, only patches of these features, like the pit found in 2005, are still
visible.
A series of thin stone walls were built on top of the platforms and served to
separate open working areas or animal stables. This architectural planning was
maintained also during the following Middle Bronze Age period when, to further
stabilize the new architectural features, also a wide wall with a south-north
orientation was built on top of the older structures.
In conclusion, the 2006 season has mostly focused on the excavation of the
Middle Bronze Age architectural complex located on the High Mound. One of the
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most intriguing aspects of this structure is the presence of ritual artifacts spatially
segregated from but lying adjacent to rooms associated with working activities,
food processing and storage facilities. Thus, the architectural complex suggests
the existence of some level of community planning with the existence of drainage
canals, central walkways and segregated spaces with controlled access. Moreover,
the material culture discovered within the architectural complex highlights cultural
and economic exchanges with other communities inhabiting sites of northern
Syria, northern Iraq, and central Turkey.
The importance of the site is also linked to a continuity in occupation and
expansion of the settlement between the late third and the first half of the second
millennia B.C. This continuity is particularly clear through the analysis of the
stratigraphic sequence of the sounding excavated in the Outer Town, and allows
us to better understand this key chronological phase that in the Syrian Jezirah is
instead marked by the collapse of society due to dramatic climatic changes.
Thus, the initial results of the Hirbemerdon Tepe Archaeological Project are very
promising, but only through future research we will be able to test our preliminary
hypotheses.
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SOLOİ / POMPEİOPOLİS 2006 YILI KAZILARI
Remzi YAĞCI*
12.07.2006 tarihinde başlanmış olan Soli /Pompeiopolis kazı çalışmaları
1 uzman arkeolog, 1 mimarlık tarihi profesörü, 1 mimar, 1 harita mühendisi, 1
restoratör, 8 arkeolog, 3 arkeoloji öğrencisi ve 20 işçi ile 13 Temmuz - 15 Ağustos
2006 tarihlerinde sürdürülmüştür.
A) SÜTUNLU CADDE
2006 yılında yapılan çalışmaların başlıca amacı; 2005 kazı sezonunda E-F 41
plan karelerinde açığa çıkarılan opus sectile tabanın1 E-F serisinde genişletilerek
Sütunlu Cadde’nin İ.S. VI. yüzyıldaki kullanımını, özellikle de F41 açmasında
açığa çıkarılan ve 525’teki deprem sonucu yıkılan mimarî yapılanmanın Sütunlu
Cadde’nin özgün mimarîsi ile bağlantısını saptamaktı. Bir diğeri ise, Sütunlu
Cadde’de ileriki yıllarda yapılacak olan mimarî restorasyon için veri (kazı, çizim)
toplamaktı. Bu amaçla cadde boyunca belirlenen plan karelerde sondaj kazıları
gerçekleştirilmiştir.
E-F 40 – E-F 39
2005 kazı sezonunda E-F 41 açmasında bulunan Erken Bizans Dönemi opus
sectilesinin2 kesin olarak tarihlenebilmesi ve mimarî kontekstinin açığa çıkarılması
amacı ile E-F 39 ve E-F 40 plan karelerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Özellikle F serisinde bulunan mimarî kalıntılar, Sütunlu Cadde’nin Bizans
Döneminde de etkin bir kullanım gördüğüne işaret etmektedir. Bunlar, deprem
sonucu yıkılmış uzun duvarlardan, bu duvarlar ise, Roma Dönemi çoklu girişlerinin
düzgün bloklarla örülerek kapanmasından oluşmaktadır. Bu durumda, Roma
dükkânlarının giriş kapılarının, Bizans Döneminde içleri örülerek daha geniş
mekânlar oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 525 (terminus post quem) yıllarında
yaşanan deprem3 sonucunda çeşitli boyutlarda mekân (olasılıkla dükkân)
* Doç. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir/TÜRKİYE. remzi.yagci@deu.edu.tr
2 Yağcı 2006: 175-176, fig.2.
3 Peschlow-Bindokat 1975: 391.
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duvarlarının Sütunlu Cadde’nin doğu portikosu içine yıkıldığı anlaşılmaktadır. İleride
açılması planlanan dükkânlar caddenin doğusundan geçen şimdiki Viranşehir
Caddesi’nin altındadır. E-F 41 açması ile benzerlik gösteren opus sectileye 5.55
m. kodunda ulaşılmıştır. Restorasyon ekibi tarafından temizliği yapılan tabanın
fotoğraflarının çekimi ve mimarî çizim çalışmalarının tamamlanmasından sonra
ileride teşhir edilmek üzere jeotekstil ile örtülerek koruma altına alınmıştır (Resim:
1). Arkeolojik verilere göre: Soli/Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde (cardo
maximus) depreme dek geometrik ve figürlü mozaik ile çok renkli ve geometrik
(üçgenden, çokgen ve dairesel) bezemeli opus sectile taban döşemesi eşzamanlı
kullanılmıştır.
C 20/21: C 20/21 açmalarında 15.07.2006 tarihinde başlanan kazı çalışmalarında
sütunlu caddenin restorasyonuna yönelik olarak mimarî parçaların açığa çıkarılması
amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda C 20/21 açmalarında Roma Dönemi
blokajının geç dönemde tahrip edildiği ve açılan tahrip çukurları içinde çeşitli mimarî
parçaların bulunduğu gözlemlenmiştir. C/20 açmasında bulunan bu tip parçaların
yoğunluğu nedeniyle 4.31 m. seviyesine kadar inilmiştir. C/20 açmasında önceki
yıllarda C-39,40,41,42,43 ve B-39,40,41,42,43 plan karelerinde bulunan Sütunlu
Cadde’nin özgün sert zeminli yol blokajına ulaşılmasıyla kazı çalışmalarına 4.31
m. seviyesinde son verilmiştir. C/21 açmasında 4.90 m. seviyesinde ise kireç ocağı
olması muhtemel bir yapı ile karşılaşılmıştır. Ayrıca açmanın kuzeydoğu köşesinde
yapılan sondaj kazısı ile 4.49 m. seviyesine inilmiş ve bu alanda sıkıştırılmış
toprak, seramik ve çakıl taşından oluşturulmuş bir taban bulunmuştur.
C 48: C 48 açmasında, önceki yıllarda bulunan ve Mersin Müzesi’ne teslim
edilen mermer heykellerin eksik parçalarını bulabilmek amacı ile kazı çalışmalarına
5x5 m. ölçülerindeki alanda 5.38 m. seviyesinden başlamıştır. 4.65 m. seviyesinde
mermerden, phiale tutan Roma Dönemi bir heykel eli bulunmuştur (Resim: 2).
D 20: C 20 plan karesinde doğu portikoya ait stylobatın mimarîsini anlayabilmek
amacı ile kazı çalışmalarına 5x3m. ölçülerindeki bir alanda başlanmıştır. Bu
alanda 5.33 m. seviyesinden başlanan kazı çalışmaları sonucunda doğu portikoya
geçişi sağlayan basamaklar bulunmuştur. D20’de ayrıca Bizans döneminde alt
yapı düzeninin yozlaştığı, kente su sağlayan künk sıralarının da stylobat krepisi
üzerinden geçirildiği saptanmıştır. D 20 açmasının kazı çalışmalarına 4.32 m.
seviyesinde son verilmiştir (Resim: 3).

150

B) SOLİ HÖYÜK
2006 Soli Höyük kazı çalışmaları G8, E6, H7 açmaları ve E7/E6, E7/F7, F7/F8,
G7/F7, G8/G9, D7/D6, G7/H7, F8/G8, F9/G9 ve D7/E7 açmaları arasında kalan
servis yollarında gerçekleştirilmiştir. Servis yollarının kaldırılmasının amacı; doğal
nedenlerle (yağmur, sel v.b.) kesitlerde oluşan yıkım, bozulma ile işlev kaybını
önlemek ve bu açmalar içinde kalan geç dönem (Hellenistik, Roma) mimarîsini
ayrıntılı olarak çizerek belgelemektir.
G 8: G8 kazı çalışmalarındaki amaç; G9 açmasında özellikle Hitit stratigrafisine
ait mimarî yapıların (15.88 m. A duvarı, Hitit Geç İmparatorluğu Dönemine ait)
ve tabakaların bu açmada da devamlılık derecesinin saptanıp bir kontekst elde
etmekti. Hitit stratigrafisinin özellikle bu yamaç açmalarındaki önemi; höyüğün üst
seviyelerinde Roma, Helenistik, Klâsik, Arkaik ve Demir Devri stratigrafilerinin net
bir şekilde belirlenmesi ile yamaçta yer alan bu plan karede, Hitit Dönemi gibi
erken dönem tabakalarının kontekstinin açığa çıkarılabilmesiydi.
2006 kazı sezonunda, G8 açmasında Hitit İmparatorluk kontekstinde 15.86
ve 15.88 duvarlarının arasında, 15.55 metre kodunda yerleşim içi bir çömlek
içinden dağılmış durumda kap parçaları, hayvan kemikleri ve ölü armağanlarından
oluşan yakma bir mezar kalıntısına rastlanmıştır4 (Resim: 4). Bu güneydoğu
duvarı tamamen tahribata uğramış bir mekân içinden 2006 kazı sezonunda 15.69
seviyesinden başlayarak ve yoğun olarak kötü pişmiş, tek renkli, çoğu kalın cidarlı
açık mutfak kap parçalarının kırık ve kümelenmiş olarak geldiği gözlenmiştir
(Resim: 5). Söz konusu seramik grupları ile birlikte hayvan kemikleri, oksitlenmiş
bir bronz iğne ve bir de boncuk açığa çıkmıştır ve buluntu yoğunluğunun 15.69’dan
15.55’e dek sürdüğü gözlenmiştir. 15.55’ten başlayan mezar kalıntıları arasında
başlangıçta, seramik parçaları ile kemikler birbirine karışmış durumda bulunmuştur.
Kazı alanı genişledikçe bej rengi, ters dönmüş, halka kaideli ve basınç nedeniyle
patlamış bir çömlek (Resim: 6) ile içinde güney-doğu yönünde bir skarabe, okside
olmuş bronz bir iğne yan yana in situ açığa çıkarılmıştır. Mezar buluntularının
dağılımının saptanabilmesi için çömleğin kaide çevresinde kazılar genişletilerek
kaidenin kuzey-batısında 15.45 kodunda beyaz astarlı (WS) II kap parçası;
güneyinde 15.36’da ise, siyah şeritli bir taş boncuk (Resim: 7) ölü armağanı olarak
4 Yağcı 2007b.
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bulunmuştur. G8/F8 kesitinin içine giren bölümde açılan sondajda hayvan kemik
ve dişleri ile WS II kap parçası dışında bir buluntuya rastlanmamıştır. Kaidenin
güneyinde 15.45 kodunda kül kalıntılarının yoğun bir biçimde korunduğu yanık
döküntü içinde 15.43 kodunda yanık bir Hitit hiyeroglifli bulla bulunmuştur (Resim:
8). Böylece 15.55-15.45 kodları arasında ölü armağanları ile birlikte dağılmış
bir çömlek/yakma mezarın varlığı açığa çıkarılmıştır. G8 mezarı, Soli Höyük’te
aynı tipte şimdiye dek bulunan ikinci örnektir5. Buluntular arasındaki hiyeroglifli
bulla, mezarın bir yetişkine ait olduğunu göstermektedir. Bulla üzerindeki Hitit
hiyeroglifli yazıt, Haluk Abbasoğlu’na armağan kitabında Prof. Dr. Ali ve Belkıs
Dinçol6 tarafından yayınlanacaktır. Verilen bilgiye göre: Bullanın özgün mührü,
askerî unvan sahibi “Parnapi” adlı bir erkek kişiye aittir ve yazı tipi özelliklerine
göre İ.Ö. XIII. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir.
Kilikia’da İ.Ö. II. binyılda mezarlar, Meydancıkkale7, Tarsus Gözlükule8
örneklerinde olduğu gibi yerleşim içinde yer alır. Bunlar basit toprak mezarlarıdır
ve burada ölü gömme ve yakma geleneği ile karşılaşılmaktadır9. Ölü gömme
geleneği hem yerleşim içi hem de çömlek/yakma mezar olması açısından Soli
G8 ile benzerlik gösteren, bir bebeğe ait olan ve Eski Hitit Dönemine tarihlenen
Gözlükule mezarı10, bu bölgede şimdiye dek bilinen en erken örneği temsil
etmektedir. Soli G8 mezarı ile bu bölgede çömlek/yakma mezar geleneğinin
Geç Tunç I Döneminden (Eski Hitit)- Hitit İmparatorluk dönemine dek sürdüğü
görülmektedir. Gözlükule ve Soli Höyük’teki yerleşim içi mezarlar, Kizzuwatna’nın
Orta ve Geç Tunç çağlarında, geleneklerine bağlı, ‘muhafazakâr’ bir bölge
olduğunu düşündürmektedir.
Soli G8 mezarı içindeki başlıca ölü armağanları; baskı yüzü işlenmemiş 1 taş
skarabe, 1 hiyeroglifli bulla, 1 boncuk ve bir WS II kap parçasından oluşmaktadır.
Bunlardan Mısır kökenli bir mühür-amulet biçimi olan skarabe, hayatın ve yeniden
doğuşun simgesi olarak Mısır’da halk ya da hanedan mezarlarında belirgin bir
5

Daha önce F9 plan karesinde 15.98 kotunda yine dağılmış durumda urna bir mezar
çevresinde bulunan ölü armağanları: III. Thutmosis dönemine tarihlenen bir skarabe, altın
bir küpe ve beyaz astarlı (white slip) II kap parçasından oluşmaktaydı. Yağcı 2003a: 94.
6 Katkılarından dolayı teşekkür ederim.
7 Basit toprak mezarlar. Mellink 1972: 171, Akyurt 1998: 169.
8 Goldman 1956: 47.
9 Her iki gömü de Hititlerde yaygındır. Bittel ve diğ. 1958: 24, Dinçol 1969: 222, Akyurt 1998:
126, 169, Harita 1-2.
10 Geç Tunç I (İ.Ö. 1650-1450) , “A” alanı, terasta ve “N” odasının doğu duvarı altında. Goldman
1956: 47.
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ölü armağanıdır11. Soli G8 mezarı gibi WS II ile skarabenin birlikte bulunduğu
askı/ip deliği olmayan Soli G8 skarabesinin mezardaki işlevi, Soli F9’da bulunan
III. Thutmosis skarabesinden farklı olarak, baskı yüzünün işlenmemesi nedeniyle
mühürden çok amulete uygun düşmektedir.
Skarabe ile yan yana bulunan tunç iğnenin işlevi, yakma/çömlek-urna
mezarlardan bilinmektedir. Örneğin halk mezarlıklarında ölünün kül ve kemik
kalıntılarının bir beze sarılarak bir çömleğin içine konması bir gelenektir. İğne,
kül bezinin tutturulmasında kullanılmaktadır. Bu tip bir uygulamaya ilişkin en
tipik örnekler, Gedikli’de12 görülmektedir13. Soli G8 mezarında bez kalıntısının
bulunamayışı, bezin mezarın dağılması nedeniyle dayanıksız bir nesne olarak yok
olmasına bağlanmaktadır.
Ölü armağanları arasında yine kişisel eşya kapsamında yer alan boncuk,
Anadolu’da İ. Ö. II. binyıl mezarlıklarında Batı Anadolu’da Troia, Beşiktepe,
Panaztepe; Geçiş Bölgesi: Yanarlar; Orta Anadolu: Gordion, Alişar, Kültepe;
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kargamış, Tell Açana’da bulunmuştur14. Bu tür süs
eşyaları mezarlarda yaş ayrımı olmaksızın görülebilmektedir.
WS II kap parçası, kırık ve amorf da olsa mezar çökeltisi içindeki ölü armağanı
özelliği taşıyan bir diğer buluntudur. Küresel gövdeli, lades kemiği biçiminde
11 Yeniden doğuşun ve hayatın simgesi olan Güneş Tanrısı Khepri ile kişileştirilir. Bu Tanrı,
Güneş Tanrısı Ra’nın bir tipidir. Ayrıca yaratıcı Tanrı Atum ile de ilişkilidir. Lurker 1980:
104-105, http://mcclungmuseum.utk.edu/permex/egypt/egs-text.htm. Skarabe, Anadolu’da
mezar armağanı olarak ender görülür. Örneğin, incelenen 44 merkezdeki yaklaşık 1000
mezardan yalnızca ikisinde rastlanmıştır. Akyurt 1998: Tablo 76, 84., İlki Panaztepe’deki
iki ayrı pithos mezarda bulunan iki skarabedir . Bunlardan birisi üzerindeki yazıtına göre,
III. Amenophis (İ.Ö. 1396-1358) Dönemine tarihlenmektedir. Yazara göre, Panaztepe’ye
sonradan getirilmiştir. Erkanal 2002: 193, Erkanal 2004: 91, İkincisi ise: Tell Atchana IV. yapı
katından (İ.Ö. 1447-1370) bir yetişkine ait küp gömüde bulunmuş bir skarabedir. Woolley
1955: 215. Woolley, Niqme-pa sarayından ayrıca 50’den fazla WS II bulmuştur. Bunlardan
yalnızca ikisi mezar buluntusudur. Woolley 1955: 361.
12 Gedikli yakma mezarları Erken Tunç III (İ.Ö. 2200-2000)’e tarihlenirler. Bu dönemde
Gedikli mezarlarında bulunan depas amphikypellonlar nedeniyle Gedikli Troia II ile tam
anlaşılamayan bir ilişki içinde görülmektedir. Ayrıca Troia II, Kilikia Erken Tunç Çağı III Çağı
ile de etkileşim içindedir. Mcqueen 1986: 30, 133.
13 Alkım 1966: 27-57, Dinçol 1969: 223. Yakmanın Hitit kral ve kraliçe için uygulanışına ilişkin
metinlerde, kemiklerin gümüş maşalarla toplanışı ve içinde eritilmiş yağ bulunan bir kupanın
içine konduktan sonra çıkarılıp keten bir ‘gazzarnulli’ üzerine konması ve bunların ölen erkek
ise bir sandalye, kadınsa bir tabure üzerine yerleştirilmesi anlatılmaktadır. Kemikler son
aşamada Ukturi’den (ceset yakma yeri) taşınıp ölünün taş evine (É-NA4) getirilmekte ve bir
yatağın üzerine konmaktadır. Otten 1958b: 82, Gurney 1981: 167, Akyurt 1998:149.
14 Akyurt 1998: Tablo 84.
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kulplu olan bu tür kaplar, Kıbrıs üretimi “süt kapları” olarak bilinmekte ve Orta
Akdeniz’den Mısır, Suriye-Filistin kıyılarına dek yayılmaktadır15. WS II’lerin Kıbrıs’ta
çoğunlukla ölü armağanı olarak kullanılması, ölü kültü ile ilişkili oldukları savının
öne sürülmesine yol açmıştır16. Soli G8 WS II örneği bir gövde parçasıdır17. Soli
Höyük’te şimdiye dek bulunan toplam 13 örnekten yalnızca iki gövde parçası
yerleşim içi mezar armağanı olarak görülmektedir18. Anadolu’da Kıbrıs WS II
kaplarının ölü armağanı olarak kullanılması enderdir19.
Mezarlarda kullanılan bu tip kırık kapların ölü kültüyle ilgili “sunu kapları”
olduğu düşünülmekte ve mezarlardaki örnekleri, ölenin yaşamından sonra öbür
dünyaya bir şeyler taşıdığı inancıyla, geleneksel olarak sunudan sonra özellikle
kırıldığı yazılı belgelerden bilinmektedir20. Soli G8 örneğinde görüldüğü gibi
kırık sunu kap parçaları, hayvan kemikleri ve çeşitli armağanlar kremasyon tipi
ölü gömmenin temel öğelerini oluşturur21. Bu tip, urna/çömlek mezarların ceset
gömme mezarlara göre daha az ölü armağanı içermesi, ceset yakma yerlerinde
toplanan kırık seramik ve boncuk gibi kişisel eşyalardan anlaşılacağı üzere, bu
eşyaların ceset ile birlikte yakılarak tahrip edilmesine ve ancak kalanların kaba
konmasına bağlanmaktadır22. Soli G8 mezarında bulunan yanık Parnapi bullası,
bu tip bir ölü armağanı olarak değerlendirilebilir.
Soli G8 mezarında bulunan kemikler bir büyükbaş hayvana aittir. Hitit ölü kültü
ile ilgili törenlere ilişkin yazıtlarda; libasyon, hayvan kurbanı ve ölü yemeği gibi
temel konulardan söz edilmektedir. İ.Ö. XIV-XIII. yüzyıla tarihlenen ve hanedana
ait kişilerin yakılarak gömülmesi ile ilgili metinlerde ölü ruhuna kurban edilen
ve giden ruhun geri dönmesine yardımcı olan aracın hayvan kurbanı olduğu
görülmektedir23.
15 Karageorghis 2001: 9, Yağcı 2003b: 9. Anadolu’da dağılımları için bkz. Todd 2001: 206.
16 Kromholz 1978: 2. Ancak hem sunu hem de sofra kabı olarak kullanıldıkları da öne
sürülmektedir. Malmgren 1999: 78.
17 Şimdiye dek bu tipe özgü 8 gövde, 3 ağız ve iki de kulp, (ikincisi 2006’da E6’dan bulundu)
olmak üzere 13 ayrı parça açığa çıkarılmıştır.
18 Yağcı 2003a,Yağcı 2007a: Res.19.
19 Soli dışında örneğin Tell Açana’da 59 no.lu basit toprak mezar. Woolley 1955: Lev. CXXX,
BM 30.
20 Bryce 2002: 194. Libasyondan sonra seramik kırma geleneğinin yalnız Anadolu’da değil,
Mikenler’de de uygulanması ve diğer tartışmalar için bkz. Akyurt 1998: 143-144.
21 Akyurt 1998: 152.
22 Akyurt 1998: 137.
23 İmparatorluk Dönemi Hitit metinlerinde, kurbanın boğazı kesilirken, kurban eden ölenin
bedenine seslenir: “Sana olan buna olsun! Ruhun bu öküze insin” Otten 1958a: 13, Otten
1958b: 81, Bryce 2002: 193-194.
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Sonuç olarak: G8 yerleşim içi çömlek mezarı, Kilikia’da şimdilik en eskisi
Tarsus Gözlükule’den bilinen bir geleneğin İmparatorluk Dönemindeki (İ.Ö. XIII.
yüzyıl) devamıdır. Bu iki örneğe göre yakma her yaş grubuna uygulanabilmektedir.
Yakma geleneği Güney bölgesinde en eskisi Gedikli olmak üzere Erken Tunç
Çağına dek gitmektedir. Ölü armağanlarından skarabe, WS II kapları, yukarıda
da söz edildiği gibi daha çok kıyı ve deniz ticaretine açık ya da onunla bağlantılı
bölgelerdeki mezar buluntuları arasında yer almaktadır. Buluntulara göre: Mısır ve
Kıbrıs malları Soli’ye gelmekte, hem günlük hayatta, hem de ölü armağanı olarak
kullanılmaktadır.
Mezarda çıkan kap parçalarına göre bu bölgede seramik kırma geleneğinin
uygulandığı görülmektedir. Ölü armağanların ise simgesel olarak “yeniden
dirilişe” uygun nesneler olduğundan bölgedeki manizm (ölü kültü) ile ilgili ipuçları
vermektedir.
Kişisel eşya kapsamında yazılı belge olarak, Soli Höyük’te bulunan Muwazi ve
Targasna’ya ait bulla ve seramik baskılarından sonra Soli G8 mezarında bulunan
Parnapi bullası, Kizzuwatna’nın onomastiği ve bir hançer/kılıç adamı (gladius)
olması dolayısı ile de bölgedeki ünvanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Ölen
kişinin kendi mührü olmadığından bullaya göre, mezarın sahibinin, Parnapi’nin bir
yakını ya da onunla ilişkili bir kişi olduğunu akla getirmektedir. İ. Ö. XIII. yüzyıla
tarihlenen mezar, Hitit İmparatorluk Döneminin son yüzyılında Kizzuwatna’daki
ölü gömme gelenekleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bakımından önemlidir.
D7/E7 SERVİS YOLU
D7 ve D6 açmaları içindeki kireç taşı platformları birleştirmek amacıyla D7/
E7 açmaları arasındaki servis yolunu kaldırma çalışmalarına başlanmıştır. Servis
yolunda 20.94/20.46 seviyeleri arasında dolgu toprak nedeniyle farklı kültür
katlarına ait çanak-çömlek parçalarından oluşan karışık malzeme ele geçirilmiştir.
Buluntular içinde Helenistik Dönem kırmızı firnisli kulp ile ağız, megara kâsesi
gövde parçası, ungentarium boyun parçası, koyu kahverengi firnisli gövde
parçaları, Klâsik Dönem parlak siyah firnisli gövde parçaları sayılabilir.
E6
Kazı çalışmaları 19.59 m. kodundan başlamış ve 17.80 m. kodunda bitirilmiştir.
Bu seviyeler arasında çalışılan alanda yoğun olarak Roma Dönemine ait düz çatı
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kiremit parçaları, çok miktarda çivi ve metal objeler de ele geçirilmiştir. Roma
Dönemi yapı katının alt tabakalarda yer alan kültür katlarını tahrip etmesi sonucu
ele geçirilen seramik buluntularının farklı dönemlere ait olduğu gözlemlenmiştir.
Bu nedenle, bir stratigrafi oluşturulamamıştır. Seramik buluntuları içinde çeşitli
dönemlerden amphoralara ait gövde, ağız-kulp parçaları ve bezemesiz mutfak
kapları yoğunlukla bulunmaktadır.
19.59/19.39m. seviyeleri arasında İ.Ö. 7. ve 6. yy.a ait seramik buluntularının
ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Arkaik Dönem pembemsi astar üzerine kırmızı
renkte yatay bantların olduğu gövde parçaları, ağız kısmı bant şeklinde kırmızı
boyalı ağız parçaları ve Orta Demir Dönemine ait devetüyü ve sarımtrak devetüyü
astar üzerine kahverengi yatay bant ve şeritlerin olduğu gövde parçaları, İ.Ö. VII.
yy. devetüyü astar üzerine kahverengi boyalı dış bordürü kalın konsantrik dairenin
bir bölümü korunmuş gövde parçası ve 1 adet İonia kâsesi ağız parçası önemli
seramik buluntuları arasındadır.
19.39/19.13 m. seviyeleri arasında karışık malzemenin de gösterdiği gibi
dolgu toprak devam etmektedir. Kırmızı firnisli kâseye ait ağız paçaları, kenarları
kırmızımsı kahve dip, kırmızı firnisli ağız ve gövde parçaları olmak üzere Helenistik
Dönem seramik parçaları yoğunluktadır. Ayrıca seramik buluntuları içinde Klâsik
Dönem siyah firnisli gövde ve ağız; Arkaik Dönem açık kahverengi astar üzerine
siyah renkte ışın motifi bulunan ağız parçası, kiremit rengi astar üzerine kırmızı
yatay bant bezemeli gövde; Orta Demir Dönemi sarımsı devetüyü astar üzerine
kahverengi boyalı yatay şeritlerle bezenmiş ağız ile gövde parçaları, mühürlü kulp
ve devetüyü, pembe astarlı bezemesiz mutfak kapları yer almaktadır.
19.13/19.03 m. seviyeleri arasında dağınık kerpiç parçaları ele geçirilmiş olup
farklı dönemlere ait seramik grubu içinde Helenistik Döneme ait kırmızı firnisli ağız
ve dip, rulet baskılı, kahverengi firnisli gövde parçaları yoğunluktadır. 19.11 m.
kodunda Helenistik Dönem kandil parçası ele geçirilmiştir.
20.35 m. seviyesindeki Roma Dönemi savunma duvarının kesitlerini düzeltme
çalışması sırasında kesit içinde 18.54 m. kodunda krem astar üzerinde omuz
bölümünde kırmızı yatay bantlar ve dalga motifi bulunan Arkaik Dönem oinochoe
(Resim: 9) tüm olarak açığa çıkarılmıştır. Bu testinin çevresinde ele geçirilen
buluntular arasında Helenistik Döneme ait daldırma ve kırmızı firnisli kaplara
ait parçaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Helenistik Döneme ait testinin
çevresindeki buluntular arasında aynı kotta yer alan metal çivi ve ok ucu da yer
almaktadır. 17.80 m. kodunda tek sıra halinde kireçtaşı bloklar gözlemlenmiştir.
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Bu taban üzerinde bulunan testi in situ’dur (Resim: 9). 17.40 m. kodundaki güney
kesitten toprağın dökülmesi sonucu, Helenistik amphoraya ait ağız, kulp ve gövde
parçaları ele geçirilmiştir. Amphoraya ait bu seramik grubu içinde mühürlü kulp
parçası yer almaktadır. Açmanın güneydoğu köşesinde 17.75 m. kodunda küçük
dere taşlarından oluşan taş döşeme bulunmuştur. Açmanın batı kesitini düzeltme
çalışması sırasında 17.42 m. kodunda tüme yakın Helenistik Dönem daldırma
firnisli kâse ele geçirilmiştir. E6 açmasındaki çalışmalar 17.80 m. kodundaki
Helenistik Döneme ait kireç taşı platformun bulunmasıyla sonlandırılmıştır (Resim:
10).

E7/ F7 SERVİS YOLU
E7 ve F7 açmaları arasındaki stratigrafiyi sağlamak ve ortak bir kontekst
oluşturabilmek amacıyla servis yolunun kaldırılmasına karar verilmiştir. Yapılan
seviye indirme çalışmalarında ele geçirilen seramik buluntuları arasında; Helenistik,
Klâsik, Arkaik ve Geometrik Döneme ait seramik parçaları ve devetüyü, pembe
astarlı olmak üzere bezemesiz mutfak kaplarına ait parçalar ele geçirilmiştir.
Döküntü ve dolgu topraktan kaynaklı malzemenin karışık olduğu gözlemlenmiştir.
Çalışma sonucunda Roma savunma duvarının devamı olan 20.61 metre
kodunda duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar üzerinden gelen seramik buluntuları
arasında Klasik Döneme ait siyah firnisli iki adet gövde parçası bulunmaktadır.
20.70 m. kodunda F7 açmasının, E7-F7 servis yoluyla birleşen kuzey kesitinde
Klâsik Dönem kırmızı figür tekniğiyle yapılmış Satyr ve Mainas’ın (Mainad)
betimlendiği gövde parçası ele geçirilmiştir (Resim: 11).
Sonuç olarak, Soli Höyük’te plan kare sistemine göre (5x5 m.) oluşturulan
açmalar arasındaki servis yolları, 2001’den 2006 yılına kadar oluşan doğal
bozulmalar (sel, çöküntü v.b.) ve Roma-Hellenistik mimarîsinin tamamen açığa
çıkarılması gerekliliği nedeniyle 2006 yılında sistematik olarak kaldırılmıştır.
Soli Höyük’teki açmaların son durumu bir bütün olarak yeniden çizilmiştir. Üst
tabakalarda malzemenin bir kontekste bağlı olmaksızın karışık çıkması, savunma
amaçlı kullanılan höyükte Roma ve daha geç dönem tahribatları göstermektedir.
Höyüğün doğu yamacında daha alt tabakalarda, Hitit stratigrafisinde, özellikle İ.Ö.
XIV. Hitit İmparatorluk Dönemi anıtsal mimarî çevresinde yoğunlaşılmıştır.
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Kazılar
Bu sene kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Sarıkale düzlüğündeki 293-296/304306 plan karelerinde ve 2001 yılından beri incelenen alanlarda yürütülmüştür
(Resim: 1). Alanın batısındaki plan karelerde erozyon toprağının hemen altında
Hitit mimarî tabakalarına rastlanmasına karşın, doğudaki plan karelerde kısmen
yer üstünde bazı mimarî kalıntılara rastlanmıştır. Yüzey toprağının hemen altında,
295-296/304-306 plan karelerde dağınık ve düzensiz yapılmış taş yığınları açığa
çıkarılmıştır. Söz konusu taş yığınları 16. yy.dan sonra bölgede yaylacılık yapan
Boğazköy halkı tarafından toplanmış ve bazı Hitit devşirme taşlarından yapılmış
hayvan barınakları olarak nitelendirilmektedir4.
Bu taş yığınları kaldırıldıktan sonra daha önceki yılların kazılarından öğrenildiği
gibi, kalınlığı yer yer 4,5 m.yi bulan bir erozyon tabakasıyla karşılaşılmıştır. Söz
konusu erozyonun kazısı insan gücüyle mümkün olmadığından daha önceki
yıllarda olduğu gibi makinalarla bu toprak kaldırılmıştır.
Hitit mimarî tabakalarının hemen üzerinde bulunan moloz toprağın içinde
daha önceki yıllarda da olduğu gibi bazı buluntulara rastlanmıştır. Söz konusu
buluntular her hangi bir mimarî tabaka ile ilintili olmamasına rağmen, kendi
özellikleri nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bazıları ise Hattuşa ve hatta tüm
Hitit kültürü için ünik konumdadır.
Daha önceki yıllarda bu molozun içinde Erken Demir Çağına ait seramiklerin
bulunması erozyon tabakalarının oluşum süresine bir ışık tutmuştur5. Ancak
bu sene, açmanın doğu kısımlarında M.Ö. 7.-6. yy. a ait olan bir fibulanın6 ve
muhtemelen Roma Dönemine ait olan aplik bir kabın bulunması bu soruya yeni
bulgular eklemektedir. Söz konusu apliğin yüzeyi çok aşınmış olmasına rağmen
Boğazköy´de henüz bu dönem hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için
önem taşımaktadır.
Hitit sonrası dönemlere ait bu buluntuların yanısıra aynı molozda Hitit dönemine
ait buluntulara da rastlanılmıştır. Pişmiş topraktan yapılmış ve henüz Boğazköy´de
benzeri bulunmayan bir erkek heykelciğinin başı şüphesiz bunların en önemlisidir
(Res. 2). Yaklaşık 6 cm. yüksekliği olan bu heykel başı Hitit kültüründen bilinen ve
çok nadir bulunan plâstik örneklerden biridir. İki çizgiyle üçe bölünmüş alt kenarıyla
4 Bu dönem için bkz. genel olarak: Bittel 1942, 39-53.
5 Erken Demir Çağı buluntular için bkz.: Seeher 2004, 73.
6 Boehmer 1972, 62-65´e göre Tip XII 14.
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gösterilen yuvarlak bir şapka, iri gözler, kalın burun ve ince bir ağız başın en önemli
karakteristik unsurlardır. Başı örten şapkanın düz ve süssüz olması söz konusu
parçanın bir insanı tasvir ettiğini akla getirmektedir. Bir ihtimal, bu şapka özellikle
Yazılıkaya´da 64 ve 81 No.lu kabartmalarda tasvir edilen kral IV. Tudhaliya´nın
giydiği şapkaya benzemektedir7. Ancak ikinci bir ihtimali göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Çünkü hem Yazılıkaya (34 No.lu tanrı) hem Güney Kale´deki 2 No.lu
odadaki tanrı figürleri aynı tip şapkayla betimlenmiştir. Dolayısıyla bir kral ya da bir
tanrının (güneş tanrısı (?) betimlenmiş olması mümkündür. Sanatsal benzerliklere
dayanarak ve M.Ö. 14.yy.da kullanılan binaların üzerindeki molozunun içinde
bulunmuş olması nedeniyle bu eserin muhtemelen Hitit İmparatorluk Dönemine
(M.Ö. 14.-13.yy.) ait olduğu düşünülmektedir.
Aynı moloz tabakası içinde, kazı alanının güney kısmında koyu gri yeşilimsi
taştan yapılmış bir insan figürininin alt kısmı bulunmuştur (Resim: 3). Söz konusu
eser, üstü yatay çizgilerle gösterilmiş bir kemerle bağlanmış bir eteği tasvir
etmektedir. Ön tarafta eteğin altından iki ayak ucu görülmektedir.Arka tarafta ise
eteğin dikişlerinin olduğu görülmektedir. Söz konusu parçada, Hitit tasvir sanatında
birçok eserde görülen tipik kadın kıyafeti8 ilk kez üç boyutlu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Söz konusu eteği Yazılıkaya´da tanrıçaların9, Alacahöyük´te ise
kraliçe üzerinde görmekteyiz10. Dolayısıyla eserimiz bir tanrıça ya da bir kraliçe
tasviri olabilir. Tüm benzerlikler İmparatorluk Dönemine ait olduğu için, eserimiz
de büyük bir ihtimalle bu döneme ait olmalıdır.
Yine aynı moloz tabakası içerisinde ve yine herhangi bir mimarî tabakayla
bağlantısız, ancak biraz daha doğuda, pişmiş topraktan bir aslan başı bulunmuştur
(Resim: 4). Söz konusu eserin yüzünün ve başının sağ tarafının bir kısmı
korunmuştur. Söz konusu aslan başı sanatsal bakımından taş kabartmalarda tasvir
edilen bazı aslan figürlerine benzemesine rağmen, özellikle üç boyutlu olduğundan
Boğazköy´de henüz benzeri olmayan Hitit plâstik sanatın ünik bir eseridir.
Eserimizin sadece kısmen korunmuş olması ve özellikle alt kısmının da kırık
olması, bize ne şekilde tamamlanması gerektiği konusunda fikir vermemektedir.
7 Bittel 1975, Lev. 40.3. ve 60. Ayrıca da II. Muwatalli ve III. Muršili benzer bir başlıkla
bentimlenmiştir; bkz. genel olarak van den Hout 1995, 550.
8 Bittel 1975, Lev. 64; Darga 976, 85-86 Lev. X-XIII.
9 Bittel 1975, 1975, 143-148 Taf. 59.
10 Akurgal 2001 Abb. 82a. Aynı giyisi, II. Muwatalli´nin eşi olan kraliçe Danu‹epa (Neve 1993,
Abb. 157) ve kraliçe Pudu‹epa´nın mühür baskılarında görülmektedir (Poetto 2002, 637-641
Abb. 1. 2). Genel olarak bkz.: Darga 1976, 85-88.
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Dolayısıyla ne tür bir fonksiyona sahip olduğunu söylemek güçtür. Bir ihtimalle eski
kazılarda Büyükkale´de bulunan, ancak başının sadece çok az bir kısmı korunan
dört ayakları üzerinde duran aslan figürüne benzer bir esere ait olabilir11.
Her hangi bir mimarî tabakayla ilintili bulunmadığı için eserimizin tarihlendirilmesi
de zordur. Ancak kafasının sağ tarafında, yandan arkaya geçiş kısmında görülen
keskin dikey hatlar, özellikle Yukarı Şehirde 2 No.lu mabette bulunan bir aslan
ve benzer bir şekilde de Aşağı Şehir’de 1 No.lu tapınağın önündeki su teknesini
süsleyen aslan başlarında da görülmektedir12. Yüzün diğer bölümlerdeki
kısmen yumuşak hatlar ise Yazılıkaya´da bulunan aslan başları fragmanlarına
benzemektedir13. Söz konusu iki eserin tarihlendirilmesi de tartışılmaktadır. Ancak
eserimizin muhtemelen M.Ö. 14. yy. dan sonra yapıldığını ve bulunduğu yere
geldiğini söylemek mümkündür.
Yine kazı alanın doğu kısmındaki teraslama duvarları üzerindeki molozda,
karaciğer şeklinde bir fal metni bulunmuştur (Bo 2006/02). Açmanın daha batısında
tüme yakın bir tablete rastlanmıştır. Söz konusu çivi yazılı metin (Bo 2006/01)
cinayetten bahseden bir mektubu içermektedir (Resim: 5)14. Çalışılan alanın birçok
bölgelesinde rastlanılan tüm çivi yazılı tablet parçalar gibi söz ettiğimiz tabletler de
Orta Hitit dönemine tarihlendirilmektedir.
Tüme yakın çivi yazılı tablet Demir Çağına ait fibula ile Roma Dönemi apliği
hariç, yukarıda bahsedilen eserlerin çoğu kazı alanın doğu kısmında bulunmuştur.
Söz konusu eserler kısmen kırık olarak günümüze gelmiş olmalarına rağmen,
yüzeylerinde yoğun aşınma izleri yoktur. Dolayısıyla bu eserler erozyon ile uzun bir
mesafe sürüklenmemiştir. Buna karşın kazı alanın batısı ve güneyinde bulunmuş
eserlerin yüzeylerinin yoğun bir şekilde aşındığı gözlenmektedir. Dolayısıyla bu
eserlerin erozyonla daha uzak bir yerden sürüklenmiş olması muhtemeldir. Söz
konusu çivi yazılı tablet 2001-2005 yıllarında kazı alanın merkezi plan karelerinde
bulunan benzer örnekler gibi henüz yeri belirlenememiş, ancak Sarıkale´nin
batısındaki vadinin güney yamaçlarında yer alan bir bölgeden erozyonla
sürüklenmiş olmalıdır. Dolayısıyla şu anda kazıların devam ettiği alanın üzerindeki
11 Fischer 1963, Lev. 132.
12 2 No.lu mabette bulunan bir aslan başı: Neve 1993, Abb. 112. 117; Neve 2001, 55-59; Aslanlı
Kapı´nın sağ tarafında betimle-nen aslan: Bittel 1937, Taf. 7.1b. Alaca Höyük´te bulunan
benzer bir aslan: Koşay 1951, Taf. LXXIII.Abb. 3a-b.
13 Hauptmann 1975, 240-244 Res. 150-152.
14 Prof. G. Wilhelm´in verdiği bilgilere göre. Bkz.: Wilhelm 2007.
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molozun farklı yerleden gelmiş olma ihtimali yüksektir15. Çünkü aşınma göstermeyen
eserlerin hemen hemen hepsinin, açmanın doğu kısımlarında bulunmuş olmaları
onların daha doğudan, muhtemelen Sarıkale´nin hemen aşağısındaki yamaçta
kurulmuş olan bir binadan gelmiş olduğunu göstermektedir.
Bu sene ağırlıklı olarak 291-296/304-306 plan karelerinde 2001´den itibaren
aşamalı kazılan alanın güney ve doğusundaki bölgede çalışılmıştır (Res. 1, 6).
Özellikle 294/305 plan karesinde daha önceki kazılarda küçük bir bölümü açığa
çıkarılan mimarî kalıntıların devamı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu mimarî
unsurların, daha önce düşünüldüğünden farklı olarak tek bir yapıya değil, iki ayrı
binaya (güney ve kuzey yapı) ait olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu yapılar yaklaşık
4 m. aralıkla yan yana inşa edilmiştir. Her iki binanın bir çok mimarî safhası olduğu
da anlaşılmıştır.
Güneydeki yapı (Resim: 6): Bu binanın en az 3 ayrı yenileme safhasının
olduğunu görmekteyiz. Söz konusu yapının esas planı düzgün açılarla kesişen
duvarlardan oluşmaktadır. İlk yenilemede, kuzey duvarına paralel bir oda dizisi
eklenip bina bayağı genişletilmiştir.
İkinci yenileme safhasında binanın oda düzeninde fazla bir değişiklik
yapılmadan duvarlar daha yüksek bir sevi-yede yenilenmiştir. Bu yeni safhanın
duvarları çok az farkla daha önceki yapı duvarlarının yönlerini takip etmekte-dir.
Ancak yapı tekniğin farklılığından ve bazı derzlerden de ayrı bir safha olduğu
anlaşılmaktadır.
Üçüncü yenilemede yapının eski doğu dış duvarına paralel olarak bir su
kanalı eklenmiştir. Ayrıca yapı doğuya doğru bir oda köşesiyle genişletilmektedir.
Söz konusu kanal binanın hemen kuzeyinde batıya doğru 90° bir dönüş yapıp
iki yapının arasındaki boşluktan batıya doğru devam etmektedir. Binanın diğer
kısımlarında ise yer yer bu safhaya ait duvar parçalarına rastlanmıştır. Söz konusu
ekler daha önceki safhalardan inşa tekniği bakımından, sadece tek bir sıra taştan
oluştuğu ve kalın bir sel tabakası üzerinde kurulduğundan, açık bir şekilde fark
edilmektedir.
Güney yapının çeşitli mimarî safhalarını tarihlendiren ancak birinci ve ikinci
yenileme safhalarına ait ta-banlarda malzeme bulunmuştur. Üçüncü yenileme
safhanın henüz hiç bir yerinde taban tespit edilememiştir. Diğer iki safhanın
tabanlarının üzerinde bulunan keramik malzemenin henüz tamamlanmamış
15 Sarıkale Vadisi’ndeki erozyonun yönleri için bkz. Seeher 2004, Abb. 1.
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çalışması muhtemelen M.Ö. 14.yy. da kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca yapının
tekrar tekrar yenilenmesi onun uzun süre kul-lanıldığı göstermektedir.
Kuzeydeki yapı (Resim: 6): Bu bina, güneydeki yapı gibi çok safhalı olup
en az 2, belki de 3 kere yenilenmiştir. İlk yapı safhasında batıdaki dış duvarlar
güneydeki bina ile aynı hizada olmasına rağmen, ilk yenileme sırasında batıya
doğru taş döşeli bir alan ve bazı duvarlar eklenmiştir. Böylece esas olarak düzgün
planlanmış yapı, batıya doğru düzensiz bir şekilde genişletilmiştir.
Kuzeydeki binanın son yıkım molozunun altında ve üst tabanla ilişkili bir
ayak şeklinde bir damga mühür bulunmuştur (Resim: 7). S. Herbordt´un verdiği
bilgilere göre mührün üzerindeki hiyerogliflerle yazılmış bir yazıcı isim olarak
okunabilir. Paleografik nedenlerden söz konusu eser İmparatorluk Dönemine
tarihlenmektedir16. Söz konusu tarih daha önce bu alanda elde edilen C-14
tarihlendirmeleriyle eşlestirilebilmektedir17.
Kazısı henüz tamamlanmamış bu binanın şimdiye kadar en az 2 tabanının
bazı bölümleri bulunmuştur. Bu tabanlara ait keramik malzemesinin incelenmesi
bu yapının M.Ö. 14. yy. da da kullanıldığını göstermektedir. Dolayısıyla bu bina
güneyindekiyle çağdaş olup benzer şekilde, uzun bir süre kullanılmıştır. Binanın
güneybatı köşesi iki kere bir sel felâketinden tahrip edilip tekrar yenilenmiştir. Söz
konusu tahribatın bir sel felaketinden kaynaklandığı bu alandaki toprağın çok
kumlu oluşundan anlaşılmaktadır. Her iki binanın arasında geçen kanallardan
eskisinin yıkılması bu tahribattan kaynaklanmaktadır.
Bu yapı katının hemen altında bir başka mimarî tabakaya ait olan bir yapının
duvar köşesi bulunmuştur. Ancak kazı alanın darlığı nedeniyle bu tabaka bu
sezonda daha geniş çaplı araştırılamamıştır. 293-295/304-306 plan karelerinde
tespit edilen stratigrafinin daha önce kazı alanının merkezinde açığa çıkarılan
gelişmeyle paralel gittiği görülmektedir. Açığa çıkarılan iki binada da M.Ö. 14.
yy.a ait keramiklerin bulunması, o dönemde şehrin bu kısmının tamamen yeniden
planlanıp organize edildiğine işaret etmektedir.
Henüz kazısı tamamlanmamış yapılarının fonksiyonu hakkında net bir bilgi
elde edilememiştir. Ancak bu mahalleyi kısmen tahrip eden bir sel felâketinden
16 Doç. Dr. S. Herbordt´un verdiği bilgilere göre; bkz. Herbordt 2007.
17 2006 yılında açığa çıkarılan kuzeydeki yapı, daha önce kısmen kazılan ve „Badezimmerhaus“
olarak adlandırılan yapıyla stratirgafik bakımından muhtemelen paralel olduğu için buradan
elde edilen tarihler önemli: bkz. Schoop, Seeher 2006, 63-65 Abb. 10.
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sonra yapıların tekrar tekrar yenilenmesi, onların fonksiyon itibarıyla gerekli
olduğunu ve uzun bir süre kullanıldığını göstermektedir. Binaların esas olarak
düzgün planlanmış olması ve doğudaki teraslama sistemleriyle ilişkilendirilmesi,
buranın büyük bir ihtimalle resmî bir fonksiyona sahip olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda bu yapıların M.Ö. 14. yy.da Sarıkale´nin batısındaki vadinin büyük
bir bölümü kapsayan bir mimarî sistemin parçası olduğunu düşünmekteyiz.
Sarıkale´nin dibine kadar uzanan yamacı irdelemek amacıyla 295-296/305 plan
karelerinde kazılara başlanmıştır. 295/305-306 açmalarında birbirine yaklaşık ve
paralel uzanan iki duvar açığa çıkarılmıştır. Ancak bu duvarlar arkalarındaki yamaca
yaslanarak inşa edildiğinden, birer teraslama görevlerinin olduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu iki teraslama duvarı arasında mimarî ve yapı teknikleri açısından açık
bir şekilde farklar görülmektedir. Batıdaki duvar, çoğu koyu gri yuvarlak toplama
dere taşlardan oluşturulmuştur. Diğeri ise, kısmen Hitit Döneminden devşirme
olarak kullanılan düzgün işlenmiş ve çoğunlukla kireç taşından inşa edilmiştir.
Bu fark doğudaki duvarın muhtemelen daha sonra yapıldığına işaret etmektedir.
Doğudaki yamaçta biraz daha yukarı tarafta yer alan duvarın arkasında, farklı bir
renkte olduğu için en az 2 m. kalınlığında yer alan toprağın, yığılarak sunî bir teras
yapıldığı görülmektedir.
Söz konusu teraslar ile batısındaki mimarînin kronolojik ilişkisine yönelik
bu sene bazı bulgular elde edilmiştir. Batıdaki teraslama duvarı yeşilimsi-gri
bir çorak tabakası üzerine kurulduğu için ve bu çorak tabakası da batıya doğru
uzanan mimarînin 2. safhanın altına doğru devam ettiği için muhtemelen bu
iki unsur çağdaştır. Doğudaki ikinci teraslama duvarı ise devşirme taşlardan
oluşturulduğundan dolayı büyük bir ihtimalle daha sonra inşa edilmiş olmalıdır.
Doğuya, yani Sarıkale kayasına doğru kazılara uzun bir deneme açmayla
başlanmıştır. Yüzeyde kazılara başlanmadan önce bazı düzgün işlenmiş
taş blokların görülmesi ve yamacın alt kısımlarının duvar ve toprak yığılarak
şekilendirilmesi bu alanda Hitit Dönemine ait önemli bir yapılaşma olduğuna
işaret etmektedir. Yüzey toprağı kaldırıldığı zaman, kazılan alanın neredeyse
komple taşlarla dolu olduğu anlaşılmıştır. Yine kısmen çok düzgün işlenmiş Hitit
Dönemine ait blok taşlara rastlanmış olması bu bölgede büyük bir yapının var
olduğu düşüncesini desteklemektedir. Ancak yamacın dik olması nedeniyle bu
taşların çoğu kaymış vaziyette açığa çıkarılmıştır.
Yukarıda bahsedilen çalışma alanının yaklaşık 160 m. güneyinde, Sarıkale´nin
güneybatısında, vadinin güney ucunda 294-296/288-290 plan karelerinde
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yeni ikinci bir kazı alanına başlanmıştır (Resim: 8). Bu bölgede elektrik direnç
ölçümü yöntemiyle araştırma yapılmış ve yoğun bir mimarî tespit edilmiştir. Söz
konusu mimarî kalıntıların irdelenmesi başlatılan çalışmanın ana sebeplerden
biridir. Ayrıca Hitit Dönemi için karakteristik olan kayaların işlenmesi ve kayaların
mimarîyle bağlanmasının burada araştırılabilmesi nedeniyle bu alanda kazılara
başlanmasına karar verilmiştir.
Kazılarda yaklaşık 400 m² lik bir alan açığa çıkarılmıştır (Resim: 8-9). Burada
ikisi Hitit Dönemine, birisi ise Bizans Dönemine ait üç ayrı mimarî tabaka tespit
edilmiştir. Şimdiye kadar irdelenmiş en eski tabaka düzgün planlanmış dörtgen
odalardan oluşan bir binayı teşkil etmektedir. Söz konusu bina şiddetli bir yangın
geçirip yıkılmıştır. Boğazköy´deki kazılarda ancak çok az yapıda yapıda görülen
ve günümüze kadar korunmuş olan yanmış kerpiç duvarlar bu yapının en önemli
özelliğidir (Resim: 10). Hitit mimarîsinde Boğazköy´ün dışında birçok yerde tespit
edilen yamaç tarafındaki bodrum katı, burada kerpiç duvarlar yangın gerçirdiği için
kısmen korunmuş durumdadır.
Bu yapının molozunda ve tabanlar üzerinde çok az buluntuya rastlanmasına
karşın, bulunan keramikler bu binanın M.Ö. 14.yy.ın başında kullanıldığına işaret
etmektedir. Bulunan bir mühür baskısı bu tarihlendirmeyi doğrulamaktadır.
Yapıya bağlı en önemli buluntu ise Boğazköy çivi yazılı tabletler arasında ünik
olan bir tablettir (Bo 2006/09)18. Söz konusu çivi yazılı tabletin şekli Suriye kökenli
ve üzerinde birkaç silindir mührün baskıları olmasına rağmen, korunan kısımdan
Hititçe olarak yazıldığı ve Hitit geleneklerinde olduğu gibi damga mühürlü bullalarla
da mühürlendiği görülmektedir. Böylece, bu eserde İmparatorluğun değişik
bölgelerdeki idarî uygulamalarının birleştiği anlaşılmaktadır. Maalesef metin
kısmının çoğu, binanın geçirdiği yangında tahribata uğramıştır. Dolayısıyla içeriği
hakkında bir satış sözleşmesi olmasından fazla bilgi edinememekteyiz.
Şehir İçi Yüzey Araştırması
Diğer çalışmalara paralel olarak, zaman zaman şehrin çeşitli bölgelerinde
muhtelif metotlarla yüzey araştırması yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı, uzun
vadede şehir içinde, yer üstünde görünen duvar parçalarının ve çeşitli dönemlerin
keramiklerinin dağılımını ve benzeri insan kullanımından kaynaklanan unsurları
topoğrafik haritaya işlemektir. Böylece, özellikle Hitit Dönemindeki şehrin
18 Prof. Dr. G. Wilhelm´in verdiği bilgilere göre; bkz. Wilhelm 2007.
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görünümünü, aynı zamanda da diğer dönemlerin dağılımını daha iyi anlamaya
çalışmaktayız.
Geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalar özellikle Yukarı Şehrin batı
kısmında, Kartalkaya ve Taanıkkaya arasındaki alanda başlatılmıştır. Burada
20x20m. büyüklüğündeki plan karelerde keramik toplanıp yer üstünde görülen
mimarî unsurlar da belgelenmiştir. Ayrıca Yukarı Şehrin güneyinde yer alan
Yenicekale´de yer üstünde görülen mimarî kalıntılar belgelenmeye başlanmıştır.
Arkeolojik çalışmalara paralel olarak uzun vadede jeofizik yönetemlerle
şehrin henüz irdelenmemiş bölümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha
önceki yıllarda başlatılan çalışmalara devam edilmişitir. Şehrin batı kısmında
Arslanlı Kapı´dan kuzeye doğru ve şehir surlarına paralel Taanıkkaya´nın kuzey
ucuna kadar geniş bir bölgede jeomanyetik araştırmalar gerçekleştirilmiştir19.
Boğazköy´ün jeolojik yapısı ve kayaların kendi manyetizması birçok alanda
arkeolojik kalıntıların görülmesini engelemektedir. Ancak araştırılan binalar yangın
geçirdiyse jeomanyetik resimlerde çok iyi anlaşılmaktadır. Bu özelliğe dayanarak
yapılan çalışmalarda daha önce gidişatı tam bilinmeyen batı surlarının yönü takip
edilebilmektedir. Ayrıca da Taanıkkaya´nın üzerinde en azından iki yapının var
olduğu şehrin bu bölgesinde elde edilen en önemli neticedir. Söz konusu yapılar
ve muhtemelen başka binalara ait olan bazı izler Taanıkkaya´nın yoğun bir şekilde
kullanıldığına işaret etmektedir.
Yukarıda bahsedilen bölgelerde iyi neticeler elde edilmiş olmasına rağmen,
başka bölgelerde durum o kadar verimli değildir. Şehrin güneyinde, 2, 3 ve 5 No.lu
tapınaklar ile modern gezi yolu arasında geniş bir alanda jeomanyetik yapılmıştır.
Burada sadece en batı kısmında strüktürü belli olmayan ancak bir ihtimalle mimarî
kalıntılara işaret eden izleri görülmektedir. 5 No.lu tapınağa kadar uzanan alanın
doğu kısmında ise hiçbir ize rastlanmadığı için, büyük bir ihtimalle burada Antik
Dönemde bir yapılaşma söz konusu değildir.
Yukarı Şehrin doğu kısmında Kral Kapısı, 5 No.lu tapınak ve doğu havuzlar
arasındaki alanda jeomanyetik çalışmalar yapılmıştır. Burada yoğun jeolojik
etkileşimler yüzünden sadece yer yer bazı duvar izleri görülmektedir. Sadece
doğu havuzlarının doğusunda, planı itibarıyla muhtemelen Bizans Dönemine ait
bir yapı kompleksi net görülmektedir (Resim: 11). Bu alanda jeomanyetik yöntemin
19 Bu alan daha önce Batı Yamacı’nda çalışılan bir bölgenin hemen güneyinde yer almaktadır;
bkz. Seeher 2005, Abb.1.
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yanı sıra elektrik direnç ölçümleri de gerçekleştirilmiştir (Resim: 11). Bu yöntemleri
karşılaştırarak elde edilen sonuçlar, kullanılan metotların Boğazköy´deki olumlu
örneklerindendir.
Yukarı Şehrin dışında, hem Aşağı Şehir’de hem de şehrin kuzey bölümlerinde,
küçük alanlarda jeomanyetik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Aşağı Şehir’de yapıların
planları net anlaşılmıyorsa da, düzgün planlanmış yapıların bazı bölümleri
görülmektedir. Budaközü Nehri’nin kuzeyinde kalan ve Büyükkaya´nın kuzey
ve batı eteklerinde uzanan hiç araştırılmamış şehrin bu bölümünde arazinin
sarplığından sadece sınırlı alanlarda ölçümler yapılabilmiştir.
Şehir surlarının kuzeyindeki tarlalarda 1996-1999 yıllarında kentin dış
mahalleleri var mı yok mu diye yapılan yüzey araştırmasında yer yer yoğun keramik
dağılımları bulunmuştur. Uygun olan bölgelerde yapılan jeomanyetik çalışmalar
burada, şehrin dışında tek tek yapıların olma ihtimaline işaret etmektedir. Söz
konusu yapılar jeomanyetik izlerden anlaşılacağı gibi yangınlarla tahrip edilmiştir.
Görülen izlerin hangi döneme ait olduğu ve hangi fonksiyonla kullanıldığı
konusunda yüzey araştırmalarının bazı ip uçuları vardır. Söz konusu alanlarda
daha önce geleneksel metotlarla yapılan yüzey araştırmaları sırasında ağırlıklı
Hitit Dönemine ait buluntulara rastlanmıştır. Ayrıca 1960´lı yıllarında araştırılmış
bölgenin yakınında Hitit Dönemine ait bir taş döşeme tespit edilmiştir20.

2006 Sezonunun Genel Sonuçları
293-295/304-306 plan karelerinde M.Ö. 14.yy.a ait iki binanın kısmen açığa
çıkarılması bu senenin en önemeli neticelerden biridir. Söz konusu yapılar
Sarıkale´nin batısındaki vadide 16. yy.ın ortalarında başlayan iskânın M.Ö. 14.yy.da
temelli bir şekilde yeniden düzenlendiğine işaret etmektedir. Özellikle Sarıkale´nin
hemen altındaki yamacın bilinçli ve teraslama duvarları aktif şekillendirilmiş
olması, bu bölgenin önceden planlanmış bir sisteme göre organize edildiğini
göstermektedir. Esas kazı alanının güneyinde bu sene yeni başlayan alanda,
hemen hemen aynı tarihte kullanılan ve düzgün planlanmış bir binan kurulması,
söz konusu planlamanın M.Ö. 14. yy.ın erken safhalarında bir ihtimalle tüm vadiyi
kapsadığına işaret etmektedir.
20 Schirmer 1969, 66.
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Sarıkale´nın güneybatısında yeni başlayan kazılarla Boğazköy´de Yukarı Şehrin
merkez kısmında bilinen Bizans yerleşiminin şimdiye kadar tahmin edilenden çok
daha geniş bir alan kapladığına işaret etmektedir.
2006 yılında başlatılan yüzey ve jeofizik araştırmaları, çalışmaların ikinci
ağırlığını oluşturmaktadır. Çoğu alanlarda jeomanyetik yöntemle yapılan
taramalarda net bir plan anlaşılmasa da, birçok bölgede yoğun bir mimarînin
bulunduğunu göstermektedir. Özellikle Taanıkkaya üzerinde, Aslanlı Kapı’nın
kuzeydoğusunda ve şehrin kuzeyinde, dış kentte tespit edilen mimarî unsurlar bu
yöntemin kısmen de olsa başarısına işaret etmektedir.
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Resim 1: Boğazköy-attuša, Sarıkale´nin batısındaki düzlüğün genel görünümü

Resim 2: Boğazköy-attuša, pişmiş topraktan bir erkek ya da tanrı figürünü başı (Bo 06-32109)
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Resim 3: Boğazköy-attuša,
griyeşilimsi bir taştan bir
heykelciğin altlığı (Bo 06-42213)

Resim 4: Boğazköy-attuša, pişmiş topraktan bir
arslan başı (Bo 06-901-2043)

Resim 5: Boğazköy-attuša, çivi yazılı tablet (Bo 2006/1)
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Resim 6: Boğazköy-attuša, Sarıkale düzlüğündeki kazı alanının genel görünümü

Resim 7: Boğazköy-attuša, ayak şeklinde damga mühür (Bo 06-911-2240
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Resim 8: Boğazköy-attuša, Sarıkale düzlüğünde çalışılan iki kazı alanı

Resim 9: Boğazköy-attuša, 294-296/288-290
plan karelerinde kısmen açığa çıkarılan Hitit yapısı
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Resim 10: Boğazköy-attuša, 294-296/288-290 plan karelerinde açığa çıkarılan Hitit Dönemine ait yapının yanmış duvarının görünümü

Resim 11: Boğazköy-attuša, uygulanan jeofizik yöntemlerin karşılaştırılması (üst ve sağ alt
jeomanyetik, alt sol: elektrik direnç ölçümleri)
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ENEZ (AİNOS) 2006 YILI KAZISI VE
ONARIM - KORUMA ÇALIŞMALARI
Sait BAŞARAN*
1.0.GİRİŞ
Ainos’un kuruluşuna ve bölgedeki konumuna ilişkin bilgilere, Antik Çağın
yazılı kaynaklarında ayrıntılı olarak rastlanmakla birlikte, kentin eski çağlarda
erişmiş olduğu yüksek kültür düzeyi burada yapılmakta olan arkeolojik kazı ve
araştırmalarda ele geçirilen kalıntılarla belgelenmektedir. Bölgede bilinen en eski
yerleşmenin Yeniceköy yakınlarında yer alan Hoca Çeşme Höyüğü’nde olduğu,
yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır. Neolitik Çağa (M.Ö.
6.500) ait olan bu yerleşme, Anadolu ile Balkanlar arasında yapılan ve bugüne
değin bilinmeyen bir çok soruna çözüm getirdiği için çok önemlidir.
Bölgede M.Ö. 4. ve 3. binyıllarında daha yoğun bir yerleşim gözlemleniyor.
Hasköy Höyüğü başta olmak üzere Küçük Evren Köyü yakınlarındaki Pandır
Bahçe ile Umurbey Köyündeki Değirmentepe ve Sultaniçe’deki yerleşimler
bunlardan yalnızca birkaçıdır.
* Prof. Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım
Bölümü Başkanı, İstanbul/TÜRKİYE.
E-mail: sbasaran @ İstanbul.edu..tr.
Kazı ve onarım çalışmaları; Konya Mevlana Müzesi’nden Yusuf Benli, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nden İsmail Sarıpınar ve Gülay Şahin denetiminde yürütülmüştür.
Ayrıca, kazı ve araştırmalara; İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü Araştırma Görevlileri Dr. Ufuk Kocabaş, F. Banu Uçar, H.Işıl Kocabaş, Tarih
Bölümü, Eski Çağ Anabilim Dalı Araş.Gör. Gürkan Ergin, Mühendislik Fakültesi, Yer Bilimleri
ve Jeofizik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fethi Yüksel, Arş. Gör. Oya Tarhan, Çanakkale
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Arkeolog Ramazan Yılmaz, Mahmut Çaylak
Restoratörler Burcu Yücel, Gülnur Kurap, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü öğrencileri Kerem Abuhan,, Mustafa Eruş, Sibel Özgen, Sinem Köstak, İlker Kızılçay,
Fırat Buzlu, Özden Çelik, Gökçe Egin, Çağlar Çakır, Namık Kılıç, Ebru Ertuğrul, Duygu Yılmaz,
Metalurji Bölümü Malzeme Mühendisliği öğrencisi Kerem Başaran’dan oluşmuştur. Ayrıca,
Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden stajyer Gökçe Say, Emine Şener, Fatih
Solak Mimar Sinan Üniversitesi’nden M. Onur Başaran görev aldılar.
** Kazı ve onarım çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü,
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu Proje No: 525/505052006
ve Türk Tarih Kururmu’nun parasal destekleriyle yürütülmüştür. Maddî destek sağlayan kurum
ve kuruluşlara ve çalışanlarına teşekkür etmeyi zevkli bir görev bilirim.
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Akropolde (bugünkü Orta Çağ Kalesi) yapılan kazılarda, özellikle yerli kaya
işlenerek oluşturulan mekanlârın içinde, M.Ö.4. binyıla tarihlenen keramik
kalıntıların bulunmuş olması dolayısıyla, Enez içindeki yerleşimin Kalkolitik Çağa
değin geri gittiği kanıtlanıyor.
Araştırma ve kazılarda ortaya çıkan bu maddî kalıntılar ve sonuçları, başta
Trakya olmak üzere Anadolu, Ege ve Balkanlar’ın kültür tarihinin aydınlanmasında
önemli katkıları olduğunu göstermektedir. Kale girişinin sağındaki sektörde hâlen
sürdürdüğümüz çalışmalarda, Klâsik ve Helenistik dönemlerde kullanıldıkları
anlaşılan şarap dinlendirme mahzenleri ve bunların içinden ele geçirilen şarap
tortusu içeren damgalı kulplu amforalar, firnisli tabaklar, kantharoslar, kyliksler, siyah
ve kırmızı figür tekniği ile üretilmiş çeşitli mallar, balık ve çerez tabakları, Arkaik
Çağa tarihlenen Aiol sütun başlıkları figürinler ve diğerleri bu bölgenin zengin
kültürünü ve ticaretini gözler önüne sermektedir (Başaran 1996;2000;2000a).
Aynı sektör içinde yer alan çeşitli yapılara ait kalıntılar, akropolün dışında kalan
alanlardaki antik kentin caddeleri su ve kanalizasyon sistemleri, Roma Dönemine
ait tabanı mozaiklerle kaplı zengin evleri ile buluntuları ya da Çakıllık ve Taşaltı
Nekropol alanlarındaki abidevî mezarlar ve zengin buluntuları, günümüze ayakta
gelen şapel ve kiliseler, Ainos’un kuruluşundan itibaren maddî refahı yüksek
kentler arasında önemli bir yerde olduğunu göstermektedir. Türkiye Trakyası’nda
yapılmakta olan az sayıdaki kazılardan biri olan Ainos, kalıntılarıyla Trakya kültür
tarihinin aydınlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu durum, Ainos’un yukarıda
saydığımız bölgeler arasında yer almış olmasının yanı sıra, kültürel ilişkilerin
yapıldığı zorunlu geçiş yolu üzerinde bulunmasının ve verimli bir hihterlanda
sahip olmasının da kuşkusuz önemi büyüktür. Ainos, 6500 yıl süresince değişik
kültürleri topraklarında olgunlaştırmış, Trakya’nın ticarî ve politik tarihinde büyük
bir rol oynamıştır. Bunu sergileyen kalıntılar (ki bunların arasında Enez Kalesi
–Akropolis- İç Liman ve kuleleri, Ayasofya Kilisesi (Fatih Camii), Şapeller,
Şarap Mahzenleri, Klâsik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine
ait Sandukalı lâhitler, Beylikler Dönemi Hamamı, Kral Kızı Bazilikası, Taşaltı ve
Çakıllık Nekropolislerinde ortaya çıkan mezar anıtları ile taşınabilir nitelikteki
eserler sayılabilir) tarafımızdan ele alınmış, bilimsel niteliklerinin yanı sıra bu
ilçe merkezinin turistik değerini de artırmıştır. Yaz aylarında yapılan uzun süreli
kazı çalışmalarına rağmen, modern Enez İlçesi’nin antik kent üzerinde kurulmuş
olması dolayısıyla eski dönemlere ait birçok kültür değerinin saklı kalmasına
neden olmuştur. Bundan dolayı antik Enez kentine ait bugüne değin henüz
aydınlatılmamış pek çok sorun çözüm beklemektedir (Harita:1).
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2.0. KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
2.1. Kale İçi IV No.lu Sektördeki Çalışmalar
Kale içinde IV No.lu sektörün batı kesiminde, şarap mahzeninin kısmen
üzerinde gerçekleştirilen bu yılki çalışmalar, mahzenler bölgesinde yer alan yapı
komplekslerini kalıntılarını ve işlevlerini ortaya çıkarmıştır. Buradaki çalışmalara,
alanın güneybatısında 6.00 x 8.00 m. ölçülerinde bir açma açılarak devam edildi.
Açmada, toprak üst seviyesinin 0.70 m. altında 2.50 x 3.50 m. olan dikdörtgen
planlı bir oda (A) ve bunun batısında 3.20 x 3.50 m. ölçülerinde teras olduğu
sanılan ikinci bir mekânın (B) yer aldığı saptandı. A odasının doğu, batı ve kuzey
duvarlarının üst kısımları yıkılmış, sağlam durumda bulunanların yükseklikleri
1.30 ile 1.80 m.ler arasında değişen ölçülerdedir. Odanın, biri terasa diğeri
doğusundaki birimlere açılan iki kapısı bulunmaktadır. Doğusundaki birimlere
açılan kapının yüksekliği 1.66 m., genişliği ise 1.65 m. olup kemerlidir. Terasa
açılan batıdaki kapının aralığı 1.20 m.dir. Terasın kuzey ve batısında herhangi bir
duvar kalıntısına rastlanmamıştır. Bu mekânların güneyinde yapı kompleksine ait
diğer kalıntılar yer almaktadır. Kazısı yapılmadığı için henüz açığa çıkarılamayan,
ancak toprak yüzeyindeki kalıntılardan planları belirlenen bu mekânlar ile oda
arasında, içi geç dönemde taşlarla kapatılan kemerli bir kapı aralığı yer almaktadır.
Bu yıl gün ışığına çıkarılan mekânların tabanları çamur ile sıkıştırılmış kiremit ve
taş kırıkları ile döşenmiştir. Taban döşemesinin içine gömülmüş durumda çapları
12 cm., uzunlukları 30-35 cm.ler arasında değişen ölçülerde birbirine geçmeli
künklerden oluşan su yolu yer alıyor (Resim:1-2) Künklerin yerleştirildikleri
kısım ve çevreleri boru hattı boyunca taş, kiremit kırığı ve kireç harcından oluşan
malzemelerle desteklenmiştir. Aynı şekilde künklerin birbirine geçme yerleri kireç
harcı ile doldurularak su sızmasına karşı önlem alınmıştır. A odasının güney
duvarının dibinden başlayan su yolu kapının eşiğinden ve terasın ortasından
geçirildikten sonra akarı terasın dışında, pişmiş topraktan yapılmış içi ve dış kısmı
omuz hizasına kadar sarı renk sırlı bir küp içine boşalıyordu. Kurna amaçlı özel
olarak üretilmiş olan küpün tabanında, kenarları içe doğru kıvrık oval, tabanına
yakın yerde ise yuvarlak biçimli su akıtma yerleri bırakılmıştır. Toprağın üstünde
belirli bir yükseklikte durmasını ve suyun kolaylıkla boşalmasını sağlamak için
taban düzlemine yükseklikleri 4 cm. olan üç adet saç ayağı ilâve edilmiştir (Resim:
3).
Söz konusu mekânların tabanları üzerinden 13-16. yüzyıllara arasına tarihlenen,
koyu yeşil sırlı, çift kulplu geniş ağızlı veya silindirik biçimli küpler, geniş ağızlı
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yayvan tabaklar, kaseler, mutfak malı tek ya da çift kulplu testiler ortaya çıkmıştır.
Bunların yanı sıra yine aynı yüzyıla ait oldukları anlaşılan çok miktarda turalı bronz
sikke de bulunmuştur (Resim: 4).
A ve B mekânlarının kuzey tarafında devam edilen seviye indirme
çalışmalarında, A mekânının kuzey ve doğu duvarlarının kesiştikleri köşede 1.4 m. düzeyinde büyük mahzene ait 4 numaralı havalandırma bacasının yer
aldığı görüldü (Resim: 1) (Başaran 2005). Baca, 2.00 m. çapında kenarları
kesme taşlarla örülmüş kuyu biçiminde yapılmıştır. Kayanın içine oyulmuş üç
numaralı mahzenin hava değişimini sağlayan bu bacanın ağzındaki molozun
temizlenmesi sırasında, karışık olarak değişik dönemlere ait oldukları anlaşılan
çok miktarda sırlı ve sırsız pişmiş toprak kap çeşitleri, sağlam durumda olan
cam eşyalar ve sikkeler ortaya çıkmıştır. Buluntular arasında yer alan ve farklı
dönemlere tarihlenen malzemelerden irili ufaklı oturaklar, çeşitli boydaki cam
şişeler ile siyah firnisli fincan dikkat çekicidir. Havalandırma bacasının yan
duvarlarını oluşturan taş örgüsü arasındaki boşluklar, kireç harcıyla doldurularak
dondurulmuştur. Yine, havalandırma bacasının doğusunda ve güneyinde yer
alan taş duvarların derzleri arasından dökülmüş olan yerler aynı malzeme ile
yenilenerek sağlamlaştırılmıştır.
A, B mekânları ile havalandırma bacasının batısında devam edilen çalışmalarda
ilginç sonuçlarla karşılaşıldı. Özellikle avlunun batısında yapılan seviye indirme
çalışmaları sırasında, avlunun batısını oluşturan teras duvarı içinde ve kaldırılan
pişmiş toprak küpün altında yapı malzemesi olarak kullanılmış kabartmalı mermer
blok gün ışığına çıkarılmıştır. Lâhit kapağına ait olduğu anlaşılan mermer bloğun
kısa ve uzun yan kenarları üzerinde değişik sahneler tasvir edilmiştir. Lâhit
kapağının kısa yan kenarı üzerinde ölüye ait ziyafet sahnesi yer almaktadır.
Bu sahnede, kline üzerinde soluna yaslanmış bir erkek, arkasında yine kline
üzerindeki yastığa sol kolunu dayamış olan ve başını arkaya çevirmiş bulunan
bir kadın figürü ile önde ayakta duran hizmetkâr betimlenmiştir. Uzun yan kenarı
üzerinde ise cenaze törenine katılan ikisi atlı, dördü yaya olmak üzere altı figürün
tasviri bulunmaktadır. Figürler, art arda sıra hâlinde lâhit kapağının kısa kenarında
yer alan ziyafet sahnesine doğru ilerlemektedir. İyi işçilik gösteren figürler sakallı,
bel hizasında sıkılmış tek tip elbiseler (khiton) giyinmiştir (Resim: 5-6).
Lâhit kapağına ait eserin 2.00 m. batısında yuvarlak formlu bir küvetin dip kısmı
ortaya çıkmıştır. Kireç harcı, moloz taşları ve kiremit kırıklarından oluşturulan
malzemelerle yapılmış olan küvetin iç yüzü ince sıvalı ve beyaz badanalıdır. A,
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B yapı kompleksinin batı ve kuzeybatısında yapılan çalışmalar sırasında dağınık
durumda, Orta ve Geç Bizans dönemlerine tarihlenen sırlı çanak çömlek kalıntıları
ele geçirilmiştir. Aynı açmanın kuzeybatı köşesinde yumuşak toprak ile karışık
kül içinde, keramik kaplar ve çeşitli formlardan oluşan cam eserler ortaya
çıkmıştır. Kâse, bardak, şişe, pencere camı ve benzeri eserlerden oluşan buluntu
topluluğunun içinden, tüm ve tüme yakın eserler de ele geçirilmiştir. Mutfak olduğu
düşünülen bu mekânda ele geçirilen cam ve keramik buluntuların çoğu günlük
kullanım amacıyla üretilen malzemelerden oluşmaktadır. Bu malzemelerin yanı
sıra çevreye dağılmış vaziyette cam ve sırlanmış pişmiş toprak cürufuna ait
parçaların bulunması, Ainos’ta gelişmiş seramik ve cam endüstrisinin varlığını
göstermektedir (Resim: 7).
K4 sektörünün batı ucunda yer alan C açmasının tabanı olan kayanın
üstünden, koyu gri tek renkli keramik parçalarının yanı sıra, M.Ö. 6. ve 5.
yüzyıllara tarihlenen Oryantalizan üslûpla yapılmış bitkisel dekorlu keramikler,
hayvan frizli kaplar ve siyah figür tekniği ile üretilmiş Attika malı çömlek çeşitleri,
ele geçirilen buluntular arasında önemli bir yere sahiptir. Söz konusu buluntular,
Ainos’un M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Batı Anadolu, Adalar ve Attika’nın etkisinde
kaldığını bir kez daha kanıtlamaktadır (Başaran 1996).
2.2. Numaralı Havalandırma Bacasındaki Çalışmalar
IV Numaralı açmanın doğu tarafında yer alan 3. havalandırma bacasında
(kuyu olabilir) geçen yıl başlatılan moloz temizleme çalışmalarına bu yıl da devam
edildi. Burada iki sezon süresince yapılan çalışmalarda bacanın havalandırdığı
mahzenin dibine ulaşıldı. 12 m. derinlikte yer alan bu mahzenin içi moloz ile dolu
olduğundan büyüklüğüne ilişkin bilgilerimiz henüz yeterli değildir. Ancak, moloz
temizleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan veriler, tavanın 2.00 m.nin üzerinde
bir yüksekliğe sahip olduğunu göstermiştir. Tabanda yapılan temizleme çalışmaları
sırasında kırık durumda iki adet kabartmalı kâse ele geçirildi. Bunlardan birinin
üzerinde savaşan Amazonlar’ın betimi, diğerinde ise çeşitli şekillerden oluşan bir
kompozisyon yer almaktadır. Birçok parçaya ayrılmış durumda bulunan kâseler
laboratuvarımızda birleştirilerek onarılmıştır (Resim:8-9). Bacanın içindeki
molozun temizliği sırasında ele geçirilen bu eserlerle birlikte, Helenistik ve Klâsik
dönemlere tarihlenen çeşitli çömlek parçaları, değişik hayvanlara ait çok miktarda
kemik kalıntısına da rastlanmıştır. Bacanın içinde ele geçirilen koyu kırmızı
boyalı harç örneğinin laboratuvarımızda yapılan analizi, yapısında kullanılan harç
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bağlayıcısının %30-35 oranlarında söndürülmüş hava kireci, kireç taşı parçacıkları,
% 5-10 kadar da toz boyutlu kuvars ve feldspat agrega gibi ilginç sonuçlar ortaya
koymuştur .

2.3. Şapel Çalışmaları
1985-1986 yıllarında ortaya çıkarılan kale içindeki 1 numaralı şapelin (Başaran
1998) çevresindeki yapılaşmanın anlaşılabilmesi ve ortaya çıkmış olan mimarî
kalıntıların şapel ile olan ilgilerinin saptanabilmesi amacıyla, biri şapelin batısında
diğeri kuzeyinde iki ayrı açma açılarak buradaki çalışmalara devam edildi (Resim:
10). Şapelin kuzeyindeki alanda sismik ve elektrik yöntemler uygulanarak, alanın
yeraltı haritası çıkarıldı. Bu çalışmalar sonunda, şapelin kuzeyindeki alanda
mevcut olan yapılara ait duvar kalıntılarından toprak yüzeyine yakın olanlar
kazıya başlanmadan önce belirlenmiş oldu. Şapelin batı duvarından alınan harç
örneğinin analizleri yapılmış ve ilginç sonuçlarla karşılaşılmıştır.

2.3.1. Batı Açması
Şapelin batı duvarına bitişik olarak kuzey-güney doğrultusunda açılan açmada,
4.00x12.00 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir mekân ve bunun batısında 2.00
m. genişliğinde kuzey-güney yönünde uzanan bir sokak saptandı. Şapele paralel
olarak uzanan dikdörtgen mekânın duvarları devşirme taş malzeme ile yapılmıştır.
2.60 m. derinlikte yer alan taban, şapelde olduğu gibi (Başaran 1998), kare kesitli
pişmiş toprak levhalarla kaplı olduğu, mekânın doğu tarafında bulunan ve günümüze
sağlam durumda gelen kalıntılardan anlaşılıyor. Mekâna giriş, şapelin batı duvarına
açılmış iki basamaklı kapıdan yapılmaktadır. Mekânın çeşitli seviyelerinden renkli
sırla kaplanmış kazıma dekorlu çanak çömlek kalıntıları, yüzük, kolye ve kurşundan
yapılmış bir kanatlı melek heykelciği ele geçirilmiştir. Mekânın tabanında yapılan
kontrol amaçlı derinleştirme sondajlarında, döşemesinin içinde yer alan 6 mezara
rastlandı. Mekân, 11 -14. yüzyıllarda şapelde görev yapan piskoposlar tarafından
kullanılan odalardan biri olmalıdır. Bu mekânın batısında yer alan sokak, irili ufaklı
taşlarla Arnavut kaldırımı biçiminde döşenmiştir. Burada ele geçirilen pişmiş toprak
eserler, sokağın 18. yüzyıla tarihlenebileceğini göstermektedir.
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2.3.2. Kuzey Açması
2005 ve 2006 yılında şapelin kuzeyinde yapılan arkeo-jeofizik ölçümleri
ile saptanan olası kalıntıları test etmek, yine bu sektörde 2005 yılında ortaya
çıkan avlu ve sokakların uzantıları ile diğer birimlerin araştırılmasını ve ortaya
çıkarılmasını sağlamak amacıyla, söz konusu yapı kalıntılarının kuzeyinde 6.50
m. x 6.50 m. ölçülerinde bir açma ile çalışmalara devam edilmiştir. Açmanın
toprak yüzeyine yakın üst kısımlarında, değişik yönlere doğru uzanan ve farklı
dönemlere ait oldukları keramik buluntularıyla da kanıtlanan, taş duvar kalıntıları
saptandı. Toprak üst seviyesinden 3.50 m. derinliğe kadar inilen açmanın ilk
1.00 metresinde, yeşil ve sarı renk sırlı Osmanlı Dönemi seramik parçaları ile
16- 18. yüzyıllara tarihlenen 20 adet bakır sikke ele geçirilmiştir. Aynı seviyede
açmayı kuzeydoğu güneybatı yönünde ikiye bölen 1.50 m. uzunluğunda, yeraltı
haritasında da belirlenen, bir duvar yer almaktadır. Bu seviyeden itibaren Bizans
Döneminde kullanılmış olduğu anlaşılan mimarî elemanlara, taş döşemeye,
kazıma yöntemi ile dekore edilmiş renkli sırlı seramik parçalarına yoğun olarak
rastlanmıştır. Açmanın kuzeybatı kenarında - 2.40 m.de taştan yapılmış temel
kalıntıları, çeşitli formlara ait sırlı keramik parçaları ile ince kırmızı boyalı ve
kırmızı renk kaba hamurlu çanak çömlek parçaları karışık olarak bulunmuştur.
Bu seviyeden itibaren tuğla kırıkları ve irili ufaklı taşlardan oluşturulmuş yoğun bir
dolgu tabakasının yer aldığı saptanmıştır. Söz konusu dolgu tabakasından, önceki
yıllarda Taşaltı Nekropolisi’nde ortaya çıkan ve Helenistik Döneme tarihlenen
Afrodite figürinlerinin benzeri bir heykelcik (Başaran 1996;2000), yine aynı döneme
ait olduğu anlaşılan pişmiş topraktan yapılmış bir figürin başı ve siyah firnisli
keramikler ele geçirilmiştir. Bu dolgu tabakasının altındaki kültür kalıntılarının
saptanması amacıyla, açmanın içinde biri kuzey diğeri güney köşelerinde 1.50
x 1.70 m. ölçülerinde iki ayrı sondaj yapıldı. Güney köşesinde yapılan sondajda
-4.30 m. derinlikte sıkıştırılmış kumlu tabaka tespit edilmiş ve bunun içinden
3 adet tekstil ağırlığı ile siyah boyalı seramik parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın
kuzey köşesinde yapılan diğer sondajda ise, -5.60 m. derinliğe kadar inilmiştir. Bu
sondajda 3 tanesi yangın tabakası olmak üzere 8 ayrı kültür evresi saptanmıştır.
En üstteki evrede-0.20 m. düzeyinde, açmanın kuzeydoğu kenarında 19.yüzyıla
ait bir yapının temeli; -0.60 m. düzeyde sıkıştırılmış toprak tabakası; 0.90 m.
düzeyinde iki ayrı yanık tabakası ; -1.10 ve -1.19. m.ler arasında yanık parçalar
bulunan koyu renkli toprak tabakası ; -1.25 ve -1.65. metreler arasında moloz
ve işlenmiş yapı taşlarının bulunduğu az topraklı yoğun bir döküntü tabakası ;
-1.80 ve -1.90 m.ler arasındaki seviyede ufalanmış taşlardan oluşan sıkıştırılmış
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bir tabaka; -2.50 metrede döküntü taşlara rastlanmıştır. -2.73 metrede ise, iri
taşlardan oluşan üç basamaklı anıtsal bir merdivenin yer aldığı görülmüştür. Bu
seviyeden, Arkaik Çağa tarihlenen siyah boyalı keramik parçaları ele geçirilmiştir.
Şapelin doğusunda yapılan temizlik çalışmaları sırasında toprağa ters kapatılmış
durumda üzerinde ölü ziyafet sahnesi olan Roma Dönemine ait mermerden bir
mezar steli bulunmuştur.
2.4. Çakıllık Nekropolisi
Enez kazılarının önemli bir bölümünü oluşturan Çakıllık Nekropolisi EnezKeşan karayolunun 2. kilometresinde Küçük Sancak Tepe Tümülüsü’nün
güneyindeki arazide yer almaktadır. Sınırları henüz kesin çizgilerle belirlenemeyen
nekropolisin yer aldığı arazi kayalık ve çakıllık olduğundan, mezarların büyük
bölümü toprak yüzeyine yakın derinliklerde gömülmüştür. Yüzeye yakın durumda
bulunanların çoğu tarımsal faaliyetler sırasında tahribata uğradıkları çevreye
dağılmış olan mezarlara ait kalıntılardan anlaşılmaktadır. 2001 yılından itibaren
kazı çalışmalarına başlanan ve bu yıla kadar 4500 metre karelik yerin kazıldığı
bu alanda, değişik malzemelerden yapılmış çeşitli tipte 28 mezar gün ışığına
çıkarılmıştı (Şekil: 6). Bu güne değin nekropoliste yaptığımız çalışmalar, alanın
mezarlık yeri olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren çeşitli ölçülerde
parsellendiği ve parsellerin taş duvarlarla birbirinden ayrıldığını gösteren kalıntılar
ortaya çıkmıştır. Değişik ölçülerde olan parsellerin her biri ayrı bir ailenin
kullanımına verilmiş olmalıdır. Parselleri kuşatan düzgün olmayan duvarlar, genel
olarak tek veya çift sıra taş dizisinden oluşturulmuştur. Düzgün bir plan ve adil bir
paylaşımın görülmediği parsellerin M.Ö. 4. yüzyılın başlarına doğru bozulduğunu,
bu yüzyıla ait olan ve bölmeleri kuşatan duvarların üzerine yerleştirilmiş lâhit
ve mezarlardan anlaşılıyor. Burada gün ışığına çıkan çeşitli mezarlar, Çakıllık
Nekropolisi’nde M.Ö. 5. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan ve M.Ö. 4. yüzyılın
başlarına değin süregelen değişik biçimli ölü gömme geleneği ile karşılaşılmıştır
(Başaran 2005). 2006 yılı çalışmaları, alanın araştırılmayan doğu, güney ve
kuzey kesimlerinde sürdürüldü. Bu kesimlerde yapılan kazı çalışmalarından önce
alan, Doç. Dr. Emin Ulugergerli ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fethi Yüksel ve Yrd. Doç.
Dr. Oya Tarhan tarafından ayrı zamanlarda manyetik ve jeoelektrik yöntemler
kullanılarak yeraltı haritasının çıkarılmasına çalışıldı. Ancak, Çakıllık toprağının
killi olması dolayısıyla jeoelektriğin yer altı haritası yapımında başarılı sonuçlar
vermediği anlaşılmıştır. Çakıllık Nekropolisi’nde daha önce belirlenen ve 5.00
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x 5.00 m. ölçülerinde plan karelere ayrılan alanlarda, kazılar 36 açma içinde
sürdürülerek bitirilmiştir. ZF4 olarak kodlanmış olan açmada – 40 cm. düzeyinde
kiremit kapaklı bir mezara rastlandı. Mezar, sekiz adet pişmiş toprak çatı kiremidinin
semerdam biçiminde çatılması ile oluşturulmuştur. Mezarın üstünü kapatan
kiremitler, toprağın baskısı ve tarımsal faaliyetler sonucunda kırılarak birçok küçük
parçaya ayrılmıştır. Kiremit kapakların altından, toprakla birlikte kül ve yanmış
insan kemik artıklarının bulunmuş olması dolayısıyla, ölünün yakıldıktan sonra
kül ve kemik artıklarının mezara yerleştirildiğini gösteriyor. Mezar içinde yer alan
bu artıklar ile birlikte birçok parçaya ayrılmış durumda alabastron tipinde pişmiş
topraktan bir şişe ele geçirildi. Şişe ve mezara ait kiremit kapaklar kazı evindeki
laboratuvarda birleştirilerek onarıldı. Alanda toprak yüzeyinden ön yüzünde Büyük
İskender’in portresi, arka yüzde kartal betimi bulunan Ptolemaios’lara ait bronz
sikke bulunmuştur.
Diğer açmalarda sağlam durumda günümüze değin gelebilen herhangi
bir mezara rastlanmamış olmasına rağmen, tarımsal faaliyetler sonucunda
dağılmış birkaç kiremit mezar kapağı ile pişmiş toprak lâhitlere ait kırık parçalar
bulunmuştur. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerden ötürü kırılarak dağılmış M.Ö. 5. ve
4. yüzyıllara ait çok miktarda çömlek parçasına rastlanmış olunması dolayısıyla,
alanda birçok mezarın tarımsal faaliyetler sırasında dağıldığını göstermektedir.
Alanın güney kesiminde nekropol sınırının belirlenmesi amacıyla yapılan kazıda,
doğal taşlarla balık sırtı biçiminde döşenerek yapılmış bir yol saptandı. Doğubatı yönünde, antik Ainos kentine doğru uzanan bu yolun, bugünkü spor tesislerin
güneyinde tarafımızca saptanan yol ile kesiştiği, diğer ucunun ise, Yeniceköy’e
doğru uzandığı arazide gözlemlediğimiz kalıntılarla belirlenmiştir (Başaran
1999).

2.5. Tümülüs Kazısı
Enez’in doğusunda Çakıllık Nekropolisi’nin kuzeyinde bugünkü Dardanel
Salça Fabrikası’nın yanındaki tarlaların ortasında yer alıyor. 10 m. yüksekliğinde
olan tümülüsün etekleri, çevresindeki tarlalarda yapılan tarımsal faaliyetlerden
dolayı tahribata uğramıştır. Buna rağmen, korunagelen kısmı konumu itibarıyla
çevresine egemen bir yığma tepe görünümündedir. Güneyinden, Ainos - Via
Egnatia bağlantısını sağlayan yol geçmektedir.
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Tümülüs, kazı faaliyetlerinden önce Prof. Dr. Metin İlkışık ve Doç. Dr. Emin
Ulugergerli tarafından Doğru Akım Özdirenç (DAÖ) elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle yeraltı haritası yapılarak kazının başlatılacağı alan belirlenmiştir (İlkışık
et.al.1995). Bu araştırmalar ışığında edinilen sonuçlar, mezar odasının tepenin
merkezinde olmadığı, tepenin olasılıkla güneydoğusunda yer alması gerektiği
doğrultusunda olmuştur. Bundan dolayı, tümülüsteki kazı çalışmalarına tepenin
güneydoğusunda başlatıldı. Tümülüs tepe noktasının 5.00 m. güneydoğusundaki
yamaçta 6.00 X 10.00 m. ölçüsünde bir açma yapılarak kazıya başlanmıştır.
Açmada seviye indirme çalışmaları sırasında mevcut toprak yüzeyinin 0.75 m.
altından başlayan birbirlerine kenetlerle bağlı iri blok taşlardan oluşan mezar
odasının yarım daire biçimindeki kalkanı ortaya çıkarılmıştır. Devam edilen
derinleştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan duvar kalıntılarından yapının
dikdörtgen biçimli beşik tonoz örtüsü bulunan uzun dromoslu bir mezar odası
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 11). Anısal mezar odası, kuzeybatı-güneydoğu
yönünde düzenlenmiş olup dromosu ve girişi güneydoğuya bakmaktadır. Odanın üst
örtüsünü oluşturan tonoza ait taşlar, odanın içine çökmüş durumda bulunmuştur.
Oda, 4.70 m. uzunluğunda, 3.25 m. genişliğinde, tonoz başlangıcına kadar olan
yüksekliği 4.00 m. dir. Kuzeybatı duvarı beşik tonozun başlangıç noktasına kadar
olan bölümü, günümüze sağlam olarak gelmiştir. Diğer duvarların üst kısımları
tepenin eğimi doğrultusunda yıkılmıştır. Duvar kalınlıkları, yer yer değişmesine
rağmen, genel olarak 0.55 metredir. Zemin üzerinde yer alan birinci taş sırası 1 cm.
üzerine oturan ikinci taş sırası ise, 0.5 cm. içe doğru çekilerek çağdaş mimarîde
süpürgelik olarak tanımlanan 25 cm. genişlikte kademeli silmeler yapılmıştır.
Bunların üstüne oturtulan duvarlar, 2.00 m. yüksekliğe kadar düz çıkmakta, bu
yükseklikten sonra içe doğru orantılı biçimde daraltılarak yarım daire şekilli
beşik tonoz oluşturulmuştur. Duvardan tonoza geçişte mezar odasını 27 cm.
eninde bir kısmı hâlen özgün yerinde duran üç oluklu dört şeritli yatay bir silme
çevrelemektedir. 0.90 m. genişliğinde yapılmış olan kapı, mezar odası aksının
ortasında olmayıp 15 cm. batıya doğru kaydırılmıştır. Kapının önünde uzanan
dromosun yalnızca batı duvarı yapılmış, diğer duvara ilişkin herhangi bir verinin
bulunmamış olması, bu duvarın yapılmadığını göstermektedir. Dromosun batı
tarafında yer alan duvarın günümüze kadar sağlam durumda gelen bölümünün
mevcut uzunluğu 4.20 m.dir.
Mezar odasına kapıdan girişte, odanın sağ tarafında iri blok taşlardan yapılmış
taban döşemesinin arasına gömülmüş vaziyette kuzeybatı-güneydoğu yönünde
beyaz mermerden bir lâhit yerleştirilmiştir. Uzunluğu 2.30 m., genişliği 0.95 m.,

194

derinliği 1.30 m. olan lâhdin üstünü semerdam biçimli iki adet kapak örtmektedir.
Biri diğerinden daha büyük yapılmış olan kapakların tekneye oturtuldukları
kenarlarına kare kesitli birer oluk açılmıştır. Aynı şekilde, oluğun oturabilmesi için
lâhit teknesinin ağız kenarlarına ince şerit biçiminde iki tarafı düzgün kesilmiş
inceltilmiş kenar yapılmıştır. Odanın sol tarafında ise içten içe uzunluğu 2.40 m.,
genişliği 0.70 m., derinliği ise 1.10 m., kenar kalınlığı 12 cm. olan kalker taşından
yapılmış başka bir lâhit yer alıyor. Kapakları bulunmayan lâhdin içi ve üst kenarları
beyaz renkli ince bir sıva ile sıvanarak mermer taklidi yapılmıştır. Her iki lâhit
içinden herhangi bir buluntu ya da kemik kalıntısının ele geçirilememiş olması
ilginçtir. Mezar odası büyük olasılıkla kullanılmadan yıkılmış olmalıdır.
Mezar odasının yapımında kullanılan tüf taşın cinsi kötü olmasına rağmen, taş
işçiliği oldukça güzeldir. Duvarlar, büyük panolar biçiminde ince kum katkılı kireç
harcıyla sıvandıktan sonra, üstüne beyaz renk badana yapılmıştır. Bu yapısıyla
duvarlara mermer kaplama süsü verilmiştir.
Mezar odasının ve lâhidin çeşitli yerlerinden alınan sıva örneklerinin analizleri
laboratuvarımızda yapılarak burada kullanılan harcın nitelikli olduğu saptanmıştır.
Tümülüsün batı ve güney eteklerinde aralıklı olarak açılan açmalarda,
tümülüsün çevresine moloz taş ve kireç harcı kullanılarak 1.00 m. yüksekliğinde
koruma duvarı yapıldığı görülmüştür. Bu duvarların yapımında, iç ve dış cephede
nispeten büyük taşlar kullanılmış, araları ise daha küçük taşlarla doldurulmuş
olup sandık duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Duvarların kalınlıkları her yerde aynı
olmayıp 60-90 cm.ler arasında değişmektedir. Toprağın kaymasını önlemek
amacıyla yapıldığı anlaşılan duvarlar özensiz yapılmıştır.
Tümülüsün üstünde ve çevresinde ele geçirilen buluntular, tümülüsün
tarihini kesin olarak verebilecek özellikte değildir. Tarihlenebilir niteliktekiler ise,
tümülüsün dışındaki dolgu toprağında bulunmuş ve muhtemelen buraya mezar
odasının örtülmesi amacıyla başka yerlerden taşınan toprak ile gelmiş objeler
olmalıdır. Tümülüsün üstünden, M.Ö. 5. yüzyıla ait aşırı korozyona uğramış
bronzdan bir sikke, mezar odasının dolgu toprağı içinden ise, biri siyah, diğeri
kırmızı figür tekniği ile yapılmış iki küçük kap parçası ele geçirilmiştir. M.Ö.5.
yüzyıla ait olan parçalardan birinin üzerinde bir çerçeve içinde yumurta-ok dizisi
yer alıyor. Daha küçük ikinci parça bir kabın dibine aittir ve üzerinde dil motifleri
bulunmaktadır. Buna ilâveten, muhtemelen taşların birleştirilmesinde kullanılan
kenetlerin dökülmesi sırasında ortaya çıkmış kurşun cürufları ile karşılaşılmıştır.
Odanın kuzey duvarının yanında üzerinde kerykeion damgası bulunan pişmiş
topraktan bir jeton ve 9 cm. çapında pişmiş topraktan bir disk ele geçirilmiştir.
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3. ANTİK LİMANA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR
Ainos kentinin denizcilik faaliyetleri ve limanlarının araştırılmasına yönelik
çalışmalar, kazı heyeti üyesi Dr.Ufuk Kocabaş başkanlığındaki bir heyet tarafından
gerçekleştirilmiştir. 4-15 Eylül 2006 tarihlerinde yapılan çalışmalar, Antik Ainos’un,
iç limana girişin tespitine yönelik olmuştur. Araştırma kapsamında günümüz
Enez Limanı’nın kuzeyinden başlayarak Meriç Nehri’nin denize döküldüğü
noktaya kadar uzanan yaklaşık 1850 metre uzunluğunda bir alan, hipotetik olarak
oluşturulan ızgara patern izlenerek araştırılmıştır. Dış liman olarak saptanan hat
üzerinden 15 adet kaya, 1 adet demir örneği analizi yapılmak üzere alınmıştır.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilen veriler Blue Chart Atlantic V8.0
harita programına aktarılarak buradaki sığlığın çok detaylı bir deniz haritası elde
edilmiştir. Alınan taş örneklerinin analizinin ardından sığlığın doğal ya da yapay
bir oluşum olup olmadığı kesin olarak cevaplandırılabilecektir. Ayrıca geçmiş
yıllarda yapılan münferit dalışlarda fener yapısı olduğu düşünülen kalıntılar tekrar
araştırılmış; yapılan incelemeler sonunda fener yapısı olmadığı yönündeki görüş
ağırlık kazanmıştır.
4. RESTORASYON – KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Bu yıl çalışmalarımızın önemli bölümü restorasyona ayrılmıştır. Onarım
koruma çalışmalarımız, alanda ortaya çıkan anıtsal mimarî kalıntılarının özgün
yapısını koruyarak sağlamlaştırılmaları ve doğa tahribatına karşı önlem alınması
ile taşınabilir kültür varlıklarının yok olmalarının önlenmesi ve geleceğe sağlıklı
biçimde aktarılması bağlamında arazi ve laboratuvar olmak üzere iki ayrı alanda
yürütülmüştür.
4.1. Mezar Odasında Onarım-Koruma
Yukarıda zikredildiği gibi, mezar odasının içi ince bir kireç harcı tabakası
ile sıvanmıştır. Sıva ince çizgilerle dikdörtgen panolara bölünerek, duvarların
âdeta mermer levhalarla kaplı olduğu görüntüsünü vermiştir. Aynı şekilde kalker
taşından yapılmış olan lâhdin içi beyaz renk ince kireç harcı ile sıvanmıştır.
Duvarların büyük bölümünde, sıva ile duvar arasına mikro bitki köklerinin girmesi
sonucunda, sıva, taşıyıcıdan ayrılarak arada boşluk oluşturmuştur. Duvarların
özellikle üst kenarlarında korumasız kalan sıvanın duvardan ayrılarak odanın içine
döküldüğü saptanmıştır. Kenarları yıpranmış ve bir kısmı dökülmüş durumda olan
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sıvaların konturları kireç harcı kullanılarak taşıcıya bağlanmaları sağlanmıştır.
Ana taşıyıcıdan ayrılmış ve duvar ile arasında boşluk oluşmuş, ancak özgün
yerinde duran sıvalara enjeksiyon yapılarak sıvanın duvara bağlanması
sağlanmıştır. Bu çalışma için, %5 primal katkılı sulandırılmış kireç kaymağı
karıştırılarak kullanılmıştır. İşlem sırasında duvarın ön yüzü strafor levhalar ve
çıtalarla desteklenerek, sıvanın taşıyıcıdan ayrılıp yere dökülmesi önlenmiştir.
Aynı çalışmalar kalker taşından yapılmış lâhdin sıvasında da uygulanmıştır.
Lâhitten yer yer ayrılmış ve taşıyıcıdan kopma noktasına gelmiş durumda olan
sıva yukarıda zikredilen çalışmalar uygulanarak sağlamlaştırılmıştır (Resim:13).
Mezar odasında yapılan söz konusu uygulamalar geçicidir. Kalıcı konservasyon
ve restorasyon uygulamaları ise, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü Laboratuvarı’nda yapılan analizlerden sonra ortaya çıkacak veriler ışığında
harç çeşidi belirlenerek 2007 yılı çalışmalarında uygulanacaktır.
Mezar odasının yapımında kullanılan taşlar fotoğraflarda da görüldüğü üzere
iyi seçilmemiştir. Burada güneş ve yağıştan çabuk etkilenerek ufalanan tüf taş
türü kullanılmıştır. Söz konusu taşın yapısında kil tabakaları oluştuğundan ayakta
kalma ve dayanma gücü kalmamıştır. Özgün yapısının korunması amacıyla mezar
odasının üstü ve yanları yağış almayacak ve güneşten etkilenmeyecek şekilde
korunmuştur. Bu koruma için paslanmaz çelik profillerden bir kafes yapılmış,
üstüne yine paslanmaz levhalar ilâve edilerek mezar odası sökülebilir kapalı bir
mekân içine alınmıştır. Mezar odasının girişine de aynı profillerden ızgara biçimli
koruma yapılarak insan ve hayvanların içine girmeleri önlenmiştir.

4.2. IV No.lu Sektörde Yapılan Onarım-Koruma Çalışmaları
Bu sektörün A ve B mekânlarında ortaya çıkarılan yapılara ait taş duvarlardan
kemer ve bağlı olduğu duvar uzantıları ile havalandırma boşluğunun duvarlarını
oluşturan taşların arasındaki boşalmış harçlar, yine kireç harcıyla yerleri
doldurularak yıkılmalarına karşı önlem alınmıştır.

4..3. Şapelde Yapılan Onarım – Koruma Çalışmaları
Şapelin ağır geçen kış şartlarından dolayı yıkılmakta olan taş duvarları, şapelin
önündeki kuyu kenarları ve şapel ile önündeki avlunun taban döşemeleri onarılarak
sağlamlaştırılmıştır.
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4.4. Laboratuvarda Yapılan Çalışmaları
2005 yılında ortaya çıkarılan ve parçalar hâlinde olan iki adet Pişmiş Toprak
Klazomenai tipi lâhdin kırık parçaları
yapıştırılarak
tümlenmiş ve ayağa
kaldırılmıştır. Biri erişkinler için diğeri ise çocuk lâhdi olarak üretilmiş olan bu
eserlerin bulunamayan kayıp parçalarının yeri, alçı ile dolgu yapılarak tümlemiştir.
Alçılı kısımlar eserin hamuru renginden daha açık ton ile boyanmıştır. Küçük
lâhit 159 parça , büyük lâhtin ise 115 parçası bir araya getirilerek onarılmıştır.
2006 yılı Çakıllık Nekropolisi, K 4 açması, havalandırma bacasının temizlik
çalışmaları, şapelin kuzeyinde ve batısındaki açmalarda ve Çataltepe tümülüsünün
kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Osmanlı, Bizans, Roma ve Hellen
dönemlerine ait olan keramik , cam, metal ve taştan yapılmış objelerin temizlik
onarım ve koruma işlemleri tamamlanmıştır. Metallerin üzerindeki korozyon
mekanik yöntemler ile temizlendikten sonra koruma çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca, K 4 içinde yer alan kuyunun temizlik çalışmalarından çıkarılan Megara
kâselerine ait kırık parçalar birleştirilerek eksik kısımlar aslına uygun biçimde alçı
kullanılarak tümlenmiştir.
Çakıllık Nekropolisi’nin ZF4 açmasında parçalar hâlinde bulunan mezar
kiremitlerinin temizlik, onarım ve koruma çalışmaları tamamlanmıştır. Parçalanmış
durumda bulunan pişmiş toprak alabastron parçaları birleştirilerek eksik olan
bölümleri alçı ile tümlenmiştir. 2006 yılı Enez kazısı çalışmalarında ele geçirilen
bütün metal eserlerin konservasyon ve restorasyon işlemleri yapılmıştır.

5. ARKEO-JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Kale içinde yer alan 1 numaralı şapelin kuzeyindeki 11x20 m.lik alan,
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. A.Fethi Yüksel ve Arş.Gör. Oya Tahran tarafından jeoradar ve elektirik
yöntemler kullanılarak yer altı haritasının çıkarılması çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca kale dışında Enez’in kuzeyinde, eski hapishane mevkiinde yapılmakta
olan kanalizasyon çalışmaları öncesinde, alanın tümü elektrik, joeradar ve sismik
yöntemlerle ölçülmüştür. Yine, Çakıllık Nekropolisi’nde kazısı yapılmayan plan
karelerde manyetik ve elektrik yöntemler uygulanarak yer altı haritasının çıkarılması
çalışmaları yapılmıştır. Sonuçlar henüz değerlendirilme aşamasındadır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında gün ışığına çıkan kalıntılar, antik Ainos
kentinde, başlangıcından 19. yüzyıla değin yaşanmış kültürleri temsil ettikleri için
çok önemlidir. Kalede yer alan kemerli evin tabanına atık su için yerleştirilmiş
olan pişmiş toprak künkler ile özel üretilmiş sırlı küp biçimindeki kurna, Enez
gibi bir taşra kentinde su ihtiyacının nasıl giderildiğini göstermektedir. Mahzenleri
havalandırmak amacıyla kayaya oyulmuş olan derin havalandırma bacaları,
şapelin çevresindeki kazılarda ortaya çıkarılan, tabanları pişmiş toprak veya
mermer levhalarla döşenmiş, düzgün plan gösteren yapı kalıntıları, sokaklar
ve avlular, Ainos’un Geç Bizans ve Orta Çağda gelişmiş bir şehircilik anlayışının
varlığını kanıtlamaktadır.
Trakya’nın abideleri arasında yer alan tümülüsler ve içinde yer alan çeşitli
tipteki kubbeli mezarlar, bölgede Demir Çağından itibaren geniş bir alana yayılmış
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çataltepe Tümülüsü’nde gün ışığına çıkan beşik
tonozlu mezar odasının mimarîsi, Trakya’da fazla yaygın olmayan yeni bir tipi
temsil etmektedir. Çataltepe Tümülüsü’nün yarım daire beşik tonozlu örtüsü,
Makedonya mezarlarını anımsatmaktadır (Miller 1971; Gossel 1980). Ancak,
Thrak Tümülüsleri’nde görülen uzun dromos ve dikdörtgen planlı mezar odası
benzeri bir yapı tarzı göstermesi nedeniyle, tümülüsümüzün Trak mezar yapı
sanatı etkisinde de kaldığına işaret etmektedir. Çataltepe Tümülüsü’nün tonoz
yapısı bakımından benzerlerine Bulgaristan’da Svestari’deki Ginina Mogila (Fol
et.al.1986; Çiçikova 2005), Karadeniz kıyısındaki Odessos Tümülüsü, Kırklareli
A ve C tümülüsleridir ( Mansel 1943). Yukarıda sunduğumuz özelliklerden dolayı,
Ainos’un Çataltepe Tümülüsü, işçilik bakımından hem Makedonya hem de Trakya
mezar yapılarının yapım teknikleriyle benzeşmektedir. Bu yapısıyla Çataltepe
Tümülüsü’nün Makedon-Thrak öğelerinin karışımından oluşan bir yapı gösterdiği
anlaşılmaktadır. Yapısında kullanılan taş cinsi yöresel tüf olup dışı kaba işçilikli,
içi ise kireç harcının tutunabilmesi için çentikli işlenmiştir. Çataltepe Tümülüsü’nü
tarihleyebilecek herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ancak, bu tür benzer
yapıların M.Ö. 4. ve M.Ö. 3 yüzyıllara tarihlendikleri bilinmektedir (Delemen 2004).
Çataltepe Tümülüsü bitirilmemiş ve kullanılmamış olması ilginç bir rastlantıdır.
Bunun nedenleri aşağıdaki maddelerle açıklanabilir.
1. Mezar odasının inşaatında kullanılan blok taşlar özelliklerini kaybetmiş
yaşlı tüf cinsidir. Bu taşların İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Laboratuvarı’nda yapılan analiz
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sonuçlarına göre, mezar odasında kullanılmış olan taşın, yüzeyden alınmış,
kısmen ayrışmış ve zayıflamış riyolitik tüf’ olduğu anlaşılmıştır.Taşların yapısından
dolayı ufalanmaya, aşınmaya karşı dirençsizdir.
2. Tonoza ve yan duvarlara ait taşların odanın tabanın üzerinde ve çeşitli
seviyelerde tümülüsü örten toprak ile karışık durumda bulunmuş olmaları
tonozun, mezar odasının toprakla örtülmesi sırasında veya sonrasında taşların
özelliklerinden dolayı ağırlığı kaldıramayıp çökmüş olabileceğini gösteriyor.
3. Dromosun batı duvarına ait taşların büyük bölümü günümüze değin
korunagelmiş olmalarına rağmen, doğu duvarı ve temeline ilişkin hiçbir emare
ortaya çıkmamıştır.Bu durum, mezar odasının çökmesi sonunda, söz konusu
duvarın yapımına gerek duyulmadığını göstermektedir.
4. Mezar odasının tabanına gömülü bulunan lâhitlerin içinden toprak dışında
herhangi bir nesne elde edilmemiştir.
5. Mezar odasına girişi sağlayan kapıya ait duvarlarda sıvaya rastlanmamıştır.
Bu durum, kapı inşaatının da dromos gibi henüz bitirilmediğini açık bir şekilde
göstermektedir.
6. Mezar odası toprak yüzeyinin 0.75 cm. altında ortaya çıkmıştır. Oysa bu tip
mezar odalarının soyulmalarını önlemek için kalın bir toprak kütlesiyle örtüldükleri
bilinmektedir. Çatal Tepe Tümülüsü’ndeki mezar yapısının bitme aşamasında ve
toprak ile örtülmesi sırasında üstüne gelen ağırlığı taşıyamayarak üst örtüsünün
çöktüğü, dolayısıyla üstüne daha fazla toprak taşınmasına gerek duyulmadığı
sanılmaktadır.
Çataltepe Tümülüsü’nde ortaya çıkan bu özgün ve anıtsal mezar odasının
kullanılmadan yıkılmış olması dolayısıyla, bu tümülüsün başka bir yerinde ikinci
bir mezar odasının bulunup bulunmadığı sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun
çözümü için jeofizik araştırmaların gösterdiği sonuçlar doğrultusunda önümüzdeki
yıl tümülüste araştırma yapılması uygun olacaktır. Ayrıca, bu tür mezar yapılarının
bölgedeki dağılımını ortaya çıkarmak amacıyla, Enez’de yer alan Büyük Sancak
Tepe Tümülüsü’nde jeofizik araştırmalarının başlatılması ve akabinde ortaya
çıkacak sonuçlar doğrultusunda kazı yapılmasının bölge arkeolojisi için gerekli
olduğu inancındayız.
Çakıllık Nekropolisi’nde ortaya çıkarılan çeşitli tipteki mezarlar ve hediyeleri,
Ainos’ta yaşamış halkın değişik yörelerden geldiğini ve ana kentteki yaşam
biçimlerini kendi geleneksel inançları doğrultusunda Ainos’ta devam ettirdiklerini
göstermiştir.
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Lâhit kapağına ait olduğu anlaşılan mermer bloğun kısa ve uzun yan
kenarları üzerinde yer alan ölü ziyafet sahnesi Anadolu, Ege Adaları, Balkanlar
ve Yunanistan’da sıkça karşılaşılan bir motif olduğu halde, figürlerin yüz hatları
ve saç tipleri daha çok Thrakları anımsatmaktadır. Başka bir mezar taşı üzerinde
Thrak süvarisinin betimi yer alıyor ki, bu buluntular Ainos’ta sanata verilen önemi
göstermekle birlikte, farklı kültürlerin Ainos’ta kaynaştığını, başka bir deyişle
Ainos’un konumu itibarıyla Anadolu, Ege dünyası, Yunanistan ve Balkanlar’ın
etkisinde kaldığını göstermektedir. Çakıllık’ta beş yıldır sürdürülen yoğun
çalışmalara rağmen, nekropolisin sınırları henüz kesin olarak saptanamamıştır.
Tarımsal faaliyetlerden dolayı tahribata uğrayan buradaki mezar ve lâhitler tarımsal
faaliyetlerden ve nekropolisin şehir dışında korumasız olmasından dolayı kaçak
kazılara açık bulunmaktadır. Bölgenin çok önemli kültür değerleri talan edilmeden
buradaki kazı ve araştırmalara devam edilmelidir.
Kale içindeki çalışmalarda ortaya çıkarılan kâse, bardak ve çeşitli formlardan
oluşan şişelerin yer aldığı cam buluntu topluluğunun içinde tüm ve tüme yakın
eserler de bulunmuştur. Cam kaplar, pencere camlarına ait kalıntılar, Çanakkale
tipi seramikler, Enez’de kazılan bütün alanların en önemli buluntuları arasında
yer almaktadır. Bu yılki çalışmalarda ele geçirilen cam ve seramik buluntuların
çoğu günlük kullanım amacıyla üretilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunlarla
birlikte açmalardan ortaya çıkarılan erimiş durumdaki cam ve seramik
cürufuna ait parçaların bulunması, Ainos’ta cam ve seramik üretiminin varlığını
kanıtlamaktadır.
Ainos’ta, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ağırlıklı olarak
yürütülmektedir. Tümülüste ortaya çıkarılan anıtsal mezar odasının üstü örtülerek
doğa tahribatına karşı önlem alınmış, dolayısıyla Ainos’ta
Doğu Trakya
arkeolojisine ve kültürüne önemli katkılar sağlayan bir eser daha bilim dünyasına
sunularak koruma altına alınmıştır.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkan mimarîye ait malzemeler ile bronz sikkeler
(Akyüz et.al. 2006 ve Arkaik Döneme ait keramik (Akyüz et.al. 2006a) örneklerinden
derlenen bir grubun analizleri yapılmış ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Bu tür
çalışmalara devam edilerek Ainos’ta gün ışığına çıkarılan keramik ve metallerin
kompozisyonları, örnekler çoğaltılarak yapılmalı ve bunların orijin sorunu
çözülmelidir. Mezar yapısı ile mermer ve taş lâhitlerde kullanılmış olan sıvaların %
30-35 söndürülmüş pasta hâlindeki hava kireci bağlayıcı ile kırılmış kireç taşı kırığı
agregalardan oluştuğu laoratuvarımızda yaptığımız analizler ile tespit edilmiştir.
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K-4 içindeki havalandırma bacası 3 kazısından çıkan topraktan toplanan sıva
örneği de, bu grupla benzer içeriğe ve özelliklere sahiptir. Agregasız kireç sıva
olarak tanımlanabilecek kale içi, 1 No.lu şapele ait örneğin beklenenden az çatlaklı
olması, şapelin inşa edildiği dönemde kullanılan harcın ve bağlayıcısının ileri bir
teknolojinin ürünü olduğunu göstermektedir. Diğer örneklerden oldukça farklı olan
Klozemenai tipi lâhite ait örnek, % 30-35 söndürülmüş hava kireci bağlayıcısına
agrega olarak % 15 kadar toz boyutunda kalsit kırıkları yanında %50-55 oranında tüf
tozu ilâvesiyle, Enez’in tespit edilen erken, belki de ilk hidrolik özellik kazandırılmış
harç örneklerindendir (Analiz sonuçları ayrıca yayınlanacaktır).
6 bin yıllık dönemi kapsayan yerleşmenin Trakya’nın ticarâ ve politik tarihinde
oynamış olduğu rol büyük bir önem taşımaktadır. Bunu sergileyen kalıntılar, (ki
bunların arasında Enez Kalesi (Akropol), İç Liman ve kuleleri, Roma Dönemi
Caddesi, Ayasofya Kilisesi (Fatih Camii), Şapeller, Şarap Mahzenleri, Klâsik,
Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yapı kalıntıları, Beylikler
Dönemi Hamamı, Kral Kızı Bazilikası, Çataltepe Tümülüsü, Taşaltı ve Çakıllık
Nekropolisleri’nde ortaya çıkarılan mezar anıtları ile taşınabilir nitelikteki eserler
sayılabilir) tarafımızdan ele alınmış, bilimsel niteliklerinin yanı sıra, bu ilçe
merkezinin turistik değerini de artırmıştır. Yaz aylarında yapılan uzun süreli kazı
çalışmalarına rağmen, modern Enez İlçesi’nin antik kent üzerinde kurulmuş
olması, eski Enez’den birçok kültür değerinin saklı kalmasına neden olmaktadır.
Bundan dolayı antik Enez kentine ilişkin bugüne değin aydınlatılmamış pek çok
sorun hâlâ çözüm beklemektedir.
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Harita 1: Enez’in topografik planına yerleştirilen kazı yerleri
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Resim 1: Kale içi IV numaralı açma içinde yer alan A va B mekânları ile onarılan havalandırma
bacası

Resim 2: A ve B mekânları içindeki atık su yolu künkler
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Resim 3: Lavabo olarak kullanılmış sırlı küp

Resim 4: Yeşil sırlı pişmiş toprak eserler

206

Resim 5: Ölü ziyafet sahnesi

Resim 6: Törene katılan figürler
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Resim 7 : Cam buluntular Osmanlı Dönemi

Resim 8: Kabartmalı kâseler Hellenistik Dönem
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Resim 9: Kabartmalı kâseler Hellenistik Dönem

Resim 10: Şapelin kuzeyindek açma
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Resim 11: Tonozlu mezar odası ve dromosu

Resim 12 : Mezar odasında konservasyonçalışmaları
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2006 YILI DİYARBAKIR İLİ, SALAT CAMİİ YANI KAZISI
Yutaka MİYAKE*
2006 yılı Diyarbakır İli Salat Camii Yanı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle, Diyarbakır Müze
Müdürlüğü’nün denetiminde, Japonya Bilim Teşvik Kurumu’nun maddî desteği ile
(Bağış No. 15401028), Tokyo Kaseigakuin Üniversitesi’nce oluşturulan ekibimiz
tarafından gerçekleştirilmiştir1. Her şeyden önce, bu çalışmaların yapılmasına
katkıda bulunan, başta Diyarbakır Müze Müdürü V. Sayın Nevin Soyukaya olmak
üzere, yukarıda söz ettiğimiz bütün kurum, kuruluş ve ilgili mensuplara içtenlikle
teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
1. KONUMU VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Salat Camii Yanı, Ağustos 2005’te Dicle Nehri üzerinde inşaatı başlatılan
Ilısu Baraj’nın yapımı tamamlandığında, baraj gölü suları altında kalacağı
beklenmektedir ve ilçe merkezi Bismil’in yaklaşık 20 km. doğusunda, Dicle’nin kolu
Salat Çay’ın sol kenarında yer almaktadır. Neolitik Çağa ait olan bu yerleşmede
2004 yılından itibaren kurtarma kazıları başlatılmıştır ve 2006 yılında üçüncü kazı
sezonunu tamamlamış bulunuyoruz.
İlk iki sezonda elde ettiğimiz genel sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür.
Salat Camii Yanı’nda, Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait en az üç evrenin var olduğu
sağlam tabakalanma içinde tespit edilmiştir. Ana toprağının hemen üzerinde tespit
edilen 1. evrede, bol miktarda iri taneli mineral katkı içeren ve yüzeyi açkılı çanak
çömlek, en büyük grubu teşkil etmektedir. Bunu takip eden 2. evrede ise, onun
* Doç. Dr. Yutaka MİYAKE, Tsukuba Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 1-1-1
Tennohdai, Tsukuba-shi, İBARAKİ, 305-8571 /JAPONYA.
1 Bilimsel başkanlığımda sürdürülen 2006 yılı çalışmalarına, kazı heyeti olarak Doç. Dr.
Hitomi Hongo (The Graduate University for Advanced Studies, Japonya), Masatoshi Tao
(Tokyo Kaseigakuin Üniv.), Doç. Dr. Takehaya Matsumoto (Tokai Üniv.), Dr. Hiroomi Tsumura
(Doshisya Üniv.), Osamu Maeda (Manchester Üniv.), Dr. Kenichi Tanno (Research Institute
for Humanity and Nature), Volkan Güngördü (Bilkent Üniv.), Abdullah Bilen (Ege Üniv.), Miho
Miyake (serbest) ve Chie Akashi (Waseda Üniv.) katılmıştır. Ayrıca bu çalışmalara Bakanlık
temsilci olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sayın Nilüfer Babacan
katılmıştır. Bize karşı her zaman hoşgörülü ve yapıcı olması nedeniyle kendisine teşekkür
borçluyuz.
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yerine kaba mal olarak değerlendirebilen bitkisel katkılı çanak çömlek, en yaygın
grubu oluşturmuştur. En üstteki 3. evrede ise, bir taraftan kaba malın çoğunluğu
oluşturmaya devam ederken, aralarında boyunlu çömlekler, omurgalı kaplar gibi
gelişkin kap biçimleri, boya bezeme ve kabartma bezekleri gibi yeni bezeme türleri
ve husking tray gibi yeni öğeler görülmeye başlanmıştır. Bunun gibi özelliğe sahip
olan Salat Camii Yanı 3. evresi, Kuzey Mezopotamya’da Proto-Hassuna olarak
bilinen gruba oldukça yakınlık göstermektedir. Böylece 3. evrenin Proto-Hassuna
Dönemiyle çağdaş olduğu söylenebilir ve göreli olarak 3. evreden daha eski
döneme ait olan 1. ve 2. evrelerin, Proto-Hassuna Döneminden daha eski olduğu
kesinlik kazanmıştır. Böylece Salat Camii Yanı’nın Çanak Çömlekli Neolitik Çağın
ilk yarısını iyi bir şekilde temsil ettiği anlaşılmıştır (Miyake 2006, 2007).
2. 2006 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
İlk iki sezonda elde ettiğimiz bu olumlu sonuçlara dayanarak, 2006 yılında da
yaklaşık aynı alanda çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır (Harita: 1, Resim:
1). 2006 yılki kazı çalışmalarımızın başlıca amacı, yapı kalıntılarının nispeten
iyi korunmuş olduğu anlaşılan 2. evreye ağırlık vererek, o evredeki yerleşme
düzeninin daha net bir şekilde ortaya çıkarılması olmuştur.
A. Yapı Kalıntıları
2006 yılında tespit edilen yapı kalıntıları, önceki senelerde olduğu gibi,
dikdörtgen planlı pisé duvarlı yapı, oval biçimli ocak, derin çukur ve toprak içine
kazılarak yapılan ateş çukurundan oluşmaktadır.
Pisé Duvarlı Yapı
Pisé duvarlı yapı, taş temelsiz direk yer üstüne inşa edilmiş ve genellikle
bölme duvarlarıyla küçük odalara bölünmüştür (Resim: 2). Burada ilginç olanı
2005 yılında araştırılan yapı katıyla 2006 yılında çalışmayı yoğunlaştırdığımız bir
alttaki yapı katı arasında mekân düzeni açısından bir devamlılığın var olduğunun
anlaşılmasıdır. Her iki yapı katında hemen hemen aynı yerde pisé duvarlı yapı
üst üstte tespit edilmiştir. Diğer yapı katlarının da iyi korunmuş kısmında ise, bu
serinin daha da uzun sürdüğü bilinmektedir.
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Ancak bu binalar içinden çıkan malzemelerin sayısı ise, hemen hemen hiç yok
denebilecek kadar azdır. Seyrek olarak elde edilen ufak çanak çömlek parçaların
dışında, herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ayrıca odaları dolduran toprağın,
duvarda kullanılan toprak ile aynı nitelikte olması, bu bina terk edilirken, bilinçli
olarak toprak ile doldurulmuş olduğu izlemini bırakmaktadır. Bu bina üstünde
başka bir bina bulunduğunu düşünürsek, alttaki binanın içi doldurularak sağlam
temel hâline getirilmiş olduğu düşünülebilir.
Açmanın güneydoğu köşesinde tespit edilen bir binada ise, değişik durumla
karşılaşmıştık (Resim: 3). Burada binanın içinde kireçten sıva parçaları tespit
edilmiştir. Oldukça küçük parçalar hâlinde olmasına rağmen, üzerinde kırmızı boya
bezemeleri de bulunmaktadır (Resim: 4). Büyük olasılıkla bu sıva parçalarının,
yandaki duvardan düşmüş duvar resminin parçaları olduğu düşünülebilir.
Anadolu’da Neolitik Çağ duvar resimleri deyince, ilk başta tabiî ki Çatalhöyük
aklımıza gelecektir. Ancak Kuzey Mezopotamya’da da duvar resim örnekleri
bilinmektedir ve buna örnek olarak Kuzey Irak’tan Umm Dabagiyah ve Kuzey
Suriye’den Tell Bouqras’ı gösterebiliriz. Salat Camii Yanı’nda duvar resimlerinin
tespit edilmesi, her ne kadar onların ufak parça hâlinde ve basit geometrik motifte
sınırlı kalmış olsa da, bu türü geleneğin Dicle havzasındaki Çanak Çömlekli
Neolitik Çağda mevcut olduğunu göstermek açısından büyük önem taşımaktadır.
Aynı bu binanın taban altında ise, Salat Camii Yanı’ndaki ilk örnek olan bir gömü
tespit edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nden Sayın Yılmaz Erdal’ın belirlemelerine
göre, bu iskelet doğumdan kısa süre sonra ölmüş bir bebeğe aittir. Kafatası kısmen
duvara dayanmış şekilde bulunan bu mezar, üstü yeşilimsi kille örtülmüş, ancak
herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır.
Ocak
Oval biçimli ocaklar, pise duvarlı yapılar arasındaki açık alanda tespit edilmiştir
ve birbirine benzer oldukça standartlaşmış şekildedir. Uzunluğu 2 m. civarında,
kısmen taş temelli kil duvarlarla çevirilmiştir (Resim: 5). Tabanları ince çakıl taşı
karışımlı kille sıvanmış ve iyi yanma sonucu oldukça sertleşmiştir. Genellikle taban
altına iri taşlar konmuştur (Resim: 6). Bu taşların genellikle aynı cinste olması
dikkat çekicidir. Büyük olasılıkla ısıyı iyi tutmak amacıyla ateşe karşı dayanıklı
taşların, yani burada çoğunlukla kuvarsın, özellikle seçilip kullanıldığı söylenebilir.
Bu tür ocağın, aşağıda belirtilen şekilde yapıldığı da anlaşılmıştır: İlk önce toprak
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içine sığ bir çukur kazılır, sonra bu çukur içine iri taşlar konur, daha sonra kilden
ocağı çeviren duvar yapılır ve en son olarak ince çakıl taşı karışımlı kille tabanı
sıvanır.

Ateş Çukuru
Diğer kalıntılardan bir tanesi olan toprak içine kazılarak yapılan ateş çukurları
ise, oldukça çok sayıda ortaya çıkarılmıştır. Sadece 2006 yılında toplam 60 tane
tespit edilmiştir. Bu tür kalıntılar, pisé duvarlı yapıları arasındaki açık alanda
oldukça yoğun olarak ve değişik seviyelerde tespit edilmiştir. Bu ateş çukurlarının
genel olarak oval biçimli olup uzunluğu 50 cm. ile 130 cm. arasında değişmektedir.
İçi genellikle kül ve kömürleşmiş bitki kalıntılarıyla doludur ve kenarlarında belirgin
biçimde yanma izleri görülmektedir.
Bazılarında çukurun içinde yanmış taşlar in situ bulunmuştur (Resim: 7). Bu
taşların, oval biçimli ocağın tabanı altına konan döşeme taşları ile aynı cinste
olması, dikkat çekicidir. Burada da aynı amaçta, ona uygun taşların seçilip
konmuş olduğu söylenebilir. Ayrıca ateş çukuru içinde bol miktarda kömürleşmiş
bitki kalıntılarına rastlanmıştır, ve water floatation yöntemi sayesinde örnekler
toplanabilmiştir. Ön incelemenin sonucuna göre, bu bitki kalıntılarının çoğu, yakıt
olarak kullanıldığı düşünülebilen ağaç parçalarından oluşmaktadır. Bunun yanı
sıra az miktarda olmakla birlikte, emmer buğdayı, nohut ve mercimek gibi tahıllar
da tespit edilmiştir.
Bazı ateş çukurlarının daha önce yapılan ateş çukurları bozulduktan sonra
yapıldığı göz önünde bulundurulursa, bu kalıntıların sık sık yerleri değiştirilerek
yenilenmiş olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bir ateş çukurunun uzun süre devamlı
olarak kullanılmadığı ve birkaç kez kullanıldıktan sonra terk edildiği düşünülebilir.
Ateş çukuru, ya da roasting pit olarak tanınan kalıntılar, Çanak Çömlekli
Neolitik Çağdan ziyade Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda daha yaygın olarak
Yakın Doğu’nun çeşitli bölgelerinden bilinmektedir. Buna örnek olarak, Suriye’den
Tell Mureybet, Doğu Anadolu’dan Cafer Höyük ve Zagros Dağları’ndan Jarmo’yu
gösterebilir. Salat Camii Yanı’nda tespit edilen ateş çukurları, bu tür geleneğin
en azıdan Dicle havzasında Çanak Çömlekli Neolitik Çağa kadar devam ettiğini
göstermek açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
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B. Buluntular
Çanak Çömlek
İlk başta Salat Camii Yanı’nda Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait üç evrenin
var olduğunu belirtmiştik. 2005 yılına kadar, en alltaki 1. evre ile onu takip eden 2.
evrenin ele geçirilen çanak çömleğe dayanarak belirgin biçimde ayırılabileceğini
düşünmüştük. Ancak 2006 yılında ele geçirilen bilgiler, bunun farklı olduğunu
göstermiştir.
2006 yılında çalışılan tabakaları, elde geçirilen çanak çömleğin özelliğine göre,
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ 2. evresinin başı ya da 2. evre ile 1. evre arasındaki
geçiş dönemine tarihlemek mümkündür. 1. evrede yaygın olarak görülen mineral
katkılı açkılı mal (Resim: 8) ile 2. evrede çoğunluğu teşkil eden bitkisel katkılı
kaba malın, bu tabakalarda yan yana bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca az
sayıda olmakla birlikte, mineral katkılı açkılı mal arasında ince bitkisel katkı içeren
parçalar da görülmektedir. Bitkisel katkılı kaba mal arasında, yüzeyi açkılı olan
parçaların, üstteki tabakalardan daha yaygın olarak bulunması da dikkat çekicidir.
Dolayısıyla 1. evre ile 2. evre arasında kesin bir sınır çizmenin mümkün olmadığı,
bu iki evrenin mineral katkılı açkılı maldan bitkisel katkılı açkısız mala doğru giden
bir süreç olarak ele alınmasının daha doğru olacağı anlaşılmıştır.

Küçük Buluntular
Küçük buluntular arasında pişmiş topraktan yapılan hayvan figürinleri en büyük
buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. Koyun ya da keçi tasvir ettiği düşünülen
boynuzlu olanların yanı sıra (Resim: 9), şematize edilmiş iki bacaklı örnekler de
çok sayıda ele geçirilmiştir (Resim: 10).
Taş eserler olarak, ağırşaklar, çeşitli biçimdeki boncuklar, yassı baltalar,
topuzbaşı ve taş kaplar ele geçirilmiştir. Pembemsi mermer taştan yapılan küçük
boy taş kapların (Resim: 11), Kuzey Mezopotamya Neolitik Çağ yerleşmelerinde
benzer örneklerin bulunmasından dolayı, ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca
boncuk ve bilezik gibi süs eşyaları arasında pişmiş topraktan yapılan eserlerin
bulunması da dikkat çekicidir (Resim: 12). Buna benzer örneklere yine Kuzey
Mezopotamya’dan Umm Dabagiyah’da rastlanmıştır.

215

C. Sonuç
Sonuç olarak, Salat Camii Yanı’nın, Dicle havzasındaki Çanak Çömlekli Neolitik
Çağın özellikle ilk yarısını kesintisiz olarak iyi bir şekilde temsil ettiği söylenebilir.
Ele geçirilen çanak çömleğin durumuna göre, 1. evreden 3. evreye kadar, buna
yakın özellik taşıyan buluntu topluluğuna Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ta rastlamak
mümkündür. 1. evresi için örnek olarak Akarçay Tepe (III. Evre), Mezraa Teleilat,
Tell Halula ve Seker al-Ahaimar’ı gösterebilir. 2. evre için Kuzey Irak’taki Ginnig ve
3. evre içinse Proto-Hassuna yerleşmelerini saymak mümkündür. Buna Hassuna
ve Samarra boyalı çanak çömleklerin tespit edildiği Hakemi Use’yi de katarsak,
Anadolu Dicle havzasının, en azından Çanak Çömlekli Neolitik Çağın başından
sonuna kadar Kuzey Mezopotamya ile yoğun kültürel ilişkiler içinde olduğunu öne
sürmek mümkün olacaktır. Çanak çömlek dışında da, Anadolu Dicle havzasında
duvar resimleri, ufak boy taş kaplar ve pişmiş topraktan boncukların mevcut olması
da bunu desteklenmektedir.
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Harita 1: Salat Camii Yanı, topografik plan ve 2006 yılı çalışma alanı

Resim 1: Çalışmalardan bir görüntü
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Resim 2: 2B-2C Açmaları pisé
duvarlı yapı

Resim 3: 2C Açması pisé duvarlı
yapı

Resim 4: Kireç sıva parçaları
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Resim 5: Oval biçimli ocak

Resim 6: Oval biçimli ocak, tabanı
kaldırıldıktan sonra

Resim 7: Ateş çukuru
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Resim 8: Mineral katkılı ve açkılı çanak çömleği

Resim 9: Pişmiş topraktan hayvan figürinleri
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Resim 10: Pişmiş topraktan hayvan figürinleri

Resim 11: Taş kaplar
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Resim 12: Taş ve pişmiş topraktan boncuklar

Resim 13: Kemik bızlar
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LİMANTEPE 2006 YILI KAZILARI
Hayat ERKANAL*
Ayşegül AYKURT
İzmir’in Urla İlçesi, İskele Mahallesi sınırları içinde bulunan Liman Tepe’de
2006 yılında karada yapılan çalışmalar, kazılar ve mimarî restorasyon çalışmaları
olarak iki ayrı düzlemde sürdürülmüştür1.
Kazılar: Liman Tepe’de 2004-2005 yılları çalışmalarında Erken Tunç Çağı I
surunun güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzandığı, Erken Tunç Çağı II savunma
sisteminin parçasını oluşturan kulenin doğu yüzünün ise kuzey kazı alanına kadar
uzandığı belirlenmiştir. 2006 yılında Erken Tunç Çağı I surunun devamını açığa
* Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100,
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
irerp@superonline.com
Dr. Ayşegül AYKURT, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532,
Beytepe-Ankara/TÜRKİYE.
aysegula@hacettepe.edu.tr
1 2006 Liman Tepe kazı kurulu üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Armağan Erkanal; Hayfa Üniversitesi Deniz Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Michal
Artzy; Köln Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bernard Weninger; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları Dr. Vasıf Şahoğlu, İrfan Tuğcu, Olcay Zengin, Derya
Yılmaz, Kamil Doğancı; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü öğretim
elemanı Yard. Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim
elemanları Ulaş Deniz, Umay Oğuzhanoğlu; Atina Arkeoloji Derneği Üyesi Dr. Ourania Kouka;
Arkeolog Sıla M. Votruba, Ceylin Sarıbek, Arkeolog Gregory Votruba; Girit Ege Prehistoryası
Enstitüsü Merkezi uzmanlarından Fotoğrafçı Chronis Papanikolopoulos, Restoratör Michel
Roggenbucke, Contantinos Nikakis, Çizimci Douglas Faulmann; Restoratör Peyker Aslıhan
Togay, Çağlar Demir; İç Mimar Ayşegül Peker; Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim
elemanı Aytaç Özgül; Hayfa Üniversitesi Deniz Bilimleri Bölümü uzmanları Noa Aharoni, Avner
Hilman, Joseph I. Boyce, Tamir Epstine, Arad Haggi, Dor Galan, Tojan Ghraieb, Yotam Asscher,
Yosef Salmon, Amit Rozenblum, Josef Tur-Caspa, Galit Rachel Neuman, Giillian Krezoski,
Noga Yoselevich, Svetlana Zagorski, Amir Yurman, Yael Artzy-Randrup, Paula Waiamn, Hadas
Ester Lnbinevsky, Aviner Shlomo; Kanada Ontario McMaster Üniversitesi Jeomorfoloji Bölümü
uzmanları John Bernard Tresman, Beverly Goodman; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü öğrencileri Ayşe Güliz Meray, Mehmet Tarık Öğreten, Ümit Gündoğan,
Recep Kendirci, Uğur Ayan, Özkan Balta, Orhan Kaya, Açelya Şenen, Ufuk Bagana, Azime
Sarıçam, Ayşegül Erden, Selçuk Ağdemir, Musa Baki Yıldız, Ferit Gür, Asiye Kandemir, Ömer
Faruk Aytek, İpek Serin, Nil Dirlik, Umut Polat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Kamil Barka; Eskişehir Anadolu Ünv. Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Iraz Sezgün; Dr. Teoman İplikçioğlu; Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Tayfun Selçuk ile Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Ertan Yılmaz
kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak katılmışlardır.
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çıkarmak, yerleşimin doğu sınırını saptamak ve Erken Tunç Çağı II savunma
sisteminin doğu uzantısının nasıl geliştiğini anlamak amacıyla kuzey kazı alanının
güneydoğusunda çalışılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1) Belirtilen amaçlar doğrultusunda
gerçekleştirilen kazılarda Geç Tunç Çağından, Roma Dönemine kadar uzanan
kalıntılar açığa çıkarılmıştır.
Roma Dönemi tabakası: Kazı alanının doğusunda Roma Dönemine ait iki tane
sanduka mezar tespit edilmiştir. Bir tanesi kuzeyde, diğeri ise güneyde yer alan
mezarların sadece batı kısımları kazılmış olup doğu kısımları kazılmayan alanda
yer almaktadır.
M.Ö. 4-6. yy. tabakaları: Yukarıda belirtilen alanda yapılan kazılarda farklı
yerlerde M.Ö. 4 yy. a ait üç tane, M.Ö. 6. yy. a ait ise iki tane olmak üzere toplam
beş kuyu bulunmuştur (Çizim: 1, Resim: 1).
Geometrik Dönem tabakası: Geometrik Döneme tarihlenen kalıntılar ise
alanın doğusunda açığa çıkarılmıştır. Söz konusu alanda Geç Tunç Çağı kültür
tabakasının içinde Geometrik Döneme tarihlenen iki mezar ortaya çıkarılmıştır.
Protogeometrik Dönem tabakası: Protogeometrik Döneme tarihlenen kalıntılar
da kazı alanının doğusunda açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılardan biri kuzeyde
(Resim: 2), diğeri ise güneyde olmak üzere iki yapı (Çizim: 1, Resim: 1), bir duvar
ve bir mezar açığa çıkarılmıştır.
Kazı alanın kuzeyinde yer alan kuzey-güney doğrultusunda uzanan yapının
sadece batı duvarı korunmuştur (Resim: 2). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan
ve zikzak yapan bu duvar 3.30 m. uzunluğunda, 0.40 m. genişliğinde ve 0.40 m.
yüksekliğindedir. Duvarın doğu yüzünde orta ve büyük boy levha taşlar dik olarak
kullanılmış, batısı ise ufak boy taşlarla doldurulmuştur. Dolgu taşlar Geç Tunç
Çağının 1. mimarî tabakasının aynı doğrultuda uzanan duvarına yaslanmaktadır.
Duvarların doğusunda taban üzerinde dik olarak duran iki küpün alt gövdeleri açığa
çıkarılmıştır (Resim: 2). Tabanın korunan diğer kısımlarında ise belirli alanlarda
dağılmış durumdaki pithos parçaları açığa çıkarılmıştır. Söz konusu parçaların
çevresinde karbonlaşmış zeytin çekirdekleri ele geçirilmiştir. Bu veriler ışığında,
yapının bir depo binası olduğu söylenebilir. Yapıdan ayrıca üzerinde boya bezeme
ile yapılmış kum saati motifi bulunan bir hydriaya ait parçalar2 ve üzerinde yatay
bant şeklinde boya bezeme bulunan farklı kaplara ait parçalar ele geçirilmiştir.
Yapı içinde ele geçirilen seramik örnekleri M.Ö. 950’ye, Protogeometrik Dönemin
orta evresine tarihlenmektedir.
2 Benzer örnekler için bakınız: V. R. d. A. Desborough, Protogeometric Pottery, London, 1952,
Pl. 22/74.
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Bu yapının doğusunda yapılan kazılarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan
başka bir duvar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1). Duvarın korunan kısmı 3.50
m. uzunluğunda, 0.60-0.72 m. genişliğinde ve 0.83 m. yüksekliğindedir. Orta ve
büyük boy levha taşların düzgün kenarları duvarın iki yüzünü oluşturacak şekilde
konmuş, araları ise küçük taş parçaları ile doldurulmuştur. Duvarın kuzey uzantısı
M.Ö. 4. yy.a tarihlenen bir kuyu tarafından, orta kısmı ise batı kenarında açılan
bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Bu duvarın alt kısmı batıda Geç Tunç Çağı
1. mimarî tabakasına ait yapının içine oturmakta, doğuda ise yine aynı döneme
ait aynı doğrultuda uzanan bir duvara yaslanmaktadır. Ele geçirilen seramik
örneklere göre bu duvarın Geç Tunç Çağı 1. mimarî tabakasında inşa edildiği ve
Protogeometrik Dönem içerisinde de kullanıldığı söylenebilir.
Ptotogeometrik Döneme ait diğer yapı ise alanın güneyinde yer almaktadır
(Çizim: 1, Resim: 1). Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda, 2.40 m. genişliğinde
olan yapının batı kısmı tahribata uğradığı için uzunluğu bilinememektedir.
Yapının kuzey duvarı 2.06 m. uzunluğunda, 0.43-0.47 m. genişliğinde ve 0.43
m. yüksekliğindedir. Bu duvarın batı uzantısı tahribat görmüş, doğu uzantısı ise
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan doğu duvarına bağlanmıştır. Duvar
küçük ve orta boy toplama taşların yatay düzlemde tek sıra hâlinde yerleştirilmesiyle
örülmüştür. Yapının doğu duvarı 2.40 m. uzunluğunda, 0.67-0.77 m. genişliğinde
ve 0.45 m. yüksekliğindedir. Küçük ve orta boy toplama taşlardan örülen duvarın
doğu yüzü büyük çapta tahribat görmüştür. Duvarın güney uzantısı yapının güney
duvarına bağlanarak köşe yapmaktadır. Güney duvarı ise 1.76 m. uzunluğunda,
0.34-0.40 m. genişliğinde ve 0.32 m. yüksekliğindedir. Bu duvarın örgüsünde
ise güney yüzünde orta boy toplama taşlar bir kısmı dik gelecek şekilde, kuzey
yüzünde ise büyük ve orta boy kalın levha taşlar yatay olarak kullanılmıştır. Bu
duvarın da batı uzantısı tahribata uğramıştır. Yapıda Protogeometrik Dönem boya
bezemeli seramik örnekleri ele geçirilmiştir.
Bu yapıların arasında yapılan kazılarda ise Protogeometrik Döneme ait bir
küp mezar açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda
uzanan küpün ağzı bir küp parçası ile kapatılarak dik duran bir levha taşla
desteklenmiştir. Mezarın içinde küpün ağız kısmına yakın yerde bir çocuğa ait
kafatası parçaları ile kaburga kemikleri bulunmuştur. Kafatasının hemen yanında
Protogeometrik Döneme ait bir olpe, biri bozuk iki tane bronz bilezik, çok küçük
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boyutlu oval boncuklar ele geçirilmiştir. Mezar içinde bulunan testinin benzeri
Liman Tepe’de 1999 yılında açığa çıkarılan Geç Protogeometrik Dönem pithos
mezarından bilinmektedir3. Ele geçirilen testinin benzerleri4 ışığında bu mezarın
Geç Protogeometrik Döneme ait olduğu söylenebilir.
Geç Tunç Çağı kültür tabakası: Liman Tepe Geç Tunç Çağı yerleşimi, güney kazı
alanında geç dönem yapılaşması, kuzey kazı alanında ise özellikle 1950’li yıllarda
höyükten toprak çekilmesi sonucunda tahrip edilmiştir. Bu yüzden Geç Tunç Çağı
yerleşimi mimarî kalıntı ve buluntuları sınırlıdır5. 2006 yılı kazıları, Geç Tunç Çağı
yerleşiminin, kuzey kazı alanının güneydoğusunda daha iyi korunduğuna işaret
etmektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda bu kültür katına ait üç mimarî tabaka
tespit edilmiştir.
3. Mimarî tabaka: Geç Tunç Çağı mimarî tabakaları içinde en iyi korunanı
3. mimarî tabakadır (Çizim:1, Resim: 1). Bu dönemde yerleşme, kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan geniş bir cadde ile bu caddeye güneyden ve
kuzeyden karşılıklı bağlanan dar sokaklar etrafında dizilmiş tek mekânlı yapılardan
oluşan bir yerleşim modeline sahiptir. 20.10 m. uzunluğunda, 3 m. genişliğinde
olan caddenin tabanı küçük çakıl taşlarıyla kaplanmıştır. Güney sokağının 1.161.23 m. genişliğinde, 6.10 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Kuzeyde
yer alan ve profilin içinde devam eden sokak ise 1.23-1.40 m. genişliğinde ve 8.85
m. uzunluğundadır. Cadde ve sokakların kenarında farklı boyutlarda dikdörtgen
planlı yapılar yer almaktadır.
Bu yapılardan bir tanesi caddenin batı uzantısının kuzeyinde yer almaktadır
(Çizim: 1, Resim: 1). Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 3.50 x 5.90
m. boyutlarındaki yapının duvarlarının büyük kısmı 1. mimarî tabaka duvarlarının
altında kalmıştır. Kısmen açığa çıkarılan güney ve doğu duvarları büyük ve orta
boy toplama taşlardan örülmüştür. Tabanının bir bölümünün küçük taş parçalarıyla
döşendiği görülmektedir. Taş döşemeli tabanın üzerinde gri astarlı, iki kulplu bir
3 H. Erkanal, “1999 Liman Tepe Kazıları”, 22. KST 1, 2001, s.260, Res.1; G. Bakır, Y. Ersoy vd.,
“1999 Klazomenai Kazısı”, 22. KST 2, 2001, s. 28, Res. 6.
4 Benzer örnekler için bakınız: V. R. d. A. Desborough a.g.e, s. 134, 150-152, Pl. 20/8.
5 H. Erkanal, ve S. Günel. “1993 Liman Tepe Kazıları”, 16. KST I, 1995, s. 264-265, Fig. 1-3; S.
Günel, “Vorbericht über die Mittel–und Spätbronzezeitliche Keramik von Liman Tepe.” Istt Mit
49, 1999, s. 62, abb. 21/55; H. Erkanal ve M. Artzy, “2000 Yılı Liman Tepe Kazı Çalışmaları”,
23. KST I, 2002, s. 426, Res. 7.
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vazo ile çok sayıda kap parçası; tabanın doğusunda ise devetüyü astarlı çift yatay
ve çift dikey kulplu bir çömlek ile Minos tipi bir ağırlık ele geçirilmiştir6.
Yukarıda bahsedilen yapının doğusunda ise bir başka yapının sadece güney
kısmı açığa çıkarılmıştır (Çizim:1, Resim: 1). Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki
yapının genişliği 4.05 m., açığa çıkarılan uzunluğu ise 5.04 m.dir. Yapıyı batıdan
sınırlayan duvar 3.00 m. uzunluğunda, 0.59-0.61 m. genişliğinde ve 0.50 m.
yüksekliğindedir. Duvarın kuzey uzantısına doğu-batı doğrultusunda uzanan
başka bir duvar bağlanmıştır. Güney uzantısı ise yapıyı güneyden sınırlayan
duvarın batı uzantısına yaslanarak köşe oluşturmaktadır. 5.04 m. uzunluğunda,
0.50-0.70 m. genişliğinde ve 0.51 m. yüksekliğinde olan güney duvarının doğu
uzantısı ise Geç Tunç Çağının 1. mimarî tabakasına ait duvarının altına doğru
girmektedir. Yapıyı doğudan sınırlayan duvar ise 1.47 m. uzunluğunda, 0.560.60 m. genişliğinde ve 0.26 m. yüksekliğindedir. Duvarın kuzey uzantısı profile
yaslanmakta, güney uzantısı ise üstte yer alan 1. mimarî tabakaya ait duvarının
altına girmektedir. Yapının içinde yapılan kazılarda dağılmış durumda fırın parçaları
açığa çıkarılmıştır. Yapının içinde yerli seramik ve Miken seramiği örnekleri bir
arada ele geçirilmiştir.
Bu yapının doğusunda, sokağın batısında bir seramik fırını açığa çıkarılmıştır
(Çizim: 1, Resim: 1, 4). Doğu-batı doğrultusunda olan seramik fırınının ağız
kısmı batıdadır. Oval biçimli fırın, kuzey-güney doğrultusunda 1.21 m., doğubatı doğrultusunda 1.46 m. uzunluğundadır. Kalınlığı 0.05-0.06 m. arasında
değişmektedir. Korunan yüksekliği 0.31 m., ağız kısmının genişliği içten 0.42
m. dir. Çamur harçla yapılan fırının içi ayrıca aynı harçla sıvanmıştır. Fırının
içinde yapılan kazılarda orta ve büyük boyuttaki taşlar çaprazlamasına tabana
yerleştirilmiştir. Külhan kısmında yer alan bu taşların çok yüksek ısıya maruz
kaldığı söylenebilir. Hemen bu taşların üzerinde kap parçaları ile birlikte fırının
üst örgüsüne ait parçalar açığa çıkarılmıştır. Çoğunluğu çömlek tipi kaplara ait
olan seramik örneklerinin tam pişmediği tespit edilmiştir. Fırının ağız kısmının
hemen güneyinde dik olarak yerleştirilmiş ve içinde kum bulunan büyük bir
çömleğin alt kısmı açığa çıkarılmıştır. Fırının hemen doğusunda ise kuzey-güney
doğrultusunda uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır. Çift sıra hâlinde büyük boy
6 Ege dünyasında bu tip ağırlıklar Erken Tunç Çağından itibaren kullanılmaktadır. Bakınız:
E.J.W. Barber, Prehistoric Textiles, New Jersey 1991, s. 104-105, fig.3.23; J. C. Smith,
Spinning, Weaving, and Textile Manufacture in Prehistoric Greece, Tasmania 1975, s. 276; P.
Warren, Myrtos. An Early Bronze Age Settlement in Crete, Oxford 1972, 243, fig. 96. 1118, Fig.
459/155.
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toplama taşlardan yapılan duvar 1.60 m. uzunluğunda, 0.63 m. genişliğindedir.
Duvarın güney uzantısı yumuşak bir dönüş yaparak 0.85 m. uzunluğunda, 0.71
m. genişliğinde batıya doğru uzanmaktadır. Söz konusu duvar fırını sokaktan
ayırmakta ve korumaktadır. Milet’te yapılan kazılarda da benzer tipte bir seramik
fırını bulunmuştur. Liman Tepe örneğinde olduğu gibi fırının tabanında birbirinden
bağımsız yanmış taş parçaları yer almaktadır. Söz konusu taşların merkezi bir
dikme, ya da basamak oluşturduğu ileri sürülmüştür. Milet’te yapılan kazılarda bu
örneğin dışında merkezi dikmesi, ya da basamağı sağlam korunmuş üç seramik
fırını daha bulunmuştur. Geç Hellas IIIA1-2 Dönemine tarihlenen Milet seramik
fırınları, Liman Tepe örneğinin hem benzerini, hem de çağdaşını oluşturması
bakımından önem taşımaktadır7.
Caddenin kuzeyinde, kuzey sokağının doğusunda ise bir diğer yapı yer
almaktadır (Çizim: 1, Resim: 1). Yapının doğusu kazılmayan alan içinde devam
etmektedir. Kuzey kısmı ise M.Ö. 4. yy.a ait kuyu tarafından tahrip edilmiştir.
Yapının batı duvarı 0.48-0.61 m. genişliğinde, 0.44 m. yüksekliğinde olup 7.90
m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın kuzey uzantısı tahribata
uğramıştır. Profilin içine uzanan güney duvarı ise 0.67 m. genişliğinde, 0.30 m.
yüksekliğindedir. 1.87 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Batı uzantısı
tahribata uğramıştır. Yapının kuzey kısmı küçük boy toplama taşlarla döşenmiştir.
Güneydoğu kısmında ise kül kaplı bir alan açığa çıkarılmıştır. Bu yapıda da yerli
ve Miken seramik örnekleri birlikte ele geçirilmiştir. Miken seramiği içinde yer alan
yatay bant bezemeli, çift yatay kulplu çanak tümlenebilmiştir.
Caddenin güneyinde iki yapı açığa çıkarılmıştır. Güneyde yer alan sokağın
batısında ve doğusunda yer alan bu yapılardan batıda yer alanı (Çizim: 1, Resim:
1) kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Yapının batı ve doğu duvarı
korunmamış, kuzey ve güney duvarı ise kısmen korunmuştur. Doğu duvarı Geç
Tunç Çağının 2. mimarî tabakasına ait duvarlar ve M.Ö. 4. yy. a tarihlenen kuyu
tarafından tahrip edilmiştir. Korunan duvarlarda orta ve büyük boy toplama taşlar
düzgün kenarları dışa gelecek şekilde ikişer sıra hâlinde yerleştirilmiş ve araları
küçük taşlarla doldurulmuştur. Kuzey duvarı 0.57-0.65 m. genişliğinde, 0.52 m.
yüksekliğinde olup 12.86 m. uzunluğundaki kısmı korunmuştur. Güney duvarı ise
0.59-0.86 m. genişliğinde, 0.74 m. yüksekliğinde olup 2.59 m.lik kısmı korunmuştur.
Duvarın doğu uzantısı Geç Tunç Çağının 2. mimarî tabakasına ait silo tarafından
7 W. D. Niemeier, “The Mycenaean Potter’s Quarter at Miletus”, Aegaeum 16, 1997, s. 348,
Pl.CXLIIIb.
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tahrip edilmiştir. Yapının güneybatısında sarı renkte kerpiç toprağından yapılmış,
0.95 m. çapında ve 0.31 m. derinliğinde bir hazne açığa çıkarılmıştır. Söz konusu
haznenin içinin yanmadan dolayı sertleştiği ve renk değiştirdiği görülmüştür.
Haznenin etrafında ve batısında yoğun kül kalıntıları tespit edilmiştir. Bu haznenin
kuzeydoğusunda büyük boy levha taşlar döşenmiş bir işlik açığa çıkarılmıştır.
Bu işliğin doğusunda ise etrafı taşlarla çevrelenmiş bir pithosun alt kısmı açığa
çıkarılmıştır. Gerek pithosun güneyinde, gerekse işlik alanının batısında küllü
alanlar tespit edilmiştir. Yapının içinde yerli seramik örnekleri ile Miken seramik
parçaları ele geçirilmiştir. Yerli seramik içinde kapalı kaplara ait parçaların fazla
olduğu belirlenmiştir. Miken seramiği içinde ise üzerinde ahtapot bezemesi
bulunan bir kylix, omzunda kafes bezeme bulunan bir alabastron ile bezemesiz
kylix yer almaktadır. Üzerinde ahtapot bezemesi bulunan kylix Geç Hellas Dönemi
IIIA2/B Dönemine8, omuzu kafes bezemeli alabastron ise Geç Hellas Dönemi IIIA
Dönemine tarihlenmektedir9.
Bu yapının doğu tarafında, hemen sokağın kenarında bir seramik fırını
açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 4). Bu seramik fırını gerek form, gerekse
malzeme ve teknik bakımından yukarıda anlatılan seramik fırınından farklıdır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan oval biçiminde olan fırının ağız kısmı batıda
yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 1.20 m., doğu-batı doğrultusunda
1.32 m. uzunluktadır. 0.08-0.12 m. kalınlığında olan fırının ağız kısmı ise 1.03
m. genişliğindedir. Üst kısmı korunmamış olan fırın inşa edilirken öncelikle en
altta orta büyüklükteki toplama taşlarla bir temel yapılmış, bu taşların üzerine
ise kerpiç duvar örülmüştür. Kerpiçler yanmadan dolayı tuğlaya dönüşmüştür.
Külhan kısmı korunan fırının içinde bir tane ızgara açığa çıkarılmıştır. Izgara 0.94
m. uzunluğunda, 0.12-0.15 m. genişliğinde ve 0.15 cm. yüksekliğindedir. Doğubatı doğrultusunda uzanan ızgaranın kuzeyinde ve güneyinde aynı doğrultuda
olan fırının tabanını taşıyan taş ayaklar açığa çıkarılmıştır. Fırının içinde yıkılmış
durumda fırına ait parçalar ile taşlar, ağız kısmında ise orta büyüklükteki taşlarla
birlikte küp parçaları bulunmuştur. Küp parçalarının altında kırmızı renkte bir kil
tespit edilmiştir. Fırının güneyinde yapılan kazılarda fırının duvarına ait kerpiç
kalıntıları tespit edilmiştir. Fırının arka kısmında yapılan kazılarda ise kuzey-güney
doğrultusunda uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır. 3.75 m. uzunluğunda, 0.658 A. Furumark, a.g.e., s. 302-306, Fig. 49/FM 21/21; P. A. Mountjoy, Regional Mycenaean
Decorated Pottery, 1999, Rahden, s. 908, Fig. 368/88.
9 P. A. Mountjoy, a.g.e., s. 216, Fig. 68/102, s. 381, Fig. 131/39, s.526, Fig. 187/132, s. 544, Fig.
197/215, s. 750, Fig. 289/24.
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0.77 m. genişliğinde olan duvarın tek taş yatay sırası korunmuştur. Orta ve büyük
boy toplama taşların çift sıra olarak yerleştirilmesi ile yapılan duvarın herhangi bir
mimarîyle bağlantısı saptanamamıştır. Söz konusu duvarın fırını sokaktan ayırdığı
ve koruduğu düşünülmektedir. Bu seramik fırınının inşa tarzı ve biçimi bakımından
en yakın benzeri Milet’te yapılan kazılarda bulunmuştur. Milet’in II. tabakasında
bulunan söz konusu fırın da Liman Tepe örneği gibi kerpiçle inşa edilmiştir.
Ortasında bir tane ızgara yer almaktadır. Ancak Liman Tepe örneği kerpiç duvar
altında taş sırası bulunması dolayısıyla Milet seramik fırınından farklıdır. Bu fırın
Geç Hellas IIIA1-2 Dönemine tarihlenmektedir10.
Güney sokağının doğusunda yer alan yapı ise kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusundadır (Çizim: 1, Resim: 1). Doğu kısmı tahribat gören yapının kuzeygüney doğrultusunda 6.87 m., doğu-batı doğrultusunda 5.60 m. uzunluğundaki
kısmı açığa çıkarılmıştır. Yapının güney duvarı 5.60 m. uzunluğunda, 0.56-0.63
m. genişliğinde, 1.00 m. yüksekliğindedir. Orta ve büyük boy levha taşlarla örülen
duvarın güney yüzü tahribata uğramıştır. Duvarın açığa çıkarılan kısmının aşağı
yukarı ortasına gelen kısmında 0.85 m. uzunluğundaki bölüm pithos parçaları ve
levha taşlarla örülmüştür. Sonradan örüldüğü anlaşılan bu kısımda bir kapı yer
almış olabilir. Güney sokağının hemen doğusunda yer alan batı duvarı ise 6.87
m. uzunluğunda, 0.65-0.73 m. genişliğinde, 0.80 m. yüksekliğindedir. Çok büyük,
büyük ve az miktarda orta büyüklükteki kalın levha taşların düzgün kısımlarının
duvarın iki yüzüne gelecek şekilde yerleştirilmesiyle örülmüştür. Bu duvarın kuzey
uzantısına Geç Tunç Çağı 1. mimarî tabakasında bir başka duvar örülerek ek
yapılmıştır. Yapıyı kuzeyden sınırlayan duvar ise kısmen açığa çıkarılmıştır.
Geç Tunç Çağı 1. mimarî tabakasına ait duvarların altında kalan kuzey duvarı
çok büyük, büyük ve orta boy levha taşlarla örülmüştür. 4.10 m. uzunluğundaki
kısmı açığa çıkarılan duvar, 0.63 m. genişliğinde, 0.40 m. yüksekliğindedir.
Yapının içinde kısmen korunmuş ya da dağılmış pithos parçaları bulunmuştur.
Alt kısımları korunan pithosların dibe yakın kısımlarının orta büyüklükteki taşlarla
dik durmaları için desteklendiği görülmektedir. Çember şeklinde düzenlenen taşlar
dikkate alınırsa, burada 12 pithos bulunabileceği söylenebilir. Mevcut kalıntılardan
depo olarak kullanıldığı anlaşılan yapı “Pithoslu Yapı” olarak adlandırılmıştır.
Geç Tunç Çağı’nın 3. mimarî tabakasında inşa edilen ve depo olarak kullanılan
bu yapı dönemin sonunda işlevini yitirmiş olmalıdır. 3. mimarî tabakayı takip
eden 2. mimarî tabakada, yapının içindeki pithosların boşaltılmasına bile gerek
duyulmadan yeni bir taban yapıldığı ve yeni mimarî düzenlemelere gidilerek
kullanıldığı anlaşılmıştır.
10 Carl Weickert, P. Hemmel, G. Kleiner, A. Mallwitz, W. Schiering, “Die Ausgrabungen beim
Athena Tempel in 1957”, Ist. Mit 9/10, 1959, s. 11, Taf.4/1-2.
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Liman Tepe’de 1979 yılında yapılan kazılarda bir tane seramik fırını açığa
çıkarılmıştır11. Bu yıl açığa çıkarılan fırınlardan yaklaşık 30 m. kadar kuzeybatıda
yer alan bu fırın yüzeye yakın olduğu için çok tahribata uğramıştır. 2006 yılında
kazı alanının genelinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında 1979 yılında açığa
çıkarılan seramik fırınının yaklaşık 5 m. kadar batısında çöken profil içinde bir tane
daha seramik fırını tespit edilmiştir. Bu seramik fırınının görünen kısmı yukarıda
caddenin güneyinde yer alan seramik fırını gibi kerpiçle inşa edilmiştir. Bu seramik
fırınının içinde de çömlek tipi kaplara ait parçaların var olduğu görülmüştür. Söz
konusu kap parçalarına dayanarak bu seramik fırının da Geç Tunç Çağının 3.
mimarî tabakasıyla çağdaş olduğu söylenebilir. Açığa çıkarılan kalıntılar ışığında
Geç Tunç Çağının 3. mimarî tabakası genel olarak değerlendirildiğinde, bu
dönemde kuzey kazı alanını, seramik üretiminin gerçekleştirildiği atölyeler bölgesi
olarak tanımlamak mümkündür.
2. Mimarî tabaka: 2. mimarî tabakaya ait kalıntılar 1. mimarî tabaka tarafından
yoğun şekilde tahrip edildiğinden kısmen açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1).
Bu mimarî tabakada cadde, güney sokağı ve pithoslu yapı bazı değişikliklerle
yeniden kullanılmıştır. Bu kalıntıların yanı sıra pithoslu yapının batısında, hemen
sokağın yanında bir yapının kuzeydoğu kısmı ile bir silo açığa çıkarılmıştır.
3. mimarî tabakada inşa edilen pithoslu yapı bu evrede 4.87x7.66 m.
büyüklüğündedir. Yapının kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki kuzey duvarı
büyük boy toplama taşların yan yana getirilmesiyle örülmüştür. Duvarın 0.60 m.
genişliğinde, 0.32 m. yüksekliğinde ve 6.65 m. uzunluğundaki kısmı korunmuştur.
Güney duvarına yapılan ek duvar orta büyüklükteki levha taşlarla inşa edilmiştir.
Taşların düzgün kenarları duvarın dış yüzüne bakan kısmına yerleştirilmiş, iç
kısım ise yer yer küçük toplama taşlarla doldurulmuştur. 3. mimari tabakada kapı
olarak tanımlanan kısım bu tabakada örülerek kapatılmıştır. Bu tabakada yapının
depo işlevini yitirdiği anlaşılmaktadır. Yapı içinde yerli ve Miken seramiği bir arada
görülmektedir. Şeytanminaresi motifi işlenmiş bir kylix Geç Hellas Dönemi IIIA2/
B1 Dönemine tarihlenmektedir12.
11 A. Erkanal.ve H. Erkanal, “Vorbericht über die Grabungen 1979 im Prähistorischen
Klazomenai / Liman Tepe”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 1, 1983,
s. 166, Taf. 1.
12 P. A. Mountjoy, a.g.e., s. 342, Fig. 115/84, s. 552, Fig. 200/242, s. 669, Fig. 254/101, s. 768,
Fig. 300/120, s. 843, Fig. 340/82.
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Güney sokağının hemen batısında, yol olabilecek kalıntıların kuzeyinde ise bir
yapının kuzeydoğu kısmı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1). Yapının kısmen
korunan duvarlarından kuzey duvarı büyük boy taşların iki tanesinin yan yana
getirilmesiyle örülmüştür. 1.90 m. uzunluğunda, 0.60 m. genişliğinde ve 0.23 m.
yüksekliğinde korunan duvarın batısı tahribat görmüştür. Duvarın doğu uzantısı ise
kısmen tahribata uğramıştır. Yapının kuzey-güney doğrultusundaki doğu duvarı
ise kuzey duvarı ile aynı teknikte örülmüştür. 0.48-0.54 m. genişliğindeki duvarın
0.23 m. yüksekliğindeki ve 2.64 m. uzunluğundaki kısmı korunmuştur.
Pithoslu yapının kuzeydoğusunda yapılan kazılarda doğu-batı doğrultusunda
uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1). Büyük boy taşların
iki tanesinin yan yana getirilmesiyle örülen bu duvarın korunan kısmı 3.21 m.
uzunluğunda, 0.86 m. genişliğinde ve 0.37 m. yüksekliğindedir. Duvarın korunan
doğu uzantısı M.Ö. 4. yy.a bir ait kuyu tarafından tahrip edilmiştir.
İkinci mimarî tabakada ele geçirilen yerli ve Miken seramik örnekleri
incelendiğinde, Geç Hellas IIIB Dönemi ile çağdaş bir tarihlendirme ortaya
çıkmaktadır.
1. Mimarî tabaka: Geç Tunç Çağı 1. mimarî tabakası, 3. mimarî tabakadan
sonra en iyi korunmuş tabakayı oluşturmaktadır (Çizim: 1, Resim: 1). Bu mimarî
tabakaya ait alanın batısında doğu-batı doğrultusunda uzanan bir yapı, bu yapının
doğusunda birbirine paralel olarak yapılmış iki yapı, bu yapıların güneyinde
pithoslu bir yapı ve bu yapının batısında bağımsız duvar parçaları ile büyük bir taş
yığını açığa çıkarılmıştır.
Bu yapılardan kazı alanın kuzeybatısında yer alanının sadece güney kısmı
açığa çıkarılmıştır. (Çizim: 1, Resim: 1). Yapıyı güneyden sınırlayan duvar
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmakta, duvarın doğu uzantısı yapının
doğu duvarına bağlanarak bir köşe yapmakta, batı uzantısı ise kuzeye doğru hafif
bir kavis yaparak profilin içine girmektedir. Çoğunluğu büyük boy, az miktarda
da orta boy toplama taşların yer yer çift olarak konulmasıyla örülen duvar; 6.22
m. uzunluğunda, 0.63-0.65 m. genişliğinde ve 0.49 m. yüksekliğindedir. Yapıyı
doğudan sınırlayan duvar ise kuzey-güney doğrultusundadır. Bu duvarın uzantısı
kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Duvarın açığa çıkarılan uzunluğu 3.65
m., genişliği 0.60-0.69 m., yüksekliği ise 0.32 m. dir. Duvar örülürken büyük ve
orta boy levha taşlar duvarın iki yüzüne dik olarak yerleştirilmiş, orta kısım ise orta
ve küçük boy toplama taşlarla doldurulmuştur. Duvarın güneyden itibaren 1.40 m.
uzunluğunda 0.85 m. genişliğinde bir kapı açıklığı yer almaktadır. Kapı açıklığı taş
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parçalarıyla döşenmiştir. Ayrıca kapının önünde 1.25x1.41 m² lik bir alan da taş
parçaları ile kaplanmıştır. Yapının içinde yapılan kazılarda yerli ve Miken seramik
örnekleri birlikte ele geçirilmiştir. Yerli seramik içinde Troya A93 tipinde çanaklar yer
almaktadır13. Üzerinde dalga bezeme bulunan yatay kulplu derin çanak (Resim:
6) Geç Hellas III C Döneminin erken evresine tarihlenmektedir14. Yapının güney
ve güneydoğusunda yapılan kazılarda büyük bir taş yığıntısı açığa çıkarılmıştır.
Burada bulunan yeşilimsi gri renkte taştan yapılmış bir düğme mühür önemlidir.
Bu alanda ele geçirilen bir Miken askosu benzerleri dikkate alındığında Geç Hellas
IIIB-C Dönemine ait olmalıdır15.
Bu yapının hemen doğusunda yapılan kazılarda tabanı seramik parçaları ile
döşeli bir ocak parçası ile bu ocağın doğusunda kuzey-güney doğrultusunda uzanan
bir duvar açığa çıkarılmıştır. 7.77 m. uzunluğunda, 0.65-0.70 m. genişliğinde, 0.60
m. yüksekliğindeki duvar kuzeyden güneye doğru eğim yapmaktadır. Duvarın doğu
yüzünde daha çok orta ve büyük boy toplama taşlar kullanılmıştır. Batı yüzünde
ise daha çok küçük ve orta boy toplama taşlar değerlendirilmiştir. Duvarın kuzey
uzantısı kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Ancak güney uzantısı tahribat
görmüştür.
Yukarıda bahsedilen duvarın doğusunda ise bu duvara paralel olarak yapılmış,
ancak daha alçak seviyede bir duvar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1, Resim: 1). 6.15
m. uzunluğunda, 0.62-0.66 m. genişliğinde ve 0.52 m. yüksekliğinde olan duvarın
kuzey ve güney uzantısı herhangi bir mimarî öğeye bağlanmamaktadır. Duvarın
doğu yüzüne orta ve büyük boy levha taşlar dik olarak yerleştirilmiş, iç kısmında
ise çok küçük boyutta taşlar kullanılmıştır. Batı yüzü olmayan duvar Geç Tunç
Çağının 1. mimarî tabakasına ait duvara yaslanmaktadır. Duvar kuzeyden güneye
doğru eğim yapmaktadır. Bu duvarın 5.60-5.85 m. doğusunda ise aynı doğrultuda
uzanan başka bir duvar yer almaktadır. Duvar, Geç Tunç Çağının 1. mimarî
tabakasında inşa edilmiş ve Protogeometrik Dönemde de kullanılmıştır. Birbirine
paralel olarak yapılan bu iki duvar arasında kalan alanda dağılmış durumda bir
ocak açığa çıkarılmıştır. Bu duvarların arasında yapılan kazılarda yerli seramik
ve Miken seramiği bir arada ele geçirilmiştir. Beyaz mikalı astarlı çift kulplu bir
13 P. Pavuk, “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology”, Studia Troica
Band 12, 2002, s. 61, Fig. 1, 16.
14 P. A. Mountjoy, a.g.e., s. 226, Fig. 72/157, s. 282, Fig. 94/160, 162, s. 475, Fig. 173/133, s.
1155, Fig. 474/19.
15 a.g.e., s. 623, Fig. 237/587, s. 766, Fig. 298/109, s. 1056, Fig. 433/220, s. 1155, Fig. 474/7.
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çömlek; gri-grimsi devetüyü astarlı, ağız kenarında şerit biçiminde yatay kulbu olan
derin çanak; gri astarlı ilmek ve dikey şerit kulplu “s” profilli çanak yerli seramik
örnekleri içinde yer almaktadır. Miken seramiği içinde ise emzikli bir kap (Resim:
6), bir çanak ve bir askos (Resim: 7) tarihlendirme açısından önem taşımaktadır.
Emzikli kabın benzerleri Geç Hellas IIIC Dönemine tarihlenmektedir16. Seramik
buluntularına göre bu alan Geç Hellas IIIC Döneminde kullanılmıştır.
Bu duvarların bir yapıyı sınırlandırdığı düşünülmektedir. Ancak yapıyı kuzeyden
ve güneyden sınırlayan duvarlara ait herhangi bir kalıntı tespit edilmemiştir. Yapıyı
güneyden sınırlayan duvarın bu alanda yer alan geç dönem mezarlarının yapımı
sırasında, yok edildiği söylenebilir.
Yukarıda bahsedilen yapının hemen doğusunda ise bir başka yapının
sadece batı kısmı açığa çıkarılmıştır (Fig.: 1, Çizim: 1). Bu yapının batı duvarı
8.05 m. uzunluğunda, 0.43-0.50 m. genişliğinde ve 0.28 m. yüksekliğindedir.
Korunan duvar orta ve büyük boy çoğunluğu toplama, az miktarda da levha
taşla örülmüştür. Duvar örülürken taşların düzgün olan kenarları duvar kenar
hattını oluşturacak şekilde yerleştirilmiş, ortada kalan kısım ise ufak taşlarla
doldurulmuştur. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın kuzey uzantısına
doğudan bir başka duvar yaslanmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve
1.10 m. uzunluğunda, 0.70-0.85 m. genişliğinde, 0.28 m. yüksekliğinde olan bu
duvar çok ufak boy taşlarla özensiz olarak örülmüştür. Bu duvarın doğu uzantısı
çok düzgün bir şekilde kesilmektedir. Duvarın çok düzgün bir şekilde kesilmesi
bu alanda bir kapı açıklığının olduğunu düşündürmektedir. Bu yapıyı güneyden
sınırlayan duvar korunmamıştır. Yapının içinde yapılan kazılarda koyu gri renkte
taştan yapılmış oval biçimli bir mühür ile tekstil üretiminde kullanılan pişmiş toprak
makaralar ele geçirilmiştir. Seramik olarak el yapımı çift kulplu bir çömlek ile bir
Miken çanağı önem taşımaktadır. Derin çanak üzerinde çift sıra dalga bezeme yer
almaktadır17. Ayrıca yapının giriş kısmının hemen dışında bulunan Miken seramik
grubuna ait üzengi kulplu kap parçası dikkat çekicidir (Resim: 6). Gerek derin
çanak gerekse üzengi kulplu kabın benzer örnekleri Geç Hellas IIIC Dönemine
tarihlenmektedir18.
Bu yapının güneyinde ise pithoslu yapı yer almaktadır (Çizim: 1, Resim: 1).
3. mimarî tabakadan itibaren yenilenerek, değişikliklere uğrayarak kullanılmaya
16 a.g.e., s. 226, Fig. 230/556, s. 734, Fig. 283/36, s. 951, Fig. 387/39.
17 a.g.e., s. 188, Fig. 58/440-441, s. 1153, Fig. 473/11.
18 a.g.e., s. 179, Fig.53/402, s. 594, Fig. 220/448, s. 955, Fig. 388/42, s. 1053, Fig. 430/196, s.
1053, Fig. 431/204, s. 1118, Fig. 459/155.
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devam eden yapı bu tabakada kuzeye doğru tekrar genişletilmiş ve iç kısmı iki
duvarla, üç bölüme ayrılmıştır. Yapının batı duvarının kuzey uzantısına 2.23 m. ek
yapılarak tekrar kuzeye doğru genişletilmiştir. Yapıyı kuzeyden sınırlayan bir duvar
örülmüştür. İki kenarına büyük boyutta taşların düzgün kenarlarının yerleştirilmesi
ile oluşturulan duvar 4.23 m. uzunluğunda, 0.53-0.56 m. genişliğinde, 0.32 m.
yüksekliğindedir. Kuzey duvarının doğu uzantısına güneyden kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda uzanan bir duvar bağlanmaktadır. Yapının içine
doğru uzanan bu duvar 4.90 m. uzunluğunda, 0.55-0.70 m. genişliğinde, 0.42
m. yüksekliğindedir. Duvar diğer duvarlarla aynı teknikte inşa edilmiştir. Güney
uzantısı tahribata uğrayan duvarın batısında kalan kısım yapının içindeki birinci
bölümü oluşturmaktadır. Bu bölümde yapılan kazılarda batı duvarına ek yapılan
kısma, yapının içinden kuzey duvarı ile aynı doğrultuda bir duvarın bağlandığı
görülmüştür. 1.20 m. uzunluğunda, 0.80 m. genişliğinde, 0.31 m. yüksekliğinde
olan bu duvarın doğu uzantısı tahribat görmüştür. Yapıyı kuzeyden sınırlayan
duvar ile bu duvarın arasında kalan kısım küçük bir oda görünümündedir.
Bu yapıyı kuzey-güney doğrultusunda ikiye bölen duvarın 1.50 m. doğusunda
ise yine kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ikinci bir duvar yer
almaktadır. 5.60 m. uzunluğunda, 0.65-0.70 m. genişliğinde, 0.50 m. yüksekliğinde
olan duvar, orta ve büyük boy toplama ve levha taşlardan örülmüştür. Bu duvarın
güney kenarında bulunan levha taşlar kısmen dik yerleştirilmiştir. Duvarın kuzey
uzantısına doğu tarafından bir başka duvar bağlanmıştır. 0.70 m. genişliğinde,
0.42 m. yüksekliğinde, 0.50 m. uzunluğundadır. Yapıyı kuzeyden sınırlayan
duvar ile aynı doğrultuda uzanan bu duvar kuzey duvarının devamı niteliğindedir.
Söz konusu duvar ile batıdan bağlandığı duvar doğuda yapının ikinci bölmesini
oluşturmaktadır.
Yapının içine doğru uzanan ve birbirine paralel olarak yapılmış iki duvarın
kuzey uzantısı arasında kuzey duvarı kesintiye uğramaktadır. Söz konusu boşluk,
kapı açıklığı olmalıdır. Eğer burası gerçekten kapı ise yapıya girildikten sonra
1.14-1.50 m. genişliğindeki uzun bir koridora girilmektedir. Koridorun iki tarafında
iki oda yer almaktadır. Ayrıca yapının kuzey kısmında, kapı boşluğunun açıldığı
küçük taş parçalarıyla döşeli dar bir sokak bulunmaktadır. Yapının batısında
yer alan ve üçüncü mimarî evrede yapılan taş döşemeli sokak bu evrede de
yenilenerek kullanılmıştır. Yapıda ele geçirilen ve üzeri balık, kuş ve geometrik
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motiflerle süslenmiş büyük Miken krateri dikkat çekicidir. Burada görülen ve
havalanmaya çalışan kuş motifleri Geç Hellas IIIC seramiğinden tanınmakta19,
geometrik motiflerin benzerleri ise Geç Hellas IIIC orta evresinden bilinmektedir20.
Yerli seramik grubu içinde Troya A48, 49 tipi sığ çanaklar21, A85, 86 tipi kylixler
dikkat çekmekte22 olup bu bağlamda yapının en son Geç Hellas IIIC ile çağdaş
dönemde kullanıldığı anlaşılmaktadır.
1. mimarî tabakada açığa çıkarılan alanın yerleşim yeri olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Genelde dikdörtgen biçimindeki yapılardan oluşan konutlar
içinde ele geçirilen ve Geç Hellas IIIC Dönemine tarihlenen seramik ve buluntular
Batı Anadolu arkeolojisi açısından önem taşımaktadır. Batı Anadolu’da yapılan
kazılarda Geç Tunç Çağı yerleşimlerinde söz konusu dönem Protogeometrik
Dönem kalıntıları tarafından tahrip edildiği için, çok iyi ortaya konulamamıştır. Liman
Tepe’de açığa çıkarılan kalıntılar diğer yerleşimlere göre daha iyi korunmuştur. Bu
nedenlede büyük önem taşımaktadır.
Mimarî Restorasyon Çalışmaları: Liman Tepe’de 2006 yılında daha önceki
yıllarda açığa çıkarılan mimarî yapılardan Erken Tunç Çağı I sur duvarı ve Erken
Tunç Çağı II’ye tarihlenen “Koridorlu Yapı” olarak adlandırılan yapının duvarları
sağlamlaştırılmıştır.
Değerlendirme: Liman Tepe’de 2006 yılında yapılan kazılarda Geç Tunç
Çağından Roma Dönemi sonuna kadar uzanan kültür kalıntıları açığa çıkarılmıştır.
Bu alanda Roma Dönemine tarihlenen iki mezar kuzey kazı alanında daha önceki
yıllarda açığa çıkarılan mezarlık alanının güneydoğuya doğru yayıldığını ortaya
koymuştur. Liman Tepe’nin kuzey kazı alanında daha önceki yıllarda olduğu gibi
M.Ö. 6-4. yy.a tarihlenen kalıntılar içinde yine kuyular yer almaktadır. Ancak 2006
yılı kazılarında ilk defa kuzey kazı alanında bu döneme tarihlenen duvar kalıntılarına
da rastlanmıştır. Bu bağlamda höyüğün kuzey kazı alanının güneydoğusunun
1950’li yıllarda yapılan tahribattan daha az etkilendiği görülmüştür. Geometrik
Döneme tarihlendirilen iki farklı tipteki mezar, dönemin ölü gömme gelenekleri
hakkında bilgi vermektedir. Protogeometrik Döneme ait depo binası, bir yapı
kalıntısı, mezar ve diğer kalıntılar Liman Tepe’de Protogeometrik Dönemin her
safhasında yerleşildiğini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Liman
19
20
21
22

A. Furumark, a.g.e., s. 250-255, FM 7/41, 50.
P. A. Mountjoy, a.g.e., s. 226, Fig. 441/d, s. 1106, Fig. 452/100.
P. Pavuk, a.g.e., s. 39-40, 60-61, Fig. 1.
a.g.e., s. 60-61, Fig. 1.
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Tepe’de 2006 yılında açılan alanda yerleşimde ilk defa kapsamlı bir şekilde Geç
Tunç Çağı yerleşimine rastlanmıştır. Geç Tunç Çağına ait üç mimarî tabaka tespit
edilmiştir. Geç Tunç Çağının en erken dönemine tarihlenen 3. mimarî tabakasında
kuzey kazı alanının seramik üretim yeri olarak kullanıldığı ortaya konmuştur.
Liman Tepe’de Geç Hellas IIIA Dönemine tarihlenen seramik fırınları Milet’ten
sonra ikinci derece önem taşımaktadır. Bu mimarî tabakaya ait kalıntılarla birlikte
yerli seramiğin yanı sıra çok az miktarda Miken seramiği ele geçirilmiştir. Miken
seramiğini daha çok ithal örnekler oluşturmaktadır. Bu mimarî tabakanın üzerinde
yer alan ve Geç Hellas IIIB Dönemine tarihlenen 2. mimarî tabaka ise daha az
korunmuş olmasına rağmen yerleşimdeki sürekliliği göstermesi bakımından önem
taşımaktadır. 2. mimarî tabakaya ait kalıntılar bu dönemde söz konusu bölgenin
atölye olma özelliğini yitirdiğine işaret etmektedir. Bu dönemde yerli seramiğin
yanında Miken seramiğinin oranı artmaktadır. Üstte yer alan 1. mimarî tabakaya
ait kalıntılar ise daha iyi korunmuştur. Geç Hellas IIIC Dönemine tarihlenen bu
mimarî tabakada çoğunluğu dikdörtgen biçiminde büyük anıtsal yapılar açığa
çıkarılmıştır. Ele geçirilen seramik ve buluntulardan bu dönemde Miken etkinliğinin
yerleşimde arttığı belirlenmiştir. Miken seramiği içinde yerli üretim örnekleri sayıca
daha fazladır.
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Çizim 1: Liman Tepe 2006 yılı kazı alanı genel planı
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Resim 1: Liman Tepe 2006 yılı kazı alanı

Resim 2: Protogeometrik Döneme ait depo binası
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Resim 3: Protogeometrik Dönem pithos mezarı

Resim 4: Geç Tunç Çağı 3. mimarî tabakasına ait seramik fırını
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Resim 5: Geç Tunç Çağı 3. mimarî tabakasına ait seramik fırını

Resim 6: Miken seramik örnekleri
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Resim 7: Miken seramik örnekleri

242

GÜVERCİNKAYASI 2006 KAZISI
Sevil GÜLÇUR*
Yücel KİPER
Güvercinkayası (Çatalsu, Gülağaç, Aksaray İli), Melendiz Su üzerinde 1960
yıllarında kurulan Mamasın Barajı göl alanı içinde yer almaktadır. 2006 yılında
gerçekleştirilen arkeolojik kazının tüm giderleri, İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (Proje No. 527/05062006) tarafından karşılanmış, Aksaray İli valilik
makamı çevre düzenlemeleri bağlamında sınırlı katkıda bulunmuştur.
Güvercinkayası kazılarının ana sponsoru Mercedes Benz Türk A.Ş (AksarayKamyon), temel gıda ve temizlik malzemeleriyle teknik donanım desteğini
sürdürmüş, ISE (Otomotiv Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi) fabrika
müdürlüğü de geçen yıl olduğu gibi kazımıza teknik donanım sağlamıştır. Karelaj
kazıklarımız DSİ 44. Bölge Müdürlüğü Topografı Mahmut Ateş ve ekibi tarafından
yenilenmiştir. Kazı alanı fotoğraflarının bir bölümü Arş. Gör. Ark. Emrah Kurt (İ.Ü.
Tıp Tarihi) tarafından üstlenilmiştir.
* Prof. Dr. Sevil GÜLÇUR, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE.
Yücel KİPER, Aksaray Müzesi Müdürü, Hititolog, Aksaray/TÜRKİYE.
Ekip Üye ve Yardımcıları
Kazı Başkanı: Yücel Kiper (Aksaray Müze Müdürü; Hititolog); Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.
Sevil Gülçur (İ.Ü. Ed. Fak. Prehistorya A.D.); Alan Yöneticisi: Ark. Pınar Çaylı; Yabancı
Katılımcılar: Dr. Rozalia Christidou (Kavala/Yunanistan, Arkeolog, kemik âlet uzmanı), Dr.
Ivan Pavlu (Prag, Çek Cumhuriyeti, Arkeolog, öğütme taşları ve kalıntı analizleri); Arkeolog
Üyeler: Kerime Kamel, Fatma Karamısır-Yıldız, Emrah Kurt, Ayşe Pehlivan-Öztop, Filiz Turan,
Mukaddes Yıldızcı; Restoratör Üye: Sina Noei; Stajyer Öğrenciler: Ece Ergüden, Meral Korucu
(Taşınabilir Kültür Varlıkları), Adil Ömer Çamaş, Deniz Özdeniz (Yıldız Mimarlık); Yardımcı
Öğrenciler: Hakan Çelikçi, Emir Ergin, Eda İşler, Zekeriya Poyraz, Yasemin Şahin, M.Ali Tokol,
Dilan Yılmaz, Zülfü Yıldırım; Çalışma süresi: 24. 07 - 30. 09. 2006.
Güvercinkayası 2006 Kazısı ekip üyeleri, başta İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje Birimi,
İ.Ü. Öğrenci Harç Saymanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Aksaray İli Valilik Makamı, Aksaray İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ
44. Bölge Müdürlüğü, Sayın Hans-Ulrich Maik (Fabrika Müdürü, Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Aksaray Kamyon), ISE (Otomotiv Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi) olmak üzere,
araştırmalarımıza katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarını sunar.
2006 yılında Güvercinkayası ören yeriyle kazı kamp ve araştırma merkezi, başta Sayın İl
Valimiz Sebati Buyuran ve eşleri Hazbiye Buyuran, Vali Yardımcımız Sayın E. Şevket Ertuğ
ve ailesi, Sayın Güzelyurt Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Sayın Gülağaç Kaymakamı Oğuz
Alp Çağlar, Saratlı Belediye Başkanı Sayın Muharrem Kaplan, Çiftlik Belediye Başkanı Sayın
Rahmi Tekin, Sayın Hans-Ulrich Maik ve eşi, Mercedes-Benz Türk A.Ş. çalışanları, İSE Fabrika
Müdürlüğü, Sayın Prof. Dr. Peter Schmid ve eşinin yanı sıra çevre kazılarının üyeleriyle yöre
halkı tarafından ziyaret edilmiştir.
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Kameraman Uğur Oğuz (Karınca Prodüksiyon), Güvercinkayası ve çevre
araştırmalarını konu eden bir belgesel çekmek üzere, belirli aralıklarla kazımıza
katılmıştır. Belgesel çekimleri sırasında, deneysel arkeoloji bağlamında,
öğrencilerimiz ve işçilerimizin kol gücüyle, kazının atık malzemeleri ve çevreden
temin edilen aslına uygun malzemelerle, bir Güvercinkayası konutu inşa
edilmiştir (Resim: 13). Sayın U. Oğuz, çektiği resimlerle kazı arşivine de katkıda
bulunmuştur.
Halaf Dönemine tarihlenen Domuztepe kazısı bilim ekibi üyelerinden Ellen
Belcheler, Domuztepe kazılarında ele geçirilen insan figürinleriyle Güvercinkayası
figürinlerini karşılaştırmak üzere, Aksaray Müzesi’nde bir günlük bir çalışma
yapmıştır. Güvercinkayası ekibiyse, yeni binasına taşınan Aksaray Müzesi’nde
kendilerine ayırılan bölümün düzenlenmesine yardım etmiştir1.
1 Güvercinkayası 1996-2006 kazıları için bkz: S. Gülçur,“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre
Araştırmaları”, Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; “Güvercinkayası: Eine
vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110;
“Güvercinkayası 1997”, Anatolica XXV, 1999, 53-85; “Güvercinkayası”, Atlas 88, 2000, 174176, “Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7; “Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”,
O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97102; “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general overwiev, TUBA-AR VII,
2004, 141-164; “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 2004, 144-145.
S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Sattlement
in northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, Anatolia Antiqua XIII, 2005,41-52; I PavluJ. Ridky-C. Wawruschka-S. Gülçur, “Grinding Stones and Handstones from the Chalcolithic
Site of Güvercinkayası (1996-2004)”, Anatolia Antiqua XV, 2007, 17-48.
S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara
26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; “Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı
I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası
1998 Kazısı”, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-28 Mayıs 1999 (2000), 55-70; S.
Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, İzmir
22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 2000
Kazısı”, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101114; S. Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I,
Ankara 27-31 Mayıs 2002 (2003), 49-58; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı,
XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003 (2004), 425-440; Y. KiperS. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı”, XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2 Konya 24-28
Mayıs 2004 (2005), 13-24; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2005 Yılı kazısı Ön Raporu”,
XXVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Çanakkale 29 Mayıs-2 Haziran 2006 (2007), 111-124.
R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı
2, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108, 110; K. ve N. Kaya, “Güvercin Kayası:
6000 yıllık yerleşim”, Ulusoy Travel 66, 2002, 68-72.
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Kazı Çalışmaları
(Plan: 1, 2)
Öncü ekibin gerekli hazırlıkları yapmak üzere, Demirci Kasabası’nda bulunan
kamp ve araştırma evine 23 Temmuzda intikal etmesiyle başlatılıp ve 30 Eylül
2006 tarihine kadar devam eden arkeolojik incelemeler, kuzey yamaç (6 H) ve iç
kale olmak üzere (7-8-9/G-H), iki bölümde yoğunlaştırılmıştır.
Kuzey Yamaç; 6 H Açması
(Plan: 1, 2)
Güvercinkayası’nın basamaklı yapısı nedeniyle, iç kaleyle aşağı yerleşme
arasındaki bağlantının kurabileceği tek nokta 6 H açmasıdır. 2005 yılında alanın
doğu yarısı kazılmış, 2006 yılında açma batıya doğru genişletilmiştir. Açmanın
güney kesiminde ele geçirilen ilk bulgular, doğu yarıda olduğu gibi, kerpiç yapıyı
üstten bozan bir çanak çömlek topluluğudur.
Alanın kuzey yarısı, dalga erozyonu sonucu iyice aşınmıştır. Geçen sezon
açığa çıkarılan, iri taş bloklarından örülü teras duvarı, bu erozyon hattı boyunca,
batıya doğru ilerlemektedir. Teras duvarının arkasında devam ettiği düşünülen
yamaç kaplamasının, batı yarıda kesildiği anlaşılmıştır. Yamaç kaplaması ve eski
binaların moloz dolgusu, kontrollu olarak kaldırılmaya başlanmıştır. Dolgu içinde
ele geçirilen çanak çömlekler arasında, şimdiye değin bulunanlara göre, daha
geç bir döneme, Orta Kalkolitik Çağın sonlarına tarihlendiği düşünülen parçalara
rastlanmıştır (Resim: 7).
Dolguların kaldırılması sırasında teras duvarıyla açma güney profili arasında,
belli belirsiz bir hat saptanmıştır. Bu hat, büyük olasılıkla Güvercinkayası’nın en
eski konutu olan 10 numaralı evin (6 İ/H 10) üzerinden aştığı düşünülen doğu
yolunun uzantısını belirlemektedir.
Güvercinkayası’nın kalıcı konutlarıyla en eski, birinci yapı katını temsil eden
10 numaralı konutun (± 6.00 m. x 5.00 m.) 6 H açması içinde kalan batı duvarını
açığa çıkarmak üzere, bu bölümde derinleşilmiştir. Konut, iç donanımları açısından
diğer örneklerle benzeşmektedir (Resim: 1). Baş odanın güneybatı köşesinde bir
fırın, orta alanda taban üzerinde yuvarlak bir ocak konuşlanmıştır. Fırının hemen
batısında bulunması gerekli kapı açığının odaya bakan kısmında, sonradan ilâve
edildiği düşünülen bir taş dizisi göze çarpmaktadır. Dizinin hemen doğusunda,
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taban üzerinde taşınabilir bir dikme sokusu ya da kapı mili taşı yer almıştır. Batı
duvarına yaslandırılmış, taş ve çamur harç karışımı dikdörtgen kutu, saklama
ünitelerinin yeni bir türünü yansıtmaktadır.
Dikdörtgen saklama ünitesinin hemen yanında, ince bir duvarla bölünmüş kiler
odasında, geçen yıllarda önemli parçaları toplanan siyah açkılı, gövde üzerinde
bir yüzde dikey hayvan yüzü kulplu, diğer yüzde kabartma yılan ve geyik boynuzu
betimlemeli kabın eksik kalan son parçası da açığa çıkarılmıştır. Bu son parçanın
üzerindeyse, kuyruğu yukarı doğru kıvrılmış olası bir köpek kabartması yer
almaktadır.
İç Kale: 7-8 H, 7-8 G, 8-9 G-H ve 8 F Açmaları
(Plan: 1, 2)
‘Yanıklı alan’ olarak da bilinen 7-8 H açmasında detay çalışmaları devam
ettirilmiştir. Kulenin iç sur duvarıyla bağlantısını ortaya çıkarmak amacıyla M3
mekânının batısını kapatan taşlar kaldırılmış ve kulenin doğu duvarının iç sur
bedeniyle bitiştiği anlaşılmıştır.
İç sur bedeni arkasında uzanan 14 numaralı evde (7-8 H/M1a-c) gerçekleştirilen
çalışmalarda, büyük fırının (M1b Fr.1) ağızını kapatan bölme duvarının erken
evresi saptanmış ve duvarın kiler hücresinde ortaya çıkarılan alçak platformu,
büyük olasılıkla bir silo oluşturacak tarzda çevrelediği anlaşılmıştır. Silonun içinde
bir üst öğütme taşı, öğütme taşının üzerinde de geyik boynuzundan bir ara sap
parçasıyla biraz ilerisinde obsidyenden iki dilgi çekirdeği ele geçirilmiştir. Kiler
odasının batı duvarı önünde de hammadde olarak depolanmış geyik boynuzu
parçalarıyla obsidyen çekirdeklerinin bulunması, kiler odasının önemini hep
koruduğuna işaret etmektedir.
Geçen dönem, büyük odadaki (7-8 H/M1b) boğa başlı öğütme sekisinin altında
ortaya çıkarılan ikinci, çift gözlü öğütme sekisinin bir kolunun yanındaki üst evre
silosunun altında kaldığı belirlenmişti. Sekiyle silonun arasındaki bağlantının doğru
şekilde saptanabilmesi için, siloyla birlikte ikinci öğütme sekisi de kontrollu şekilde
kaldırılmıştır. İkinci sekinin altında, içi taşla doldurulmuş, en üstte yer alan boğa
başlı örneğe benzeyen, çift gözlü üçüncü bir sekinin daha bulunduğu anlaşılmıştır
(Resim: 2). Kaldırılan yuvarlak silonun altındaysa boynuz benzeri, piramidal bir
çift çıkıntı saptanmıştır. Bu çıkıntılarla bağlantılı olarak bölme duvarı arasında
belirlenen kol biçimli çamur sıvalı uzantılar ve tabanı yassı taştan, çeperiyse
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ufak taşlarla oluşturulmuş çukur, burada olası bir dördüncü öğütme sekisinin
daha bulunduğuna işaret etmektedir. Yüzü kuzeye bakan bu olası öğütme sekisi,
mekân içine bölme duvarıyla yuvarlak silonun ilâve edilmesinden önce kullanılmış
olmalıdır.
Özellikle yanıklı alan ve çevresinde sürdürülen detay çalışmaları, ana tabakalarla
ara evrelerin saptanmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede plâto
düzlüğü üzerinde uzanan 8 G plan karesinde M2 ve M3 mekânlarında yürütülen
araştırmalar, ana kaya üzerindeki birkaç santimlik bir dolgudan bile, çok önemli
verilerin elde edilebileceğini bir daha vurgulamıştır.
Yüksek bir kaya bloğu, 8 G açması M3 mekânının doğusunu kapatmaktadır.
Oda kuzeyden bu kaya çıkıntısına dayandırılan, iki kullanım evreli bir duvarla
sınırlanmıştır. Bu odanın tabanı üzerinde, biri hemen kaya çıkıntısının, diğeriyse
kavisli batı duvarında bulunan kapı açıklığının önünde olmak üzere, değişik âlet
ve gereçleri içeren iki sürtme taş âlet topluluğu saptanmıştı. Alanın kuzeyinde
bulunan balık sırtı duvarın kaldırılması sırasında yapılan alan temizliğinde kavisli
duvarın üst taban katları altında odayı kuzeyden kapatan duvara doğru uzandığı
ve hemen önünde, bir fırının yer aldığı anlaşılmıştır.
Aynı alandaki ilginç diğer bir saptamaysa, Güvercinkayası’nda ilk defa
gözlemlenen, çanak çömlek kırıkları ve hayvan kemiklerinin, M2 ve M3 mekânları
arasında yer alan fırın ve döşeme taşlarının altında, dolgu malzemesi olarak
kullanılmasıdır. Komşu 8 F açmasının içinde de devam eden dolgunun içinde
(Resim: 6), üzerine tutturuldukları siyah açkılı kaplardan kopmuş, gözleri
obsidyenden, natüralistik üslûpta şekillendirilmiş iki hayvan başı, ana kayanın
hemen üstündeyse, ± 1 m uzunluğunda, çatallarının bir kısmı âlet yapmak üzere
kesilmiş bir geyik boynuzu ele geçirilmiştir. Hayvan başlarından, boynuzları
uçlarından kopmuş olanı bir boğaya (Resim: 10), disk biçimli yüzü iyice aşınmış
olanıysa bir kaplumbağaya aittir. Kaplumbağa biçimli zoomorfik kabın en yakın
benzeri Köşk Höyük’ten bilinmektedir (karşılaştırma için bkz.: İnsanlığın En Eski
Anıtları. 12.000 Yıl Önce Anadolu, Baden-Württemberg Büyük Eyalet Sergisi,
Karlsruhe 20.1-17.6.2007, Stuttgart, 2007, 349 Res. 324).
Yanıklı alanı güneyden kuşatan kayalıkların arkasında, çift taraftan yüksek
kayalıklarla sarmalanmış dar bir yamaç (8-9 H) parçası uzanmaktadır. Yamaçta
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, basamaklı olarak yerleştirilmiş, fırınlara ait
çanak çömlek döşemeleriyle en alt basamakta iki kaya çıkıntısı arasına oturtulmuş
iri taş bloklarına rastlanmıştır. Bu bölümdeki incelemeler, önümüzdeki yıl da
sürdürülecektir.
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Güvercinkayası 2006 arazi çalışmasının önemli bir bölümünü, 7 G (Resim: 3,
4) ve 8 F (Resim: 5, 6) açmalarındaki kazılar oluşturmuştur. 7 G plan karesindeki
ilk önemli veriler, kazamat benzeri kerpiç yapıyla ilgilidir (Resim: 3). Yapının
hangi örgü tekniğiyle yükseltildiğini anlamak amacıyla, aşınmış tuğla katlarının
üst sıraları tek tek kaldırılmıştır. Alt sıraların sağlam kerpiçlerinden anlaşıldığına
göre, üst yapıya düzgün bir altlık oluşturmak üzere, analı kuzulu tekniğinde, tüm
ve yarım kalıpta dökülmüş tuğlalarla bir teraslama yapılmıştır. Tüm tuğlalar açık
krem rengindeyken, yarım tuğlalar daha sarımsı, tuğla katlarının arasına serilmiş
çamur harçsa, grimsi mavi renktedir. Tuğlalar ve harç üzerinde gerçekleştirilecek
analizlerle bu farklılaşmanın bir açıklamasının bulunabileceği düşünülmektedir.
Kerpiç tuğla teraslamanın altında, iri taş blokları belirmeye başlamıştır. Bu
blokların diziliş yönü, iç sur bedeninin doğrultusuyla örtüşmektedir. Bu gözlem,
kayalığın zirve düzlüğününün boydan boya bir sur bedeniyle berkitildiği ve bir dizi
önemli yapının bu duvar boyunca sıralandığı izlemini bırakmaktadır.
7 G açması M1 ve M2 mekânları, bu dizinin üçüncü yapısının bölümleridir.
Yapının ağır bir yangının izlerini taşıyan üst evre odaları, balık sırtı duvarla
batıdan kesilmiştir. M1 ve M2 odalarını birbirinden ayıran bölme duvarı, yangından
kaynaklanan yüksek ısı sonucu düzleminden kayarak eğrilip bükülmüştür. Yapının
alt evre dolgularına erişebilmek için önce bu duvarın, ardından da kuzeye doğru
oldukça dik bir meyille düşen değişik renkte dolgu ve taban sıvalarının kontrollu
biçimde kaldırılması gerekmiştir. Önce sert cüruflaşmış moloz altında, bol oksijen
alıp yanarak külleşmiş bol organik malzemeli beyaz renkli bir dolgu ve tabanlar,
beyaz dolgu altında oksitlenmiş kırmızı, en alttaysa karbonlaşmış siyah kil
tabanlarla ara dolguları, kat kat belgelenerek kaldırılmıştır.
Bölme duvarı sökülürken, duvar içinde çapları 20 cm. yi bulan kömürleşmiş
iki ahşap dikmenin bulunduğu saptanmıştır. Batı dikmesinin uzunluğu ± 1 m.
kadardır. Dikmeler, Cornell Üniversitesi’nde C14 ve dendrokronoloji yöntemleriyle
tarihlendirme analizleri yapılmak üzere koruma altına alınmıştır (Resim: 8, 9).
M1 ve M2 mekânlarının tabanları kaldırıldıktan sonra sırtını dik kayalığa
vermiş alan, M9 olarak tanımlanmıştır. Sur bedeni, bu mekânın kuzey duvarını
oluşturmaktadır. Beyaz küllü dolgunun kalıntıları, duvarın hemen önünde yer
alan, yangın sonucu çeperi belli belirsiz saptanabilen olası bir silonun içine
kadar uzanmaktadır. Küllü dolgunun devamı, sur bedeni arkasındaki dördüncü
yapının, kerpiç duvarla bitişen taşlı M3 alanında da görülmektedir (Resim: 3, 4).
Taşların arasındaysa, gene sur bedenine dayandığı sanılan bir mekânın kırmızı
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yanmış duvar sıvası belirlenmiştir. Buna göre, arazi basamaklarına uyacak
biçimde yerleştirilmiş, birbirine ulanmış bu konutların damlarının da kademeli
olarak güneyden kuzeye doğru alçaldığı varsayımının doğru olup olmayacağı
tartışılmalıdır.
M9 mekânının taşınmazlarının konumları, bu mekânın da birden fazla kullanım
evresinin bulunduğunu belgelemektedir (Resim: 4). Dik kayanın hemen önünde,
ağzı kuzeye bakan bir fırın yer almıştır. Fırının biraz doğusunda da, ortasında son
defa yakılan ateşin külüyle birlikte kalmış, yuvarlak bir ocak bulunmaktadır. Fırınla
ocak, birbirine olması gerekenden çok daha yakındır. Ocakla birlikte giden taban
üzerinde, toynaklı hayvanlara ait bacak ve parmak kemikleri yayılmıştır.
Sur arkasındaki dördüncü yapı kompleksinin araştırılması henüz başlangıç
aşamasındadır. Kesinlikle saptanabilen, balık sırtı duvar ve duvarın önündeki taş
yığını kaldırıldıktan sonra altından çıkan, çok katlı tabanlarıyla bir odanın (7 G/
M8) köşesidir (açma geneli için bkz. Resim: 3). Odayı kuzeyden sınırlayan, ince
bölme duvarının, üstleri özenli şekilde sıvanmış sal taşlardan meydana getirilmiş,
dikdörtgen saklama üniteleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
Odanın batısındaki alan, iri taşlarla doldurulmuştur. Batı profili boyunca da,
üstten kaymış çok iri taş blokları izlenmektedir. Bu taşların bazıları, iri bir taş
plâkanın etrafını çevreler pozisyonda yerleştirilmiştir. Etrafı taşlarla çevrili bu
alanların işlevleri henüz kesinlik kazanmamıştır.
Aynı alanda, taş bloklarının önünde, M8’i kapatan bölme duvarıyla benzeşen
bir mimarî öğe daha saptanmıştır. Bu bölme duvarının doğu ucu, kuzeye doğru
belirgin bir kavis yapmaktadır. Bölme duvarlarının, 14 numaralı yapının kiler
odasını (7-8 H/M1) ana bölükten ayıran ince duvarlarla aynı doğrultuda bulunması,
önemli bir gözlemdir.
8 F plan karesi, zirve düzlüğünün batıya doğru düşüşe geçtiği alanda
konuşlanmıştır. Yüzey toprağının hemen altından, 8 G’den devam eden kavisli
duvarlar belirmeye başlamıştır (Resim: 5).
Açmanın güney kesiminde bulunan kavisli duvarın önünde ortaya çıkarılan,
tabanı kerpiç çamuru sıvalı oval yapı (M3), kullanılan malzemeler ve biçimi
açısından 7-8 H kiler odasındaki olası siloyu anımsatmaktadır (Resim: 6).
Açmanın orta bölümünde, aralarında çok iri blokların bulunduğu, yoğun taşlı
bir alan göze çarpmaktadır. 8 G’den devam ettiği bilinen çanak çömlekli dolgu,
açmanın doğu kesiminde hayvan kemikleriyle karışık olarak, bu taşlı alanda,
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batıya doğru devam etmektedir. Taşlı alan, açmanın kuzeyine doğru kesilmektedir.
Taşların kesintiye uğradığı bölümde, yassı taşlarla oluşturulmuş olası bir dikme
sokusu belirlenmiştir. Açmanın kuzey kenarına yakın içbükey duvarın tuğlamsı
rengi, burada da yangın dolgusu içine girildiğini göstermektedir.
Küçük Buluntular
6 H açmasındaki moloz dolgu içinde açığa çıkarılan, aralarında pembemsi
hamurluların da bulunduğu dışa dönen ağızlı parçalar dışında çanak çömlekte
büyük bir değişiklik saptanmamıştır (Resim: 7). 2006 kazılarının çanak çömlekleri
arasında obsidyen gözlü, bulundukları siyah açkılı kaplar üzerinden kopmuş
iki hayvan başı ve gene obsidyen gözlü bir sığır kabartması, en kayda değer
buluntulardır.
2006 kazısı örnekleri, obsidyen buluntuları daha da çeşitlendirmiştir. Grimsi
siyah renkli bir dilgiden şekillendirilmiş, ip delikli üçgenimsi gerdançe (Resim: 11)
ve hangi nedenle hazırlandığı bilinmeyen üzerinde üçgenimsi kesik izleri bulunan
obsidyen yonga, Güvercinkayası’nın ilklerindendir.
6 H açmasında, eski yapıların molozu içinde siyah taştan, damga yüzünde
ayaklarının arasında hayat ağacı motifiyle büyük olasılıkla toynaklı bir hayvanı
betimleyen bir mühür parçası ele geçirilmiştir. Bu ikinci örnek, yıllar önce bulunan
hayvan kemiğinden benzer temalı damga mühür ve kerpiç yapıyla birlikte ele
alındığında, bölgenin Doğu Anadolu - Kuzey Mezopotamya’yla etkileşim içinde
bulunduğu varsayımını desteklemektedir.
Her yıl olduğu gibi 2006’da da en yoğun küçük buluntu topluluğunu, kemik
ve boynuz âletler oluşturmuştur. Olağan bızlar, mablaklar, iğneler ve ara sap
yuvalarının yanı sıra, bir ciğerdeldi, iki mekik parçası ve silindirik boncuk, ender
rastlanan tiplerdir.
Güvercinkayası’nda, boncuklara çok sık rastlanmamaktadır. Bu grup her
yıl ancak bir ya da iki örnekle temsil edilmektedir. Çömlekçi hamurundan, elde
şekillendirilmiş, grimsi renkli silindirik boncuk, bu bağlamda türünün ilk örneğidir.
Bal rengi, akik benzeri opak taştan, geniş ip delikli, ufak silindirik boncuksa şimdiye
kadar bulunanların arasında özenli yapımlardandır. Ortadan dikine delinmiş, yerel
bir taştan yapılma, disk biçimli yassı boncuksa, daha basit yapımlardandır.
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Sonuç
Güvercinkayası’nda son yıllarda gerçekleştirilen kazılar, iç kale yapılarının
tabakalanma düzeni hakkında önemli verilere götürmüştür. Sur bedeninin
batıya doğru devam etmesi, zirve düzlüğünün büyük olasılıkla tümüyle dışarı
kapandığının işareti sayılabilir. 7-8 H/M1b’de aynı alanda, üst üste ve yan yana
bulunan öğütme sekileri, 14 numaralı evin köy içindeki önemli konumunu daha
da belirginleştirmektedir. Taşınmazlarıyla konut planlarındaki standartlaşma
dışında, şimdiye değin, yukarı ve aşağı yerleşmenin hiçbir konutunda, buradaki
öğütme sekilerinin yansıttığı köklü geleneğe işaret edecek benzer bir olguya
rastlanmamıştır. Bu olgu, köy içindeki sosyal sınıflar arasındaki ayrışmanın
itici gücünün iç kalede, büyük olasılıkla bu konut ve çevresinde odaklandığını
düşündürmektedir. Öğütme sekilerinin uzun süreli kullanımının yanı sıra, kiler
odasında açığa çıkarılan yirmiden fazla depo kabı ve binanın doğusundaki silo
alanı bu varsayımı desteklemektedir. Büyük olasılıkla, artı ürün idaresini bireysel ya
da kamuya yönelik anlamda ellerinde tutanlar belki de burada öğütülen tahılların,
sembolik de olsa, köy içindeki dağıtımını da organize etmişlerdir.
Güvercinkayası Koruma Onarım Çalışmaları
Sina NOEİ*
2006 yazında gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları, pişmiş toprak
eserler, kemik ve boynuz eserler, karbonlaşmış ahşap dikmelerin kaldırılma
çalışması ve kerpiç tuğlaların konservasyonu olarak dört ana başlık altında ele
alınmıştır.
1. Pişmiş Toprak Eserler
Kazı sırasında ortaya çıkarılarak temizlenmesine karar verilen çanak çömlek
parçaları, su dolu kapların içine daldırılmış, su içindeyken yumuşak bir fırçayla
fırçalanarak, parçaların üzerindeki toprak ve kirler temizlenmiştir. Temizleme suyu
birkaç kere değiştirildikten sonra, parçalar saf su içinde bekletilerek eserlerde
birikmiş çözünebilir tuzların uzaklaştırılması sağlanmış, bu işlemler bittikten sonra
parçalar gölgeli ve hava akımı olan bir yerde kurutulmuştur.
*

Restoratör Sina NOEİ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Anabilim Dalı mezunu
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Parçalar tamamen kuruduktan sonra, birleşen kısımlar Paraloid2 B 72 (% 4550 w/v asetonda) ile yapıştırılmışır. Yüzeylerinde kabuklaşma ve buna benzer
bozulmalar bulunan örneklerin daha fazla hasar görmelerini engellemek için,
Paraloid B 72 (%3-5 w/v) asetonda çözülerek, bir fırça yardımıyla, kapların
yüzeyinde parlaklık oluşturmayacak şekilde, tek kat olarak uygulanmıştır.
2. Kemik ve Boynuz Eserler
Güvercinkayası’dan elde edilen kemik eserler üzerinde, uzmanı tarafından
yapım ve kullanım izi analizleri gerçekleştirilmektedir. Kemik eserlerin üzerinde
korunagelmiş bu izlerin silinmesine neden olmamak için, mekanik temizlik
yapılmamıştır. Eserlerin üzerinde birikmiş olan toprak ve kirlerin uzaklaştırılmasında,
ancak lokal olarak etil alkol ve pamuk kullanılmıştır. Kırık parçaların yapıştırılma
işlemi ise Paraloid B 72 ile gerçekleştirilmiştir.
7G açmasında, hemen ana kaya üzerine yatırılmış çatallı geyik boynuzunun
kaldırılması sırasında, önce bir fırça ve spatül yardımıyla parça üzerindeki toprak
temizlenmiştir. Binlerce yıldır bulunduğu ortamdan koparılan ve havayla temas
eden boynuzun içinde barındırdığı suyun aniden buharlaşmasıyla oluşacak
çatlak ve kırıkları önlemek amacıyla eserin üstüne geçici bir çatı yapılmış, eserin
doğrudan güneşle teması kesilerek içinde bulunan suyun aniden buharlaşması
engellenmiştir.
Eserin etrafı iyice temizlenip belgeleme işlemlerinin de tamamlanmasından
sonra, boynuz önce bir kat alüminyum folyo ile kaplanmış, ardından alüminyum
folyonun üzeri tampon işlevini üstlenecek bir kat pamuk ile sarılmış ve son
işlem olarak parça alçı bandajı yardımıyla tamamen kapsüle alınmıştır. Kapsüle
alınan boynuz, önceden hazırlanan bir yatak üzerine yerleştirilerek inceleneceği
laboratuvara taşınmıştır.
3. Kerpiç Tuğlaların Konservasyonu
8G açmasında, eski binaların molozu üzerine, büyük olasılıkla teraslama
yapılarak düzgün bir zemin oluşturmak amacıyla, analı kuzulu denilen tarzda,
kat kat döşendiği sanılan, güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlaların sağlam biçimde
ele geçirilenleri, yerlerinden alınarak kazı kamp evindeki laboratuvara taşınmıştır.
Tuğlaların laboratuvar ortamında yapılan sağlamlaştırılma işleminde etil silikat
2 Bir metil metakrilat/etil akrilat türevi olan bu sentetik reçine geri dönüşümü olan bir
yapıştırıcıdır.
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kullanılmıştır. Sağlamlaştırma işleminden önce tuğlaların üzerinde kalmış toprak,
fırça ve puar yardımıyla tamamen temizlenmiştir. Etil silikat, penetrasyonun daha
etkin olabilmesi için püskürtme yöntemiyle her yüzeye eşit miktarda uygulanmıştır.
Tuğlaları sağlamlaştırma işlemi, püskürtme uygulanmasından 48 saat sonra,
kerpiçler renk değişimine uğratılmadan, başarı ile sonuçlanmıştır.
4. Karbonlaşmış Ahşap Dikmelerin Kaldırılma Çalışması
7G açmasında bulunan iki adet karbonize olmuş, yuvarlak kesitli ahşap
dikmenin, yaş tayini (dendrokronoloji)3 için kaldırılıp analize gönderilmeleri
kararlaştırılmıştır.
Daha önceki senelerde 7-8 H açmasında bulunan diğer örneklerden, (± Ø=
12-> 16 cm) bu ahşap dikmelerin yerlerine nasıl sabitlendiği bilinmekteydi. Buna
göre, taban sıvanmadan önce dikmenin oturtulacağı yerin altına düzgünce bir taş
yatırılmakta, dikme taşın üstüne yerleştirildikten sonra, dip kısmının etrafı taşlarla
desteklenerek düz durması sağlanmaktaydı.
Bu bilgiler doğrultusunda etrafı tamamen temizlenen kütüklerin dip kısmının,
önceden düşünüldüğü gibi taşlarla desteklenmiş olduğu görülmüştür (Resim: 8).
Kütüğün etrafına yerleştirilmiş taşların bu aşamada alınmasının, zaten karbonize
olmuş ve kırılgan hâle gelmiş parçaların dağılmasına neden olabileceğinden,
kütüklerin bandaja alınarak paketlenme işleminin kademeli biçimde, yukarıdan
aşağı doğru uygulanması kararlaştırılmıştır.
İlk aşamada, temizlenmiş kütüklerin etrafına bir kat alüminyum folyo sarılmış
ve fırçalar yardımıyla folyonun bütün boşluklara girmesi sağlanmıştır. Folyo, kağıt
bantlarla yerlerine sabitlenmiştir. İkinci aşamada, folyonun üstüne bir kat pamuk
sarılarak üzerlerine hafifçe su püskürtülmüştür. Üçüncü aşamada, yukarıdan
aşağıya doğru sarılan alçı bandajların yardımıyla kütükler kapsüle alınmıştır
(Resim: 9). Alçıların kurumasından sonra, kütüklerin etrafına döşenen taşların
çevresi bir bandajla sarmalanmış ve taşların altına madenî bir levha sokularak
kütüklerin yerle bağlantısı kesilmiştir. Daha önceden hazırlanan yatak üzerine
alınan kapsülün alt kısmında kalan taşların etrafındaki bandaj dikkatlice açılmış,
taşlar kontrollu biçimde alınarak kütüğün dibine ulaşılmıştır. Açıkta kalan bu bölüme
de folyo, pamuk ve alçı bandaj işlemleri uygulanarak kütüklerin parçalanmaları,
taşıma ve analize giderken bir darbe sonucu kırılıp dağılmaları engellenmiştir. Her
iki kütük aynı yöntemle paketlenip kaldırılmıştır.
3 Kütükler üzerine analiz yapılacağı için kaldırma sırasında herhangi bir sağlamlaştırıcı madde
kullanılmamıştır.
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Plan 1: Güvercinkayası 1996-2006; topografik plan üzerinde kazı alanları

Plan 2: Güvercinkayası 1996-2006; basitleştirilmiş genel mimarî plan
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Resim 1: 6 H-İ plan karesi 10 numaralı konut, arka planda teras duvarı; doğudan, genel

Resim 2: İç kale, 14 numaralı konut (7-8 H/ M1b), bölme duvarı önünde içi taş doldurulmuş çift
gözlü öğütme sekisi
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Resim 3: İç kale, 7 G plan karesi; batıdan genel. Sol alanda analı kuzulu örgüsüyle kerpiç yapı

Resim 4: İç kale, 7 G plan karesi, ön planda M9 ve arka planda beyaz yanıklı alanıyla M3; kuzeydoğudan, genel
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Resim 5: İç kale, 8 F ve 8 G plan
kareleri; güneybatıdan,
genel

Resim 6: İç kale 8F plan karesi,
kavisli duvarlar arasında
yoğun çanak çömlek
ve kemikli taşlı dolgu,
batıdan, genel

Resim 7: Orta Kalkolitik Çağın
sonlarına
tarihlendiği
düşünülen çanak çömlek
örnekleri
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Resim 8: İç kale, 7 G plan karesi M1 ve M2 mekânları arası bölme duvarı içinde karbonlaşmış
dikme
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Resim 9: İç kale, 7 G plan karesi kaldırılmak üzere koruma altına alınmış, karbonlaşmış ahşap
dikmeler

Resim 10: Doğal üslupta betimlenmiş, siyah
açkılı kap üzerinden kopmuş,
obsidyen gözlü boğa başı

Resim 11: Dilgiden üretilmiş, üçgen biçimli
obsidyen gerdançe
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Resim 12: Siyah gözeneksiz taştan, toynaklı bir hayvan ve hayat
ağacı betimlemeli mühür parçası ve baskısı

Resim 13: Deneysel arkeoloji kapsamında
Güvercinkayası konutu
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PERGAMON 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Felix PIRSON*
Giriş1
Pergamon kazısı 2006 yılı çalışmaları yeni araştırma programı doğrultusunda
gerçekleştirilmiş, bu çerçevede Hellenistik Dönem krallık merkezinin bir bütün
olarak ve kent gelişimi açısından incelenmesinin yanı sıra Pergamon’un yakın
çevresinin araştırılarak metropol ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır2.
Araştırma programı çerçevesinde öncelikli çalışma alanları, kentin Hellenistik
Dönemde genişlediği alan ve bu alanın banliyösünde gerçekleştirilecek arkeolojik
yüzey araştırmaları ile Elaia ve Kaikos Vadisi’nin batı yamacındaki incelemeler olup
bu çalışmalara ancak 2006’da başlanabilmiştir. Bunun yanı sıra yine 2006 yılında
Kızıl Avlu’nun güney kulesi ve çevresinde kapsamlı bir koruma ve müzeleştirme
projesine başlanmıştır. Bu raporda farklı çalışma alanları ve bu alanlarda elde
edilen en önemli sonuçlar kısaca özetlenecektir (Resim: 1, 2).
* Dr. Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi Ayazpaşa Camii Sok. 48 TR34437 Gümüşsuyu-İstanbul/TÜRKİYE, pirson@istanbul.dainst.org,
(Martin Bachmann ve Ralf von den Hoff’un katılımıyla)
Metnin Türkçe’ye çevrilmesinde emeği geçen Işıl Işıklıkaya ve Banu Doğan’a çok teşekkür
ederim.
Kısaltma listesi: Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün yayınlarında kullanılan standart kısaltmaların
(www.dainst.org/index_141_de.html) dışında, aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:
Pirson 2006: F. Pirson, Pergamon - Das neue Forschungsprogramm und die Arbeiten in der
Kampagne 2005, AA 2006/2.
Radt 1999: W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer hellenistischen Metropole
(Darmstadt 1999).
Wulf 1994: U. Wulf, Der Stadtplan von Pergamon. Zur Entwicklung und Stadtstruktur von der
Neugründung unter Philetairos bis in spätantike Zeit, IstMitt 44, 1994, 135-175.
1 Ayrıntılı rapor her yıl AA’da yayınlanmaktadır. Kapsamlı bilgi için: www.dainst.org/index_650_
de.html. Bu seneki çalışmalar 31 Temmuz – 14 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Pergamon kazıları bu sene de çalışmaları destekleyen tüm kişi
ve kurumlara teşekkür eder. Bunlar arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Bölümü
ile Bergama Belediyesi sayılabilir. Ek katkı sağlayan kişi ve kurumlar, proje destekçileri ve
proje ortakları ilgili bölümlerde ayrıca belirtilmiştir. Antalya Koruma Kurulu Müdürlüğün’den
Fatih Özdel Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmıştır. Uyumlu işbirliği ve yardımları için
kendisine teşekkür ederiz.
2 Yeni araştırma programının amaçları ayrıntılı olarak Pirson 2006’da verilmiştir.
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Pergamon
Hellenistik Dönem Kent Genişlemesi
Hellenistik Pergamon’un bütününün ve kent gelişiminin değerlendirilebilmesi
için gerekli temeli, kentin bugüne kadar kazılmamış alanlarında bulunan cadde
ve sokak sistemi hakkındaki bilgi oluşturmaktadır. Bu amaçla 2005 yılında
Akropolis’in güneydoğu yamacında jeofizik taramalar ve sondajlara başlanmıştır3.
Magnetometre ile yapılan ölçümler 2006 yılında da sürdürülmüş ve yer yer oldukça
dik ve büyük ölçüde modern yapılaşmanın altında kalmış olan arazinin ulaşılabilen
alanları şimdilik tamamlanmıştır (Resim: 2)4. Açılan iki sondajla (Resim: 3) 2005
yılında elde edilen ölçüm sonuçları doğrulanmıştır. Bunun yanı sıra doğuda Aşağı
Agora; kuzey, güney ve doğuda Eumenes Surları ve batıda Philetairos Surları ile
Ana Cadde arasındaki arazi şeridinde, alanın arkeoloji ve mimarlık tarihi açısından
incelendiği bir yüzey araştırmasına başlanmıştır (Resim: 2).
Akropolis’in güneydoğu yamacında gerçekleştirilen araştırmalarda bugüne
kadar üç cadde tespit edilebilmiş (Resim: 4 No. 3, 5, 6), yedi caddenin yeri ise (No.
1, 2, 4, 7-10) büyük olasılıkla saptanmıştır. Daha önce W. Dörpfeld’in öngördüğü
yerde Cadde 1’in varlığını destekleyen arkeolojik buluntular gözlemlenmiş (bkz.
aşağı) ayrıca Cadde 3 ile Cadde 5 arasındaki mesafenin, Cadde 5 ile Cadde
6 arasındaki uzaklığın tam iki katı olması Cadde 4’ün yerinin belirlenmesini
sağlamıştır. Buna göre 3 ve 5 numaralı caddelerin arasında, büyük olasılıkla bir
diğer cadde, yani Cadde 4 bulunmaktadır. Bu hipotez arazi yapısı tarafından da
desteklenmektedir; söz konusu alan bir cadde için son derece uygundur. Buna
karşın 1 ve 3 numaralı caddeler arasındaki alanda bilgi potansiyeli olan yüzey
buluntularının azlığı ve jeofizik taramanın mümkün olmaması dolayısıyla sokak
ağının rekonstrüksiyonunu yapmak daha güçtür. Aşağı Gymnasion terasının5 güney
kenarı boyunca uzanan merdivenli bir sokak, buradaki bir caddenin güzergâhı
hakkında bir fikir vermektedir. Buna göre bu merdivenli sokağın uzantısında Cadde
2’nin yer alması olasıdır. 2 numaralı cadde, 1 ve 3-6 numaralı caddelerle yaklaşık
aynı doğrultudadır; ancak 3 numaralı caddeye uzaklığı bugüne kadar saptanan
diğer caddeler arasındaki düzenli mesafeye uymamaktadır. Alternatif olarak,
3 numaralı caddenin yaklaşık 24-25 m. güneyinde, yer yer kayanın işlendiği ve
3 Pirson 2006.
4 Çalışmalar bir önceki sene olduğu gibi Eastern Atlas - Geophysikalische Prospektion Meyer &
Ullrich GbR (Berlin) şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir.
5 Radt 1999, 84 Res. 30.
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bir kanalın bölümü olarak yorumlanabilecek kalıntıların gözlemlendiği bir cadde
gelmektedir. Ancak bu cadde de 3 numaralı caddeye fazlasıyla yakındır ve Cadde
3’ün kuzeyinde görülen düzene uymaz. Dolayısıyla şu aşamada 1 ve 3 numaralı
caddeler arasında, 3 ve 6 numaralı caddelerde olduğundan daha farklı bir düzen
olduğu öngörülmelidir.
Bu durumda olasılıkla kentin Hellenistik Dönemde genişlediği alanda, kendi
içinde bir bütünlük gösteren bir cadde ve sokak ağı olduğu görüşünden vazgeçmek
gerekmektedir. Bu sonuç, varlığı bugüne kadar sadece jeomanyetik haritalama
sonucunda saptanan 7-10 numaralı caddelerin düzenini de desteklemektedir.
Mevcut verilere göre bu caddeler birbirine paralel uzanmaktadır; ancak eksenleri
3-6 numaralı caddelere oranla yaklaşık 5° batıya dönük durumdadır. Bundan
dolayı, sokak ağının yelpaze benzeri bir düzende yerleştirildiği izlenimi ortaya
çıkmakta ve bu da Akropolis’in morfolojik yapısıyla örtüşmektedir.
Caddeleri enine kesen sokaklardan bugüne kadar iki tanesi kesin olarak
saptanmıştır; ancak bunların doğrultuları dik açılı bir sokak sistemi ile örtüşmez.
1 numaralı sokak, güney-kuzey yönünde en az Cadde 4’ten Cadde 10’a kadar
uzanır ve bu caddeleri 80-85° arasında bir açıyla keser. 2 numaralı sokak, 1
numaralı sokağın kuzeyinde ve 4 numaralı sokağın güneyinde olmak üzere iki
yerde tespit edilmiştir. Ancak bu iki parçanın eksenlerinin, birbirinden yaklaşık bir
sokak genişliği kadar uzakta olması, 2 numaralı sokağın doğrusal uzanmadığını
ve olasılıkla arazi şartlarından dolayı bir noktada dirsek yaptığını göstermektedir.
İki kazı mevsimi sonunda, hâlen devam etmekte olan bu çalışmaların kesin
olmayan ön sonuçlarına göre, kentin Hellenistik Dönemde genişletilen yeni
bölümünde, cadde ve sokak ağının oluşturulmasında dik açılı bir sistemin temel
alındığı görüşü geçerliliğini kaybetmiştir. Aynı durum U. Wulf tarafından öngörülen
ve yeni sokak ağının planlanmasında Aşağı Agora’nın merkezi bir modül olarak
kullanıldığını benimseyen görüş için de geçerlidir6. Şimdiye kadar tespit edilen
parseller ne U. Wulf tarafından yeniden kurulan ızgara plandaki parsel büyüklüğüne
(92 x 58 m.) ulaşır, ne de düzenlemesinde katı bir dik açılı plana işaret eder. Bunun
yerine cadde ve sokak sisteminin birbirine paralel yerleştirilmiş doğu-batı doğrultulu
eksen gruplarından oluştuğu (örn. 3-6 ve 7-10 numaralı caddeler), her bir grubun
yönünün ve olasılıkla caddeler arasındaki mesafelerin diğer gruplardan farklı
olduğu anlaşılmaktadır. Plandaki bu esneklik, arazinin son derece engebeli olması
6 Wulf 1994, 144.
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ve dolayısıyla kendi içinde bütünlük gösteren bir ızgara planın uygulanmasını
güçleştiren şartlarıyla da örtüşmektedir. Yine de sokakların mümkün olduğunca
doğrusal ve birbirine paralel yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Hellenistik yeni kentin inşasında kent gelişimi açısından en belirgin yönlerden
biri de Cadde 3 örneğinde görüldüğü gibi ana eksenlerin genişliğidir. Bu cadde,
2005 yılında öngörüldüğü gibi Orta Gymnasion terasının doğrudan girişine
değil (Resim: 4)7, bir eksedra biçiminde düzenlenmiş olan giriş alanının güney
köşesine doğru uzanmaktadır. Bu görüş açısı da etkileyici bir mekânsal etki
yaratmış olmalıdır. 2005 yılında, 3-6 numaralı eksenlerin ve olasılıkla 2 numaralı
eksenin, Gymnasion’un belirgin noktalarına doğru yönlendirilmiş olduğu, bu
durumun bir taraftan söz konusu yapının kent içerisindeki hâkim konumunu
artırdığına, diğer taraftan da Hellenistik Dönemde kentin genişletilmesine yönelik
planın hazırlanmasında Gymnasion’un özellikle dikkate alındığına işaret ettiği
şeklindeki gözlem, temel olarak hâlen geçerlidir. Bu durumun yanı sıra iki farklı
alanda, cadde ya da sokakların üzerinde Roma Dönemine ait başka yapıların inşa
edilmiş olması (bkz. aşağı) söz konusu sistemin Hellenistik Döneme ait olduğunu
göstermektedir.
Erken Bizans Dönemi Mezarı
4 numaralı caddenin altındaki atık su kanalının ortaya çıkarılması sırasında
sürpriz bir şekilde MS 7. yüzyıla ait bir gömüt saptanmıştır (Resim: 5, 6). Bu
sayede Pergamon’da ilk kez Erken Bizans Dönemine ait bir mezar sistematik
olarak kazılmış ve belgelenmiş olmaktadır. Şimdiye kadar kentin Akropolis’inde
Erken Bizans Dönemine ait çok sayıda tekil buluntu ele geçirilmiş, ancak hâlen
bir mezar konteksti bulunmamıştı. Dolayısıyla bu buluntu, kent tarihinin bu
dönemiyle ilgili sağladığı bilgi açısından büyük bir önem taşımaktadır8. Mezarda
M.S. 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen iki bronz kemer tokasının9 yanı sıra mezar
7 Pirson 2006, krş. Wulf 1994, 144.
8 Krş. Pirson 2006.
9 T. Völling, Byzantinische Kleinfunde aus Olympia, şurada: O. Brehm – S. Klie (Yay.), Musikos
Aner. Festschrift für Max Wegner zum 90. Geburtstag (Bonn 1992) 491-498, özellikle 492;
M. Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im RömischGermanischen Zentralmuseum Teil I. Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer Bd.
30 (Mainz 2002) 189-192 (Typ D 20). Söz konusu yayınlar Andrea Pirson tarafından tavsiye
edilmiştir, kendisine teşekkür ederim.
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sahibinin bir savaşçı olduğuna işaret eden üç adet demir mızrak ucu bulunmuştur.
Bu buluntular ışığında gömütün Arap akınlarının yoğun olarak görüldüğü 649
sonrasına tarihlenmesi, hatta mezar sahibinin bu çatışmalar sırasında ölmüş
olması mümkündür10.
Antik Kent Surları
2006 yılında Pergamon’un Antik Dönem kent surlarının araştırılmasına
yönelik çalışmalar arkeolojik yapı araştırması projesi ile birkaç stratigrafik sondajı
kapsamış (Resim: 7), bu sondajlarda surların inşa edildiği dönemin tarihlenmesini
sağlayacak buluntular elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda
ileride, özellikle Eumenes Dönemi kent surlarının, Pergamon’un Hellenistik
Dönemdeki genişlemesi ile ilgili işlev ve anlamının daha iyi değerlendirilmesi
mümkün olacaktır.
2006 senesinde antik kent surlarında gerçekleştirilen araştırmaların en önemli
sonucu Hellenistik Döneme ait büyük kent surunun stratigrafik olarak tarihlenmesi
olmuştur. Kazı buluntularının değerlendirilmesinde elde edilen ön sonuçlar söz
konusu surun M.Ö. 2. yüzyılın (daha önce öngörüldüğü gibi) ikinci yarısında değil
ilk yarısında inşa edildiğine işaret eder. Dolayısıyla bu yapının da II. Eumenes
(MÖ 197-159) Dönemine ait bir proje olduğu ve “Eumenes Surları”nın bir parçası
olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra mimarî araştırmaları, Hellenistik Döneme ait
birçok yapım aşaması veya yapım evresi ya da onarımların varlığını kabul etmek
gerektiğini göstermiştir.
Kent surunun toprak üstünde izlenemediği, Akropolis’in güneydoğu yamacındaki
açmalarda, surların üzerine Roma ya da Bizans Dönemlerinde herhangi başka bir
yapı inşa edildiğine dair bir işaret bulunmamaktadır. Aksine bu alanda ele geçirilen
Roma ve Bizans Dönemi keramiği ile sur bedenlerinin dolgusundaki devşirme
malzemeler, onarımlara ve dolayısıyla surun bazı kısımlarının Hellenistik sonrası
dönemde de kullanılmaya devam edildiğine işaret etmektedir. Yine de bu durum
surların mutlaka savunma amaçlı olarak kullanıldığı anlamına gelmemektedir;
eski sur yapısı destek duvarı olarak da kullanılmış olabilir. Diğer taraftan Geç Antik
ve Bizans Dönemlerine ait savunma yapılarının inşasından önce ya da inşası
sırasında Hellenistik Dönem surunun bazı kısımlarının siper olarak kullanılmış
10 MS 7. yüzyılda Pergamon çevresindeki askerî tehditler için bkz. M. Klinkott, AvP XVI 1
(Berlin 2001) 25-29, bu çalışmada ilk Bizans Dönemi surlarının inşası 672’de Smyrna’nın ele
geçirilmesi ile ilişkilendirilmektedir (Klinkott aynı eser 33).
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olması da mümkündür11. Sondajların başlangıçtaki amaçlarının çok ötesine
uzanan bu sorular ancak başka sondajların açılması ile cevaplanabilir, fakat böyle
bir çalışma, mevcut araştırma programının kapsamını aşacaktır.
Aynı durum Akropolis’in kuzeydoğu yamacında, Philetairos Dönemi surlarındaki
onarım ve güçlendirmeler üzerinde yapılacak gözlemler için de geçerlidir. Bu
düzenlemelerin en erken M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmesi ve Hellenistik Dönem
sonrasına ait olmadığının öngörülmesi, erken dönem kent surlarının en azından
“Eumenes Surları“nın inşa edildiği dönemde ve hatta belki sonrasındaki dönemde
de teras duvarı ve/veya savunma amaçlı olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Özellikle de M.Ö. 188’deki Apameia Barışı’na12 kadar devam eden ve yeni kent
surunun olasılıkla henüz tamamlanmamış olduğu kargaşa döneminde, Philetairos
Surları’nın gerekli görülen kısımlarının güçlendirilmiş olması mümkündür. Bunu
takip eden barış döneminde, ancak M.Ö. 1. yüzyıldan önce, Philetairos Dönemi
kentinin çevresinde arazi tesviye çalışmaları gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır ki bu
çalışmalar olasılıkla Erken Hellenistik Dönem kentinin nihaî olarak terk edilmesinin
ardından çevredeki arazilerin geniş çaplı olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Akropolis’teki Saray Yapıları13
Pergamon’un ünlü Hellenistik saraylarını konu alan yeni projenin amacı,
söz konusu yapı kompleksi hakkındaki mevcut plan ve yazılı belgelerin modern
yöntemlerle kontrol edilmesi ve en güncel hâle getirilmesidir. Bu temelden hareketle,
yapıların toplu olarak bir “Basileia” anlayışıyla yorumlanması için, sarayların inşa
ve kullanım evreleri üzerine yeni bilgilere ulaşılması gerekmektedir14.
2005 ve 2006 kampanyalarında duvar yapıları ile ilgili gözlemler Pergamon
coğrafî bilgi sisteminde kayda geçirilmiştir. Yapıların tanımlamalarının yanı sıra
kapsamlı bir fotografik belgeleme çalışması sürdürülmüş ve bilgi bankasına
aktarılmıştır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda bitki örtüsü altında kalmış olan alanlarda
yapılan araştırmalarda önemli bilgiler elde edilmiş, 4 numaralı saray yapısına ait
tatmin edici bir plan bulunmadığından, Hochschule Karlsruhe jeodezi uzmanları
ile gerçekleştirilen bir ortak çalışma ile yapı yeniden ölçülerek planı çıkarılmıştır.
Coğrafî referansların da belirtildiği bu çizimler yeni arkeolojik harita üzerinde
yerlerine oturtulmuştur.
11 Söz konusu savunma yapıları üzerine en son M. Klinkott, AvP XVI 1 (Berlin 2001).
12 Klinkott aynı eser 5 vd.
13 Aşağıdaki bölüm, Akropolis’teki saray alanını doktora çalışması kapsamında araştıran Torsten
Zimmer (DAI, İstanbul Şubesi) tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır.
14 Krş. W. Raeck, Das hellenistische Pergamon als Residenzstadt und Polis. Kenntnisstand und
offene Fragen, IstMitt 54, 2004, 30-32.
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Gymnasion
Ralf von den HOFF
Pergamon Akropolisi’nin güney yamacında bulunan Gymnasion’daki
araştırmalara 2004 yılında yeniden başlanmıştır. O dönemdeki çalışmaların
amacı, yapı kompleksinde ortaya çıkmış ve büyük bir bölümü yayınlanmamış olan
heykel ve heykel kaideleri hakkında genel bir fikir edinilmesi idi. Bu buluntu grubu,
hâlen in situ temel kalıntıları ile birlikte değerlendirildiğinde, yapının zengin heykel
donatımı hakkında bilgi sağlayabilirdi15. Çalışmalar 2006 yılında tüm Hellenistik
Dönem Gymnasion yapısının kapsamlı olarak incelenmesini öngören yeni bir
proje kapsamında sürdürülmüştür16. Yapının doğu kanadında açılan iki sondaj
(Resim: 8, 9) 2004 ve 2005 yıllarında yapılan araştırmaların devamı niteliğindeydi
ve o dönemde Gymnasion’un bu bölümünün farklı yapı evreleri, kullanımı ve
donatımı üzerine ortaya konan soruların cevaplanmasına yönelikti. Birkaç noktada
gerçekleştirilen mimarî araştırmalar, Gymnasion’un bazı bölümlerinin işlevinin ve
mimarî gelişiminin belirlenmesine odaklanmıştı17. Bunun yanı sıra 2005 yılından
beri açılmakta olan sondajlarda elde edilen ve Gymnasion’un ilk inşa evresinin
tarihi ve buradaki ilk yapının görünümüne dair bilgi içeren stratigrafik veriler,
Pergamon kazısının, bu projenin de üst başlığını oluşturan Hellenistik başkentin
bütünü ve kent gelişimi konusunda önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır18.
Her iki sondaj da Gymnasion’un aslen doğu yönünde belirgin bir sınırı
bulunduğunu ve mekânlarının M.S. 1. yüzyıl / 2. yüzyıl başına kadar geniş çaplı
değişiklikler olmaksızın kullanıldığını ortaya koymuştur. Kuruluş evresinde yapının
15 „Die Statuenausstattung des hellenistisch-römischen Gymnasions von Pergamon
[Pergamon’un Hellenistik – Roma Dönemi Gymnasionu’nun Heykel Donanımı]“ projesi 20042005 yıllarında Deutsche Forschungsgemeinschaft tarafından desteklenmiştir, krş. W. Radt,
Pergamon. Abschlußbericht über die Kampagnen 1999-2004 mit einer Übersicht über die
Arbeiten ab 1972, AA2005/1; 101; Pirson 2006 ve R. von den Hoff, Ornamenta γυμνασιώδη?
Delos und Pergamon als Beispielfälle der Skulpturenausstattung hellenistischer Gymnasia,
şurada: D. Kah – P. Scholz (Hrsg.), Das hellenistische Gymnasion (Berlin 2004) 373-405.
16 Çalışmalar Deutsche Forschungsgemeinschaft’ın (Alman Araştırma Kurumu) SPP 1209
kapsamında desteklenen „Das Gymnasion von Pergamon: die visuelle und funktionale
Gestaltung eines urbanen Raumes in hellenistischer Zeit [Pergamon Gymnasionu: Kentsel
bir Mekanın Hellenistik Dönemde Görsel ve İşlevsel Biçimi]“ başlıklı araştırma projesi
kapsamında gerçekleştirilmiştir (diğer bilgiler için: www.poliskultur.de/44_.html).
17 Gymnasion’un, üzerinde mekânların belirtildiği planı: P. Schazmann, AvP VI (Berlin 1923)
Lev. 3-4; Radt 1999, 80 Res. 29 (10 numaralı mekân yanlışlıkla Doğu Hamamı içinde
gösterilmiştir); krş. Pirson 2006.
18 Pirson 2006.
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basit bir donatıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. D ve olasılıkla F mekânlarındaki
basit kerpiç döşemeler dikkate alınacak olursa M.Ö. 1. yüzyılda yapılan bağışlar
yapıda herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır; ancak daha sonraki döneme ait
C mekânının yeni duvar bezemesi krallık sonrası döneme ait bir tadilâtla ilişkili
olabilir. Doğu Hamamı’nın inşasının ardından özellikle F ve E mekânlarında
yenileme ve donatım evreleri görülmektedir.
Mimarlık tarihi araştırmalarında Gymnasion’un M.Ö. 2. yüzyıldaki inşası
sırasında, bodrum geçidinin her aşamada, yapı tekniği ile ilgili ortaya çıkan farklı
ihtiyaçlar dikkate alınarak esnek bir şekilde, birden çok aşamada inşa edildiği
anlaşılmıştır. Alanın, Hellenistik Dönemde Gymnasion’un üst ve orta terasları
arasındaki işlevi ve mimarî anlamı ise hâlen açıklanması gereken bir konudur.

Banliyö Kesimi
Pergamon kazısının yeni araştırma programı doğrultusunda, Hellenistik polisin
bir bütün olarak ve kent gelişimi açısından araştırılması, kentin surlarla çevrili
bölümü ile sınırlı kalmayıp Pergamon ile çevresi arasında bir kesişim bölgesi
oluşturan banliyöyü de kapsamaktadır19. Ancak sürekli bir genişleme içinde olan
modern yapılaşma, Hellenistik Dönem banliyösünün düzgün bir görünümünün
elde edilmesini imkânsız hâle getirmektedir. Ayrıca birçok alanda, erken
dönem yapılarının üzerinde Roma İmparatorluk Dönemine ait bir tabakalaşma
bulunmaktadır. Yine de önümüzdeki yıllarda hâlen yapılaşmamış olan az sayıdaki
alanda jeofizik taramaların gerçekleştirilmesi ve toprak üstünde gözlemlenebilen
tüm kalıntıların yeni arkeolojik haritaya işlenmesi amaçlanmaktadır20.
2006 kazı mevsimindeki çalışmalar ağırlıklı olarak Akropolis’in güneydoğu
etekleri ile doğudaki Hula Tepesi arasında yer alan Ketios (Kestel) Vadisi’nde
ve büyük Hellenistik Dönem tümülüsü Yığmatepe çevresinde gerçekleştirilmiştir
(Resim: 1). Ketios’un doğu kıyısının üst kesimlerindeki iki alanda yürütülen
jeomanyetik taramalarda arkeolojik açıdan kullanılabilir türden veriler elde
19 Pirson 2006.
20 2006 yılında jeomanyetik taramalar H. Stümpel başkanlığında, Kiel Üniversitesi Jeofizik
Enstitüsü çalışanları tarafından gerçekleştirilmiştir.
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edilememiş, ancak ırmağın doğu kıyısı boyunca yapılan incelemelerde Antik
Döneme ait bir taş ocağı kalıntılarına rastlanmış ve çizimi yapılarak belgelenmiştir
(Resim: 10). Taş ocağının yakınında olasılıkla Antik Döneme ait iki yol hattı ile
antik kentin nekropolisinde, modern dönemde gerçekleştirilen kaçak kazılara ait
çukurlar saptanmış ve plana işlenmiştir. Ketios’un doğu kıyısında Antik Döneme ait
herhangi bir yapılaşmanın bulunmaması, Eumenes Surları’nın doğu bölümünün
ilerisindeki arazide, Güney Kapı ile kentin kuzeydoğu köşesi arasındaki alanda
yüzeyde çok az sayıda mimarî kalıntının gözlemlenmiş olması ile de örtüşmektedir.
Bu durum Ketios’un batı kıyısındaki yamaçlarda da olasılıkla Eumenes Kapısı’ndan
başlayan ve geniş bir alana yayılan bir nekropol bulunduğuna işaret etmektedir21.
Yığmatepe çevresinde gerçekleştirilen jeomanyetik taramalarda şehir dışına
uzanan ve arazide belirgin bir nokta oluşturan Yığmatepe’nin yakınından geçtiği
tahmin edilen antik bir ana caddenin saptanması amaçlanmıştı22. Yakın dönemde
arazilerin bir bölümüne zeytin ağacı dikilmiş olması, diğer bir bölümünün ise işlenmesi
dolayısıyla ölçümler sadece tümülüsün doğusundaki alanda gerçekleştirilmiş fakat
çalışmalarda arkeolojik bilgi verme potansiyeli olan anomaliler elde edilememiştir.
Buna karşın tümülüsün kuzeyinde, yüzeyde belirgin bir yükselti görülmesinin
yanı sıra arkeolojik buluntular ve maden cüruflarının saptandığı bir tarlada
gerçekleştirilen taramalar başarılı olmuştur. Ölçüm sonuçlarında görülen daire
biçimli iki anomali fırın olarak yorumlanmıştır ki bu tanımlama yüzeyde saptanan
maden cüruflarıyla da desteklenmektedir (Resim: 1. 11). Yapının tarihi ve işlevinin
belirlenmesi ise ancak kazı çalışmaları sonucunda mümkün olacaktır; ancak şu
aşamada böyle bir çalışma öngörülmemektedir.

21 Krş. E. Böhringer, şurada: Deutsches Archäologisches Institut (Yay.), Neue deutsche
Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient (Berlin 1959) 127. Ayrıca bkz.:
Conze, AvP I 2 (Berlin 1913) 233-235 Eumenes Kapısı yakınında bulunan bir lâhit ve bir
mezar odası hakkında.
22 Krş. Pirson 2006.
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Koruma Çalışmaları
Kızıl Avlu’daki Koruma Projesi
M. BACHMANN23
Kızıl Avlu’daki restorasyon çalışmaları bu görkemli Roma Dönemi yapısının
yeniden incelenerek değerlendirilmesi kapsamında yürütülmektedir. Bu yöndeki
ilk çalışmalar W. Radt’ın kazı başkanlığı döneminde A. Hoffmann tarafından
başlatılmış olup 2002 yılından beri sürdürülmektedir24. Deformasyonların da bire
bir belgelendiği temel belgeleme çalışmaları25 sırasında kompleksin, güneydeki
yuvarlak kule ile bunun çevresindeki yapıları ve kutsal alanın yer aldığı terasın
Selinus kıyısındaki destek duvarını oluşturan temenos duvarını da kapsayan
güneydoğu bölümünde ciddî hasarlar tespit edilmiştir. Hasarlardan daha detaylı
olarak bahsetmeden önce kalıntıların bulunduğu alanın yakın dönemdeki mimarî
gelişimine değinilecektir.
1907 yılındaki Alman kazıları sırasında hazırlanan ve Pergamon’un aşağı
kentinin topografyasının gösterildiği eski bir plana, o dönemdeki kent dokusuyla
neredeyse bütünleşmiş olduğu görülen bu Roma Dönemi kompleksi de işlenmiş
ve kuzeydeki yuvarlak kulenin bir şapel olarak kullanıldığı belirtilmiştir26.
Yayınlanmamış kazı raporlarında ise 19. yüzyılda, güneydeki yuvarlak kulenin
bir şapel, kuzeydekinin ise hâlen bir cami olarak kullanıldığı görülmektedir. Kesin
olarak saptanan durum, 19. yüzyılın sonlarında Kızıl Avlu’nun güneydeki yan
avlusunun büyük bir bölümünün zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldığıdır. Eski
fotoğraflardan bu fabrikanın zamanla daha geniş bir alana yayıldığı ve 20. yüzyılın
başlarında buraya ait çok katlı binaların Roma Dönemi anıtının ırmağa bakan
cephesinin görünümüne hâkim olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 12). Antik Dönem
23 Kızıl Avlu’daki konservasyon ve müzeleştirme projesi Studiosus-Foundation e.V. (München)
tarafından desteklenmektedir. Katkıları için vakfa ve elemanlarını karşılıksız olarak projenin
hizmetine sunan statik uzmanınımız Josef Steiner’a (Ingenieurgruppe Bauen Karlsruhe) da
teşekkür ederiz.
24 A. Hoffmann, Die Rote Halle in Pergamon – Eine komplizierte Forschungsgeschichte mit
Zukunftsperspektiven, şurada: A. Hoffmann. (Yay.), Ägyptische Kulte und ihre Heiligtümer im
Osten des römischen Reiches. Bericht Kolloquium Bergama 2003. Byzas 1 (Istanbul 2005),
3-20.
25 Bu çalışmalar C. Brückener tarafından yürütülmüştür. Krş. C. Brückener, Die Rote Halle
ausbauhistorischer Sicht – neue Dokumentationsarbeiten, Hoffman, aynı eser (dipnot. 24)
35-46.
26 A. Conze – O. Berlet – A. Philippson – C. Schuchhardt – F. Gräber, AvP I 2 (Berlin 1913) Lev.
IV.
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kalıntılarının endüstriyel amaçlı kullanımı, yuvarlak kulenin güneyinde yer alan,
zeytinyağı fabrikasının doğusunda bulunan tonozlu mekânlarında küçük bir çanak
çömlek atölyesi kurulmasıyla noktalanmıştır.
1934-1938 yıllarında O. Ziegenaus ve O. Deubner tarafından Kızıl Avlu’da
yürütülen ve ana yapı ile güneydeki yan avlu üzerinde yoğunlaşan arkeolojik
araştırmalardan sonra27 önemi anlaşılan Kızıl Avlu’da ilk kapsamlı restorasyon
önlemleri Bergama Müzesi tarafından alınmıştır28. Ana yapıdaki tuğla duvar
örgüsünün kaçak olarak sökülen kısımları tamamlanmış, bunun yanı sıra zeytinyağı
fabrikasının geri kalan bölümlerinin yıkılması suretiyle yapı kompleksinin geneli
anıtsal koruma kurallarına uygun şekilde derlenip toplanmıştır. Daha sonraki
dönemlerde güneydeki yuvarlak kulenin dışı ve doğudaki temenos duvarının
bazı bölümleri de aynı şekilde onarılmıştır. Kulenin onarım görmeyen iç kısmı
1930’lardan bu yana taş eserlerin korunduğu bir yer ve eser deposu olarak
kullanılmaktadır. Bunun hemen güneyine, zeytinyağı fabrikasının kısmen ayakta
olan doğu duvarına ise bir bekçi lojmanı inşa edilmiştir.
Son dönem çalışmalarına başlandığında karşılaşılan olumsuz mimarî durum
da özellikle bu alanlar için geçerlidir. Yuvarlak kule üzerindeki, Roma Dönemine
ait orijinal kubbe, zarar vermesi kaçınılmaz yoğun bir bitki örtüsü ile kaplanmış,
ayrıca su akışını yönlendirecek bir çatı örtüsü bulunmadığından çatlaklarla
dolmuş durumdadır. Batı duvarının patlamalar sebebiyle açılan ve daha sonra
kısmen yeniden örülen bir bölümü, yapının statik bütünlüğünü tehdit etmektedir.
Bu kemerin üst kısmındaki açık bölüm yeterince emniyete alınmış olmadığından
yağmur olduğu gibi duvar örgüsünün içine sızmaktadır. Ancak yuvarlak kulenin
iç kısmında durum daha da kötüydü. Bodrum katının tavanı, yuvarlak kulenin ise
zeminini oluşturan yarım beşik tonozun oldukça ince olan kabuk kısmının üçte biri
çökmüştür, geri kalan kısmı ise çökme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durum söz
konusu mekânda yukarıda belirtildiği üzere çok sayıda taş eserin depolanmasıyla
daha da olumsuz bir hâl almaktadır; bazıları son derece ağır olan heykel parçaları
ve mimarî elemanlar bu kırılgan kaplamanın üzerine kaldırabileceğinden çok daha
fazla miktarda yük binmesine sebep olmaktadır. Zeminin toz toprak içerisinde
olması kısmen birbiri üzerine yığılmış eserler için son derece olumsuz bir depolama
27 O. Deubner, Das Heiligtum „Kızıl Avlu“ in Pergamon, IstMitt 27/28, 1977/78, 227-250.
28 W. Radt, Pergamon (Darmstadt 1999), 202.
Bu çalışmalar Deutsche Forschungsgemeinschaft tarafından desteklenmiş ve Christoph
Kronewirth tarafından yürütülmüştür.
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ortamı oluşturmaktadır. Son olarak yuvarlak kulenin güneyinde inşa edilmiş olan
ve 2003 yılından beri kullanılmayan bekçi lojmanı, kundaklanan ve tahrip edilen bir
yer hâline gelmiştir ve bu yıkık, bakımsız hâliyle hemen bitişiğindeki tarihî eserin
de zarar görmesine sebep olmuştur.
Restorasyonun Tasarımı
Kızıl Avlu’nun güneydoğu bölümü için, M. Bachmann ve T. Bunk tarafından
oluşturulan restorasyon tasarımı, yukarıda belirtilen bu hassas noktalara
dayanmakta, bu doğrultuda yuvarlak kulenin bitişiğinde eserlerin depolanacağı
yeni bir depo binası inşa edilmesi ve kulenin kubbe ve iç kısmının restore edilerek
bu etkileyici mekânın müze olarak ziyarete açılmasını öngörmektedir (Resim:
13). Buna yönelik alınması gereken tekil önlemler, buluntu durumu da dikkate
alınarak, iki aşamalı bir eylem planı hâlinde belirlenmiş ve hazırlanan planın 2006
ve 2007 yıllarında uygulanması planlanmıştır. Buna göre yuvarlak kule için, eserin
son derece değerli yapısal dokusunu uzun süreli olarak koruyacak kapsamlı bir
restorasyon öngörülmektedir. Yuvarlak kule içerisindeki eserlerin olumsuz hâldeki
depolama koşullarının iyileştirilmesi için öncelikle yeni depo binasının inşa edilmesi
gerekli idi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sadece az sayıda, seçme eser
sergileme amaçlı olarak yuvarlak kulenin içerisine geri getirilecek, böylece orijinal
kubbesi ile eski hâli yeniden kazandırılan bu Antik Dönem yapısının etkileyiciliği
korunacaktır. 2006 yılında yeni depo binasının inşasının yanı sıra güney temenos
duvarındaki bir örnek şeridinin restorasyonu, kubbenin sağlamlaştırılması, tehlike
altında bulunan ve ziyarete açık alandaki kalıntıların geçici önlemlerle emniyet
altına alınması ve güney avludaki büyük destek figürlerinin onarımı üzerinde
çalışılmıştır.
Güneydeki yuvarlak kulenin yanında bulunan eski bekçi lojmanının yıkılması
ve bu alanda yeni depo binasının inşası 2006 yılı çalışmalarının merkezini
oluşturmuştur. Bekçi lojmanının yıkılması sırasında ortaya çıkan molozun,
mümkün olduğunca yeniden kullanılmasına çalışılmıştır. Lojmanın bulunduğu
alanın tamamen temizlenmesinin ardından yeni depo binasının tekil temelleri
hazırlanmıştır. Depo binasının çelik konstrüksiyonu hazırlanan temel çukurlarına
yerleştirilmiş ve sabitlenmiştir. Yuvarlak kulenin bitişiğinde, yaklaşık 6 m.
genişliğinde olan ve temeli bulunmayan bir alanın üzerini örtmesi gereken alt
taşıyıcı zemin üzerine, aynı zamanda taşıyıcı yapının bir parçasını oluşturacak
şekilde tasarlanmış, ağır yük taşıyabilen raflar inşa edilmiştir. Kademeler hâlindeki
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yükseklikleri çatının şeklini belirleyen bu rafların üzerine sundurma biçimli bir
çatının 7m. uzunluk ve yaklaşık 150 kg. ağırlığındaki çatı kirişi profilleri monte
edilmiştir. Bu kirişler 19. yüzyıldan kalma zeytinyağı fabrikasının kırma taştan
örülmüş duvarında oluşturulan yatay bir iskelete sabitlenmiş, böylece bu duvar da
çelik konstrüksiyona bağlanmış ve sağlamlaştırılmış olmaktadır.
Depo binasının inşasıyla ilişkili olarak aynı zamanda temenosun Kaikos
tarafındaki güney duvarında da geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Burada kesme taş duvarda bulunan yaklaşık 8,50 m.
genişliğindeki eksik kısım doğal taş örgüsü ile tümlenmiştir (Resim: 14). Duvarın
bu bölümü güney temenos duvarının geri kalan kısmının restorasyonu için örnek
oluşturacak şekilde tasarlandı. Duvar örgüsünün tümlenen kısımları, bazalttan elde
edilmiş bir sıra kesme taşla çevrelendi. Böylece ileride de modern restorasyonun
Antik Dönem duvarından ayırt edilebilmesi garanti altına alınmış oldu.
Kızıl Avlu’nun güneydeki yuvarlak kulesi – kuzey kulede olduğu gibi – mükemmel
bir daire biçimde değil avlu mimarîsine daha kolay bağlanabilmesi için, batı, yani
yan avlular yönünde daha düzdür. Duvar yüzeyinin ve kubbenin üst kısmının
daha iyi incelenebilmesi amacıyla kazı mevsiminin başında söz konusu batı
duvarının önüne bir iskele kuruldu. Kubbenin üst yüzeyi harçla sabitlenmiş tuğla
malzemesinden oluşmakta olup bu malzeme birçok yerde gevşemiş ve boşlukların
arası toprakla doldurulmuştu. Ancak bunun altındaki doku sağlam görünüyordu.
Daha sonraki dönemde Opaion’a dahil edilen ve Opaion’un çapının daralmasına
sebep olan çevre duvarı oldukça hassas bir durumda olup kapsamlı olarak elden
geçirilmesi gerekmekteydi. Kubbenin üzerinde çok sayıda alaturka kiremit ele
geçirilmiştir. Bunlar kubbenin örtülmesi için yukarı taşınmış, ancak daha sonra
kullanılmamış ya da kubbeden sökülmüş ve aşağıya indirilmek üzere hazırlanmış
olmalıdır. Bu kiremitler aşağıya indirilerek gruplara ayrılmış ve kullanılabilecek
durumda olanları yeni depo binasının çatı kaplamasına yerleştirilmiştir. Kubbenin
örtülmesi için kurşun bir örtü planlanmış olup önümüzdeki kazı mevsiminde
yerleştirilecektir.
Yuvarlak kulenin batı duvar örgüsünün dokusu bir dönemde güney avlu ile
aynı eksende bulunan anıtsal girişin açıklığına göre belirlenmiştir. Bu kapı açıklığı
20. yüzyılın başlarında örülerek kapatılmış olsa da Antik Dönem kapı açıklığının
üstündeki hizadan yıkılmış ve kemer biçimli bir açıklık şeklinde bir pencere açılarak
iç mekân için ana ışık kaynağını oluşturmaktadır. Yükün dağıtılması amacıyla üst
kısımda yapılan kemerin sadece başlangıç kısmı korunagelmiştir. Bu kısım modern
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bir onarım kapsamında, küçük boyutlu tuğlalarla ve kemerin oluşturduğu yayın
açısına sadık kalınmaksızın devam ettirilmiştir. Kubbe çatlağının aşağı ucunda
bulunan eksik bir duvar parçasının dengelenmesi amacıyla bu kemer, üzerinde
yer alan duvar dolgusuna eklenmiştir. Ancak antik duvar örgüsüyle güçlü bir
bağlantısı bulunmayan bu dolgu tehlike arz ettiğinden, geçici olarak çelik bir iskele
ile desteklenmiştir. Önümüzdeki kazı mevsiminde bu dolgu tümüyle kaldırılacak
ve yerine antik kemerin rekonstrüksiyonu yapılacaktır.
Zamanında karyatid benzeri bir şekilde, çiftler hâlinde avlu kirişini taşıyan Mısır
etkili anıtsal destek figürlerinden günümüzde korunagelmiş olanlar kapsamlı olarak
belgelendi ve restore edildi29. Büyük parçalardan ikisinde tespit edilen, boydan
boya uzanan çatlaklar yapıştırıldı ve birbirine sabitlendi. Bu parçalardan biri 20.
yüzyılın başındaki restorasyon çalışmaları sırasında çok sayıda demir kenetle
sabitlenmiş olduğundan öncelikle bunların sökülmesi gerekti. Daha sonra yeniden
fotoğraflarla belgelendi.
Asklepieion, Akropolis ve Kent Alanı
Pergamon Asklepieionu’nda, tedavi merkezi olarak tanımlanan yapının çatı
örtüsünü oluşturan tonozda ve sütunlu caddenin bazı dükkânlarında korumaya
yönelik küçük önlemler alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle tonozdaki çatlak
yerlerin sağlamlaştırılması ve harçsız duvarların yeniden ayağa kaldırılması
amaçlanmıştır.
Akropolis’te, kalıntıların bulunduğu alan zararlı bitkilerden arındırılmış
ayrıca gezi sırasında ziyaretçi güvenliğinin artırılmasına yönelik çeşitli önlemler
alınmıştır.
Bergama Müzesi’nin ricası üzerine Kızıl Avlu’nun güneyindeki bir inşaatta
bulunan bir Korint başlığı olduğu yerden çıkarılarak buradaki taş eserler deposuna
getirilmiştir.
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Resim 1: Pergamon’daki tüm çalışma alanları
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Resim 2: Pergamon Eumenes kenti çalışma alanları (sondajlar, jeofizik taramalar, yüzey
araştırmaları, mimarî belgeleme çalışmaları)

Resim 3: Sondaj 3: Kaldırım detayı
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Resim 4: Cadde ve sokak sisteminin rekonstrüksiyonu
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Resim 5: Erken Bizans mezarı: Plan
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Resim 6: Erken Bizans mezarı: Buluntular

Resim 7: Sondaj 8
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Resim 8: Sondajların gösterildiği Gymnasion planı
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Resim 9: Sondaj 2

Resim 10: Taş ocağı: Taş çıkarma izlerinin detayı
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Resim 11: Yığmatepe çevresinde jeomanyetik tarama. Kesit
(ölçeksiz)

Resim 12: Kızıl Avlu’nun güneydoğudan görünümü, 1910. Önde zeytinyağı fabrikasının çok katlı
yapısı

282

Resim 13: Güneydeki yuvarlak kule alanı için öngörülen restorasyon projesi planı
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Resim 14: Irmak kıyısındaki temenos duvarının orijinal taş işçiliğiyle yeniden inşa edilen bölümü
ve rekonstrüksiyonu yapılan pencere açıklığı

Resim 15: Depo yapısının tamamlanmış durumu. Cephedeki açıklıklar çelik levhalarla
kapatılacaktır
Resim Kaynakçası
Resim 11 dışında tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü – Pergamon kazısı arşivinden
alınmıştır.
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TERRA SIGILLATAE FROM
HADRIANOUPOLIS IN PAPHLAGONIA1
Ergun LAFLI*
In 2006 archaeological excavations were begun in Hadrianoupolis (HP) in
southwestern Paphlagonia by myself with a team from the Dokuz Eylül University,
İzmir. This site is located 3 km. west of the modern town of Eskipazar, near
Karabük, in Roman Paphlagonia. In our surveys in the area in 2005 it was secured
that Hadrianoupolis was located at Eskipazar latest since 1st century B.C. until
8th century A.D. The site has a wider extension as its “core” area is located at
the modern village Budaklar and its depending districts, Hacı Ahmetler, Çaylı ve
Eleler. Thus it is a site along on Eskipazar-Mengen highway with 8 km. in the
eastern-western extension and 3 km. in the northern-southern extension. The
chora of the site is much more extensive in size2.
In 2005 it was cleared with the field surveys that at least 14 building remains
were existing on the site. Among others two bath buildings of Late Roman period,
two Early Byzantine churches, a fortified structure of Byzantine period, a theatre
(?), a vaulted building, a domed building and some domestic buildings with mosaic
floors are the most significant ones. Two major trenches in 2006 excavations were
“Early Byzantine A Church” as well as “Bath A”, two most visible civic buildings
of the later Hadrianoupolis. In 2007 “Bath A”, “Bath B”, a Late Roman villa, an
absidial Early Byzantine building as well as two Roman monumental rock-cut
graves were excavated. Three reports on the survey season 2005 (with a report
on the cult niche at Hadrianoupolis), on the excavation season 2006 (merely on
Byzantine evidence of the site) and epigraphical finds are in print3; this paper is
the result of a critical examination of the terra sigillatae of the periods between
Early Roman (1st-2nd cent.) onwards until the Late Roman Period (c. A.D. 400),
* Yard. Doç. Dr. Ergün LAFLI, M. A., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Oda No: A 461/1, Tınaztepe/Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, TR-35160, İzmir/TÜRKİYE.
e-mail: <elafli@yahoo.ca>; web site: <www.paphlagonia.com>.
1 In this paper the Harvard Reference System has been used and for abbreviations the AJA
chart has been followed.
2 For the description of the site and its topography: Laflı 2007a.
3 Ibid 2007a-b and Ibid/Zäh 2007.
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collected during the archaeological surveys and excavations in Paphlagonian
Hadrianoupolis between 2005 and 2007. Although systematic archaeological
research has not yet been completed, in the present stage of research, the study
of Hellenistic-Roman ceramic industry in Hadrianoupolis seems to develop in the
existence of a local fineware production that imitates well-known types produced
at other manufacture centers of Asia Minor and the Black Sea.
First two chapters of this paper will be dealing with the general results of
the pottery analysis from the 2005 survey of Kimistene and 2006 excavations
in Hadrianoupolis. Later concentration will be given to the pottery report of the
excavations as well as local terra sigillata of Hadrinaoupolis.
GENERAL RESULTS OF THE POTTERY ANALYSIS FROM THE 2005
SURVEY OF KIMISTENE
Material from the field survey of Asar Tepe (sometimes identified as Kimistene
[Strabo 12.3.41]), above Derasamail village near Eskipazar, carried out in 2005
under my direction, has been analyzed. The survey covered four general areas,
or ‘peaks’ along the mountain ridge: the Acropolis; Necropolis 1; Necropolis 2; and
the Cistern. Most material, however, was collected from the Acropolis. Although
most of the pottery seems to have been locally produced, there are a few imports
present. The large amount of pottery proves the importance of the site, already
known from architectural, sculptural and epigraphic finds. The site clearly shows
occupation over a long period, with particularly important phases in the Hellenistic
and Roman periods. Most of the assemblages contain pottery covering several
centuries although some are more homogenous in terms of periodisation, including
groups with mostly Hellenistic and mostly Late Roman-Early Byzantine sherds.
The mixture of fine and course ware sherds shows habitation over a long period
and the presence of glass, tiles and pipes prove settlement and infrastructure.
There are few imported wares although there are some red-slipped wares as well
which are local imitations. More research is needed on the greywares which could
be ‘Phrygian’ or at least Late Iron Age, and also it would be useful to identify the
stand-out sherds of red and dark brown painted plates and the moulded relief
wares.
The site was significant particularly from the Hellenistic to Late Roman period,
although the presence of Early Byzantine and even some later sherds shows that
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it continued to be occupied. Only a couple of glazed sherds were found and these
do not necessarily prove continuous occupation into the Late Byzantine period but
perhaps re-occupation at this later stage.
2006 EXCAVATIONS AT PAPHLAGONIAN HADRIANOUPOLIS: “BATH A”
In 2006 “Bath A” has been begun to be excavated. This monumental building
is located at the southern part of the city, ca. 350 southwest of “Early Byzantine
Church B” which was already excavated in 2003 by the Local Archaeological
Museum of Ereğli. It was built on a natural rock terrace along the stream Göksu. In
2006 only half of the structure has been excavated in which period 13 rooms were
opened. The building was consisting of four different terracial wings. The southern
wall of the building was at least 28.6 m. long, and in the middle part of the building
it was covered with central dome. It seems that the Bath A was an influential
monumental building, and it was built sometimes during the 5th century A.D. It
must have been in use until the beginning of 8th century A.D., as we have found
some coins of this period. During 300 years of its use the Bath House A seems
to have had numerous restorations and enlargements. It seems that wooden was
often applied in the construction of the building. Most important find of this building
is a floor mosaic of the 5th-6th century in the Room 10 which consists of geometric
patterns. Hypocaust system of the Late Roman period has been cancelled in later
periods because of an unknown reason.
The pottery assemblages from the rubble layers of the Bath A contain a great
quantity of sherds of Late Roman-Early Byzantine cooking pots as well as some
terra sigillatae which will be presented below. It is possible that the layers are not
well sealed and that there is some stratigraphical disturbance within them.
“EARLY BYZANTINE CHURCH A”
“Early Byzantine Church A” is located at 2.5 km east of the fortification walls
of Byzantine Hadrianoupolis. The association of the location of this church with
Byzantine Hadrianoupolis is not examined in extensive detail yet. The church is
a basilical church with three naves (one central and two smaller; in total 20.28
x 15.84 m.). The mosaic floor of the church is remarkable: the narthex as well
as three naves are almost completely covered with excellent mosaics. Narthex
mosaic is consisting of geometric deigns; in the first nave (most northern one)
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different type birds in squared frames were discovered. In the middle (main) nave
(naos) several different animals were designed in boxes or crosses, among others
tiger, deers, goats, griffin, sea birds etc. In the third nave boxes with variable
animals, such as giraffe, elephant, birds, gazelle etc. were represented. At the end
of the nave 1 and 2 two dedication inscriptions have been discovered, both with
the name of persons who dedicated the mosaic floors. It should be built at the first
quarter of the 6th century A.D. According to a coin of Leo III (717-741 A.D.) the
church has been left at the beginning of 8th century.
Very few small finds were collected from this trench.
General Results of the 2006 Excavations
It is now more or less secured that Hadrianoupolis was a fortified regional
center latest at the Late Roman-Early Byzantine period (5th to 7th centuries), and
during this period it can easily be defined as a “polis” of southwestern Paphlagonia
with some civic buildings and a fairly big urban population as well as an extensive
agrarian rural population in its chora.
Since Hadrianoupolis was a Roman settlement in Paphlagonian-GalatianBithynian border, we are expecting to discover more about its Roman heritage. So
far most of the visible surface remains, however, belong to the 5th–7th centuries
in which period the settlement was very influential; reason for this is not explained
yet. Roman and earlier remains seem to consist of almost exclusively inscriptions,
rock-cut graves, some cultic monuments, few pottery (among others sigillatae)
etc., but no civic buildings yet.
It seems that city was abondened during the 8th century A.D.
General Results of the Pottery Analysis from the 2005 Survey and 2006-2007
Excavations at Hadrianoupolis
During the three seasons of field research conducted between 2005 and 2007
by myself at Paphlagonian Hadrianoupolis, a wide range of ceramic materials
were collected from both field survey and excavation. The main ceramic groups
of Hadrianoupolis during the Late Hellenistic, Roman and Late Roman-Early
Byzantine periods are fine (including table ware), coarse (or common ware;
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including kitchen, cooking and storage vessels) and relief wares, very few transport
amphorae, oil lamps, unguentaria, ampullae, pithoi, loomweights, miscellenous
terracotta objects, tiles, bricks as well as water pipes.
The Late Hellenistic, Roman and Late Roman-Early Byzantine pottery found in
Hadrianoupolis allowed us to conclude following preliminary knowledge: Generally
the surface and stratified collection of local and imported ceramics dating to the
Late Hellenistic, Roman and Late Roman-Early Byzantine periods (1st century B.C.
to early 8th century A.D.) from Hadrianoupolis represents an isolated typology with
scanty number of wares and forms with less quality. Through the quantification of
material and examination of clay there is strong evidence to assume that the great
majority of these vessels were manufactured in Hadrianoupolis of all periods.
Local origin of the material, however, was not proved by mineralogical analysis
of the clay yet.
In Hadrianoupolis the earliest fineware is represented by greyware, dating
from the 1st century B.C. to the 2nd century A.D. (i.e. for the pre-sigillata phase)
which almost exclusively locally produced, following Late Iron Age (so-called
“Phrygian”) tradition in production techniques, i.e. manufacture and firing, and
clearly also in the development of types. The greyware tradition in Hadrianoupolis
has a very isolated, local and conservative character. It seems that Late Hellenistic
and pre-Hadrian period at Hadrianoupolis was marked with greywares. Since
nearby settlements yields also pottery of Bronze and Iron Ages, it is surprising to
observe the physical similarity in appearance between Late Hellenistic and earlier
greywares.
In nearby settlement Kimistene beside greyware one was able to identify further
Hellenistic finewares. These are painted bowls in style of so-called “Galatian ware”,
so-called local „Megarian bowls“ with degenerated decoration patterns and early
Hellenistic black glazed skyphoi of northern Black Sea origin. In Hadrianoupolis,
however, further Hellenistic finewares are completely lacking.
In Hadrianoupolis so far more than three groups of Roman fineware are noticed
which we classify as “terra sigillata”, “fine ware without any slip” and “others”.
Furthermore, very few Roman import finewares was found in Hadrianoupolis,
amongst others, ESA import dishes and closed vessels. The inland location of
Hadrianoupolis in southwestern Paphlagonia means that the quantity of imported
pottery is very limited. Through this very limited number of material it seems
probable to assume that the sigillata and red-slip imports to Hadrianoupolis had
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its peak of distribution during the 2nd century A.D. In this paper included are
only excavated terra sigillatae of Early Roman to Late Roman from the 2006 and
2007 seasons, from which approximately 150 sherds were examined. The rest of
finewares were excluded.
The fineware information from Hadrianoupolis between 2005 and 2007 are
derived from the following areas: Bath A, Late Roman Villa, Bath B, and Apsidial
Building. Since the excavations are concentrated more on Early Byzantine period,
most of the Late Hellenistic-Roman material did not get collected from the stratified
contexts. They are rather finds of dumped and mixed contexts. Most of the pottery
material from Hadrianoupolis, however, are from the residual contexts or surface.
These contexts are frequently dumpings or fills of later periods. At very few, only
from some areas we have discovered fills with concentration on earlier pottery. One
example of them is the Room 9 of Bath A, where a large number of fragmentary
sigillata were recovered. No grave pottery has been examined in context yet.
The majority of the pottery found in Hadrianoupolis belong to Late RomanEarly Byzantine common (or coarse) wares which include pottery utilizied for
domestic storage, all phases of food preparation and service, containers for
cosmetic and other supplies, votive purposes and other functions. The dominance
of local or regional wares is reflected in the Late Roman-Early Byzantine coarse
wares. An analysis concerning their function showed, among other things, the
majority of storage vessels and the predominance of closed coarse ware also
in food preparation and storage (especially grain storage). Generally forms of
Hadrianoupolitan common wares tend to be very conservative and restricted to
some certain typologies. Kitchen pottery, for instance, is represented by casseroles,
pots, frying pans, troughs, basins, pitchers, jugs, juglets and trefoil-jugs with a
very weak and slow morphological evolution4. A small number of very unique
local vessels features variety of decorations, such as red-brown to brown painting
on the flat tondos of open forms was gathered from the site. Very few transport
amphorae, perhaps local origin as well, were recorded in Hadrianoupolis. Survey
and excavated coarse ware from Hadrianoupolis will be published elsewhere.

4 Such observations were also made in Gordion: Henrickson 1993.
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TERRA SIGILLATAE FROM HADRIANOUPOLIS IN PAPHLAGONIA
Majority of terra sigillatae in Hadrianoupolis from the Early Roman through
the Late Roman periods occur in a single fabric likely to be local or regional in
production. In the absence of kiln or source evidence for the terra sigillatae found
at Hadrianoupolis, as well as lacking parallels from nearby sites it is unwise to
define our fabrics or date our forms too closely. In Hadrianoupolis the majority of
local sigillata were represented as very fragmentary small sherds, making them
difficult to parallel to the standard corpora. This distinctive local sigillata or redslipped ware in open and closed shapes of Hadrianoupolis is called by myself
as “Hadrianoupolis red-slipped ware”, naming after easily recognizable surface
treatment, colour and decoration, which is unexceptionally smooth and shiny in its
earlier periods (2nd to 3rd centuries A.D.) and lighter, non-shiny and matt-slipped
in its later periods (4th century A.D.). The later red-slipped ware in Hadrianoupolis,
however, was documented very rarely. In the surroundings area of Hadrianoupolis
the later ware emerges more frequently.
As mentioned above, at Hadrianoupolis beside local sigillata very few imported
sigillata has been found. Some „Eastern Sigillata A“ samples were collected. The
ware is described by Hayes, Kenrick, and Slane5. The fabric of the Hadrianoupolis
sherds belongs to yellower end of the spectrum, with red-brown to red slip, normally
associated with the Augustan period. Slane supports a source in northern Syria6.
The vessels present at Hadrianoupolis date from the Augustan period through the
1st century. Also very few Pontic red-slipped ware has been collected. The ware is
described by Kenrick (1985, 271-82, fabric 271) and Hayes (1985, 92-6, fab 92)7.
Fabric
Hadrianoupolis red-slipped ware is completely a product of fast wheel, which
had left some wheel marks on the surface of the products. The clay is fine, high
quality in character and unexceptionally light or red-brown. The colours of nonporous surface range between creamy-buff (5YR 7/4-6/4) fabric with orange (2.5YR
6/6-6/8; 2.5YR 5/6-5/8), light grey-green (10YR 6/2) or rarely pink (10R 6/6) core
(very similar surface colour and treatment with Pontic sigillata). Some examples,
5 Hayes 1985, fabric 9-10; Kenrick 1985, fabric 223; Slane 1997, fabric 269-70.
6 Slane 1997, 272.
7 Kenrick 1985, 271-82, fabric 271; Hayes 1985, 92-6, fabric 92.
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apparently harder fired, are orange on the surfaces as well, while others are
evenly coloured throughout, lacking a core. These six identified slip colours differ
according to typology and date of the product. More often the slip was spaced out
erraticly, and the slip of interior and exterior sides differs from each other. In various
samples one is able to observe primary reparations (i.e. before the firing) and
finger prints at the exterior side of the vessel. Firing temperature of Hadrianoupolis
fineware is always very high. Generally wall thickness of the shapes are thin-wall
and they normally posses simple contours in convex or concave shape. Their
hardness degree at Mohs´ chart is „3“. A further local feature is the high proporition
of micaceous as the major inclusion in their clay; no other organic or inorganic
impurities were observed. In various aspects of fabric Hadrianoupolis red-slipped
ware is very similar to Pontic sigillata8 and local sigillatas of Ancyra, both of which
still remain sparsely known by the ceramicologists.
The shiny character of the vessels remind us an older technique, so-called
“burnishing”. This should be an optional technique for the pottery producents, who
could not produce sigillata glaze at the same level and manner. In most cases
fineware has a look of bichrome painting. A further common slipping pattern is
the limitation of the slip on some certain parts of the vessel, especially at rim.
Sometimes they also used different tones to emphasize the bichrome character
of the vessel. Hadrianoupolitan workshop was very keen on polishing the surface
and making it shiny.
The surface treatment of Hadrianoupolis red-slipped ware is coarse. Burning
of the pottery accuse in numerous cases surface deformations. In most of the
cases surface treatment of the vessels is porous.
Forms
The study of the fabrics led to the definition of different fabric groups of
Hadrianoupolitan sigillata and together with other criteria as frequency and variety
of forms brought up evidence of a very dynamic regional pottery production,
despite the fact that most of the forms represented on the surface or excavated
areas restricted to only one sherd. The forms and variants were grouped in
morphological-functional categories, first into “open” and “closed” forms, whereas
open and simple forms posses a much higher proportion than the closed forms (c.
8 For Pontic sigillata: Knipowitsch 1929.
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80% of shapes are open). Further detailed typology of vessels were made by means
of rim sherds. The main forms of Hadrianoupolis red-slipped ware are as follows:
bowls, cups, dishes, plates, lids, jugs, cannikin, amphorae, beakers, and miniature
vases. Large dishes and plates as well as complicated closed forms were not get
produced in Hadrianoupolis in a frequent manner. It seems that Hadrianoupolis
sigillata concentrated on very thin-walled shapes, probably because of lower level
of production techniques. No deep bowls or wide forms (such as containers) were
discovered at Hadrianoupolis red-slipped ware. Some of these forms and variants
are exclusively Hadrianoupolitan, and they reflect a “Paphlagonian” character in
styling. Morphologically in “red-slipped ware” repertory some Hellenistic forms in
Hadrianoupolis continued to exist into Roman times. Some special forms were
also collected: A side spouted jar (in form of a modern teapot) in red slip ware,
probably was a burial offer. Three forms were the most common ones: The most
popular form was definetely incurved rim bowl, whose production was easier than
others. The survival of mostly brown painted incurved rim bowls of Hellenistic
period into a red slipped form is asthonishing and could be classified as a further
evidence for the continuation of Hellenistic pottery manufacture tradition during
the Roman era. The second most common form is cups of 2nd century A.D.,
whose variants are richly documented. The increasing popularity of glass at the
end of the 1st century A.D. probably resulted in a dicrease of these cups in clay.
Often this form features a decorated surface. In many cases, especially at the
thin-walled wares, the bottom of the vessels were flat and thick. In Late Antiquity
Hadrianoupolis red-slipped ware forms tended to be thicker and coarser. The third
most common shapes in Hadrianoupolis are the dishes and plates. Futhermore,
internal or external tapered bowls in various sizes seem to be very common in
Hadrianoupolis.
The forms of local sigillata in Hadrianoupolis are influenced by many of the
giant fineware industries throughout the Mediterranean and the Black Sea, but
there is a difficulty in making exact parallels to our forms at Hadrianoupolis. It is too
early to determine the origin of these form imitations and their form numbers (also
the ways how they imitated by Hadrianoupolitan producents). Most of the terra
sigillatae from the 2005 surveys and 2006-2007 excavations at Hadrianoupolis
in Paphlagonia do not appear to fit any of the types as defined by J.W. Hayes in
Late Roman Pottery. A variety of forms are incorporated ranging in date from the
2nd century A.D. through the 4th century A.D. Much interest for the customary
behavior of the Hadrianoupolis fineware producers is the imitation and adaptation
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of “western and southern” forms and designs. These forms derive inspiration or
imitate a variety of sources. The red-slipped ware series imitates African, Cypriot,
and Phocaean red-slipped wares, a phenomenon seen elsewhere, including
Anemurium in Rough Cilicia9 and Amorium in Phrygia. The dating for these local
vessels is, therefore, loosely based upon the prototypes – many of which have
a well-established chronological framework. Although the industry represented
here is largely imitative, the incurved rim bowls, illustrated by nos. x-x are in a
characteristic style not readily paralleled elsewhere.
Decoration
The analyses on the decorated vessels reflected some decoration elements
from western influences, but with a unique local arrangement of ornaments. The
main decoration patterns at Hadrianoupolitan red-slipped ware are grooves,
flutings, ripples, notches, combed decorations or stampings. Major decoration
motives are geometrical patterns, bands, dotted lines, zigzag lines, wavy-lines,
scales, punctuated decorations, circles, squares, rhombs, triangles, rosettes, stars,
strands, plant ornaments and pictorial decors in horizontal, vertical, centred or
panelled type of styling. The stamped decorated pottery is very well represented in
Hadrianoupolis red-slipped ware (c. 10 %), but characterizes a local and mediocre
tradition. Some decorated rim ledge in form of African red-slipped ware at round
or rectangular bowls and dishes were also collected. In contrast to Ancyra none of
these local vessels bears stamps of potters10.
Date
The chronology of Hadrianoupolis red-slipped ware has a problematic nature,
since we only can deal with very fragmentary material with weak stratification
information. It seems very reasonable to assume that sigillata in Hadrianoupolis
concentrates to the 2nd and 3rd centuries A.D. even though production has
continued to the 4th century A.D. Cups and bowls should have been used also
grave gifts of the first two centuries of Roman era in southwestern Paphlagonia11.
9 Williams 1989.
10 Kaya 2005.
11 An instance: A grave group at the British Institute of Archaeology at Ankara, collected by J.
Mellart from Gerede in southwestern Paphlagonia.
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Through the forms and decoration these groups are documents of a local
red-slipped ware industry in Hadrianoupolis that appeared under the influence
of Romanization, and perhaps by the potters immigrated from other parts of Asia
Minor. The peak and abundance of this good quality wares of Roman type seem
to be the 1st half of the 2nd century A.D., a period characterized by important
historical changes in northwestern Anatolian plateau and population at the site
and its environs. From the 2nd quarter of the 2nd century A.D. onwards an
independent development in form, decoration and technique may be observed.
Production of smooth and shiny surfaced sigillata continued without any break
until the 3rd century AD, although the later pieces (fourth century) do not posses
the same slip, and therefore should be attributed rather to “red-slipped ware”.
Our present knowledge is not sufficiently convenient to start to settle
Hadrianoupolis red-slipped ware somewhere with the other Anatolian pottery
centers, such as Antioch, Ephesus, Pergamon, Çandarlı or Sagalassus, since
the material presented here comprised merely by fragmentary pieces from later
contexts.
Futhermore, examples of Hadrianoupolis red-slipped ware are also being
known to the author only as unprovenienced examples in local museums of
northwestern Turkey (Museums of Çankırı, Kastamonu, Amasra and Ereğli).
Particularly, Roman pottery collections at the Museum of Çankırı stem mostly from
the burials in this region.
We would like to construe the model of local production and its distribution
of Hadrianoupolis red-slipped ware as “self production and consumation in a
limited area”. Also limited and isolated typologies and lacking evidence of import
ware are further indications of this type of local economy model. Because of the
long distance to the coastline and commercially poor situation this area reflects a
reserved and closed economic system in Roman Asia Minor.
CONCLUSIVE REMARKS
The Hadrianoupolis red-slipped ware is not well recorded in the entire ceramic
material from Hadrianoupolis (respectively less than 1 % from the total), documents
Romanization of this area by the adoption of an element of the Roman material
culture. For the region of Paphlagonia, several key moments of Romanization
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have been recognized. Evidence of manufacturing sites, manufactures, kiln sites
or kiln wasters in or outside of our study area, however, have not been discovered
yet. Nor overfiring or slags of fineware were not found so far. All of the red slip ware
are made of similar (local) clay, while it was not possible to perform laboratory
analyses of their fabrics yet.
Through these local products one receive an impression that in a relatively
short period of time (from the 1st century A.D.), the Roman tableware industry in
Paphlagonia developed parallel to other manufactures in western and southern
Anatolia. Perhaps the presence of a large number of population in southwestern
Paphlagonia at the beginning of the 2nd century A.D. from various parts of the
Roman Empire resulted in an active form of ceramic industry. Presumably local
manufacture of terra sigillata came into Paphlagonia along with the Roman soldiers
of the conquering army or long distance traders between western and central part
of Anatolia. Through archaeological finds one can suppose that shortly after the
beginning of political Roman existence in this region, the inhabitants of Roman
Paphlagonia became the main consumers of such luxurious pottery and left their
former tradition of greyware.
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2006 YILI ERYTHRAI KAZISI (İLK SEZON)
Ayşe Gül AKALIN*
İzmir İli Alaçatı İlçesi, Ildırı Köyü’nde yer alan Erythrai antik yerleşiminde 2003
yılında Ankara Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında
başlatılan yüzey araştırmalarımız üç sene sürdü1, ki bu çalışmalar planlanan
kazı çalışmaları için ön çalışma niteliği taşımıştır (Resim: 1a). 2005 yılı sonunda
ise varılan sonuçlar doğrultusunda, ekibimiz adına kazı iznine başvurulmuştur.
Başvurumuz, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında kabul edilmiş ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın yetkilerinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izniyle Erythrai antik yerleşiminin kazıları tarafımıza verilmiştir. Böylece, bu izni
takiben Erythrai’da Ankara Üniversitesi ekibi olarak 2006 Eylül ayı başında kazılara
resmen başlanmıştır2. Biz Erythrai’daki kazılarımızı “II Nesil Ankara Üniversitesi
Erythrai Kazıları” olarak adlandırmaktayız. Çünkü hatırlanacağı üzere, 1965-1984
yıllarında Ord. Prof. Dr. E. Akurgal başkanlığında ve hâlen Ankara Üniversitesi,
hem Ankara Üniversitesi kökenli olup hem de başka üniversitelerde görev yapan
hocalarımızdan kurulu ekipler, burada yaklaşık 20 yıl önce ve 20 yıl boyunca
kazılar yapmışlardı3.
* Yrd. Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ
Tarihi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye , Ankara-TÜRKİYE.
e-mail: akalin@humanity.ankara.edu.tr
1 Özgünel, C Erythrai Yerleşimi 2003 Sezonu Yüzey Araştırmaları, 22. Araştırma Sonuçları
Toplantısı 2004, 245-250, Özgünel, C-Görkay, K, 2004 Yılı Erythrai Antik Yerleşimi Arkeolojik
Araştırmaları, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2005, 239-248.
2 İlkin 1965-1984 Erythrai’daki Ord. Prof. Dr. E. Akurgal’a ve ekibinde çalışmış şu anda
hocalarımız olan ve arkeoloji misyonunu sürdüren artık I. nesil Erythrai kazılarını
gerçekleştirmiş tüm üyelere teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Diğer taraftan kazı iznimizi
veren Genel Müdürlüğümüze, 2006 sezonu Bakanlık temsilcimiz Jülide Kayahan’a, finansal
destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM ve A.Ü. BAP’a (Ankara Üniv. Bilimsel
Araştırmalar ve Proje Md.), ardından çalışmalar boyunca yardımlarını esirgemeyen Çeşme
Kaymakamı Sayın Nazmi Günlü, Çeşme Müzesi Müdürü Sayın Emrullah Karadurgut ve
elemanları Hüseyin Vural ve Hüseyin Yavuz’a teşekkür ediyoruz. Ekibimiz kapsamında ise
üniversitemizde genç nesil tüm bilim adamlarını ve asistanlarını destekleyen, Erythrai projesi
için elinden gelen her şeyi hâlen yapan sayın onursal başkanlarımız Prof. Dr. Coşkun Özgünel
ve Prof. Dr. Hayat Erkanal’a, devamında 2006 çalışmalarında özveriyle çalışan Arş. Gör.
Dr. Kamil Doğancı, Mimar Ayşe Peker, Arş. Gör. İrfan Tuğcu, Müh. Ziya Akalın ve öğrencimiz
Selçuk Ağademir’e yine teşekkürü borç biliriz.
3 Akurgal, E, Erythrai, İzmir, 1979, Akurgal, E, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul 1985, Akurgal, E;
Griechisch und Römische Kunst in der Türkei, München ,1987, Bayburtluoğlu C, Erythrai,
Ankara, 1975, Bayburtluoğlu C, Erythrai II, Ankara, 1977.
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Bu büyük antik yerleşimi tekrar ele almamızdaki amaç ise, Erythrai’da yarım
kalmış arkeolojik araştırmalara, yeni olanaklar ve yöntemler ışığında ancak belli
bir sistematik içinde devam etmektir. Bu doğrultuda Bakanlığımıza sunduğumuz
planda da yer aldığı üzere, ilk beş yıllık içerikte, yüzey araştırmaları sırasında
başlanan yerleşimin topografik haritası bitirilerek açıktaki kalıntıların bu plan
üzerine aplikasyonu tamamlanacak ve bağlantılı olarak GIS sisteminin oturtulması
sağlanacaktır (Resim: 1b). Bunların paralelinde yerleşim içindeki yoğun yüzey
araştırmalarına da devam edilecek, tehdit altında olmadığı sürece bütünlüğü olan
yeni alanların açılmasına, jeofizik çalışmaları tamamlandıktan sonra başlanacaktır.
Diğer taraftan değinileceği üzere, ilk nesil kazılarında çıkarılmış ve açıkta
korumasız kalmış kalıntıların acil konservasyonları ve çevre düzenlemelerine
ağırlık verilecektir. Bunların yanında eski kazılardan elimize ne yazık ki düzenli
belge ve envanterler geçmemiştir ve bu nedenle en eski buluntu ve kalıntılardan
başlayarak hem arazi hem de müzelerde bulunan tüm Erythrai eserlerinin toplu ve
yeni envanterlerinin oluşturulmasına devam edilecektir.
Söz konusu ilk beş yılın öncelikli maddelerinden bir diğeri ise, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de çok önemsediği gibi bir kazı evinin
yapılmasıdır. Prof. Akurgal döneminde ekip köy ilkokulunda konaklamış ve söz
konusu tarihlerde aynı ekip ardı ardına farklı merkezlerde çalıştığı için Ildırı’ya
kalıcı bir kazı evi ve depo yapma ihtiyacı duymamıştır. Dolayısıyla, gerisinde
de bir kazı üssü bırakmamıştır. Şüphesiz Erythrai gibi büyük ve önemli bir antik
yerleşimde çalışmalar çok uzun yıllar sürecektir, bu nedenle kalıcı bir araştırma
üssünün kurulması, çalışmaların sağlıklı yürümesi için zorunludur. Bu aynı
zamanda, Çeşme gibi rantı yüksek gözde bir tatil beldesinin hemen yanında yer
alan Erythrai’ın, hem yerel yönetimlere hem de tepkili köy ahalisi ve kamuoyuna,
burasının tatil ve tarım değil, bir tarih kasabası ve bir kültür mirası olduğunun
benimsetilmesi açısından önem taşımaktadır.
Erythrai araştırmalarındaki mevcut durum değerlendirmesinden sonra,
2006 yılında Erythrai kazılarına şu başlıklar altında başlangıç yapılmıştır. İlk
sezon çalışmalarımız iznimizi takiben, arazide fiili olarak, 7 Eylül-15 Ekim 2006
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
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1. Temizlik ve Geçici ya da Acil Konservasyonlar
Bu çalışmalardan ilki Cennet Tepe’deki Roma Villaları’nda gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu alanda 2004 yılında eski kalıntıların topografik haritaya aplikasyonu
için noktalar alınmış ve ölçümlere başlanmıştı. Ancak bu sezonda, yakında
yürütülecek teknik çalışmalara hazırlık için, tüm alanlarda öncelikli sorunumuz
olan ağaçlar ve kökler ortadan kaldırılmaya başlanmıştır (Resim: 2a).
Alanın bir diğer sorunu da, ilk kazılarda çıkarılmış, ama açıkta bırakılmış,
daha sonra Çeşme Müzesi’nin girişimleri ve ören yeri bekçisinin çabalarıyla
üstleri kapatılmış yapıların zeminlerinde bulunan mozaiklerle, döşemelerdir.
Döşemelerden, kuzeybatı yöndeki yapının zemininde yer alanlar, yapının kayarak
yıkılmaya başlaması sonucu dağılmaktadır. Buna tarafımızdan acil ve geçici
olarak müdahale edilmiş, mozaiklerin altındaki kayan zemin, yanlardan ve alttan
moloz taşların harçla bağlanmasıyla desteklenmiştir (Resim: 2b). Bu uygulamada
mozaikler üzerlerine harç gelmeyecek şekilde mermer kumuyla örtülmüş, dökülen
köşeler ince bir harçla sınırlandırılmıştır. 2007 sezonunda, ekibe katılacak olan
konservatörümüz bunları kolaylıkla söküp daha köklü çözümler uygulayacaktır.
Beraberinde de yapıların tabanlarındaki mozaiklerin konservasyon projesi
hazırlanmaya başlanacaktır. Ayrıca alandaki yapılarda stratigrafi görülmektedir
ama eski açmaların dolması kalıntıların tanımlanmasında güçlük yaratmaktadır.
Bunun için 2007 yılından itibaren yapıların üstündeki toprak atılacak, eski açmalar
genişletilip ayrıntılı çizimlere başlanacaktır.
Temizlik ve geçici/acil konservasyonlar kapsamında ikinci çalışılan alan Prof.
Akurgal döneminde açılmış ve restorasyonuna başlanmış tiyatrodur. Buradaki
surveylerimiz sırasında yine yapının topografik haritaya aplikasyonu için noktalar
alınmış ve ölçümler yapılmıştı (Resim: 3a). Yerleşimin en çok turist ziyaretine açık
bu binası Çeşme Müzesi’nin girişimleriyle ve ören yeri bekçisinin denetiminde
zaman zaman otlardan arındırılmaktadır. Ancak çalışmalarımızdan önce cavea ve
scene kısımlarındaki büyük ağaçlar ve ağaçlaşmış maki örtüsü burada da yapının
büyük taş blokları ve temellerini tehdit etmekteydi. Bu nedenle, söz konusu bitki
örtüsü motorlu testere kullanılarak temizlenmeye girişilmiş, 15 gün aralıksız
çalışıp tüm ağaçlar kesilmiştir (Resim: 3b). Bu çalışmanın sonucunda caveanın
doğu sınırına ulaşılmış ve batıda çift diazomalı tiyatro caveasının ikinci kısmı
ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Tiyatronun hemen arkasında akropol yapıları
yer almaktadır ve burası tamamen maki ve ağaçlarla kaplıdır. Söz konusu kesim
potansiyel yangın yeri adayıdır. Bu nedenle caveanın üstlerinde bitki örtüsünden
arındırma çalışmalarına 2007 yılında da hızla devam edilecektir.
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Günümüzde tamamen açıkta olan tiyatro ciddî tahrip problemiyle karşı
karşıyadır. Özellikle oturma sıralarının üzerinde yer aldığı kireç taşından oluşan
cavea zemini açıkta bırakıldığı için erimeye ve dökülmeye başlamıştır. Bunda
üzerini kaplayan bitki örtüsünün, tepeden akan yağmur sularının ve her yere
basan, kendilerine alternatif yollar açan ziyaretçilerin rolü büyüktür. Prof Akurgal
döneminde yapılmış kısmî restorasyonda, cavea binası üzerinde bir hat ve
diazoma koridoru, içinde demir konstrüksiyon bulunan beton bloklarla örülmüştür.
Ancak beton tuzları burada da altındaki kireç taşı zemini eritmektedir. 2007 yılında
uzmanlar tarafından hazırlanacak durum raporu doğrultusunda, cavea zemini için
konservasyon yöntemine karar verilecektir. Diğer taraftan tiyatronun orijinal taşları
Prof. Akurgal dönemi restorasyon çalışmalarında orkestra kısmında toplanarak
gruplandırılmıştır ama taş envanter kayıtları tutulmadığı ya da bizim elimize
geçmediği için hangi bloğun kesin olarak nereden geldiği maalesef belli değildir.
Bu nedenle hızla taş envanterinin çıkarılmasına ve çizimlere başlanacaktır.
Tiyatro konusunda diğer bir sorun da, yerel yönetim ve kamuoyu tarafından,
tiyatronun bir an önce tamir edilip (!) Erythrai’da yapılacak etkinliklere açılması
konusunda bizden ciddi beklentiler ve ısrarlı talepleri olmasıdır. Oysa tiyatronun
tamir değil restore edilmesi söz konusudur ve bunun için teknik olarak öncelikle
tüm taş envanterlerinin tamamlanıp plan ve rölövesinin çıkarılıp profesyonel
bir ekip tarafından restorasyon projesinin hazırlanması gerekmektedir. Tabiî ki
büyük restorasyon maliyeti için kesintisiz sponsorlar sağlandığı takdirde, bu
ekibi oluşturma fırsatı da doğacaktır; ancak bilimsel açıdan yaklaşımımız, büyük
yerleşimin plan bütünlüğü göz önünde tutularak, yapı restorasyonlarında paralel
çalışmaların yürütülmesi, özellikle aceleci davranılmamasıdır. Bu durumda Erythrai
tiyatrosu ve diğer açıktaki yapılar için hâlihazırda başarılacak en gerçekçi ve doğru
eylem restorasyonlardan önce, tahribatı durdurmak için konservasyonlarında
yoğunlaşmak ve bu türde yapıların halka başka görsel yöntemlerle sunumunu
sağlamaktır.
Tamir ve çevre düzenlemesi kapsamında çalışılan diğer alan ise yine Prof.
Akurgal döneminde kazısı yapılmış, mozaik zeminli Helenistik-Roma evleri
idi. Bu binaların, topografik plana aplikasyonları kapsamında noktalar alınarak
ölçümlerine ve çizimlerine başlanmıştı. Bu sene burada, ancak köylülerce
büyükbaş hayvanların otlaması için tahrip edilmiş tel örgüler tamir edilmiştir.
Bu evlerde 2007 yılında yeni çalışmalar kapsamında, zeminlerindeki mozaikler
konsevatörler tarafından açılarak kondüsyonları görülecek ve konservasyonları
başlayana kadar yeni yöntemlerle acil koruma altına alınacaklardır.
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2. İlk Sezonun İkinci Başlığı Erythrai Kazısı İçin Depo Kazı Evi ve Etüt Binası
Hazırlıklarıdır
Erythrai gibi büyük bir antik yerleşimde uzun yıllar sürecek çalışmalarda
kullanılmak üzere bir araştırma üssü kurulması düşüncesiyle, ekibimiz
survey yaptığı tarihlerden başlayarak, Ildırı Köyü’nde kazı evi ve deposu
konumlandırabilecek Hazine’ye ait arazi ve eski yapılar arayışına girmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ilk
başvurumuz değerlendirilerek, Maliye Bakanlığı ile iletişime geçilmiş ve ilk etapta
2006 yılı Mart ayında, Hazine’ye ait 484 sayılı parsel, tahsis sonucu Erythrai kazı
çalışmalarında kullanılmak üzere tarafımıza verilmiştir.
Söz konusu arazi içinde “Dam” olarak tanımlanmış, üç mekânlı eski bir köy evi
yer almaktadır (Resim: 4a). Devşirme taşlardan yapılmış yapı tamamen ayakta
olmakla beraber, bakımsızlıktan çatı, doğrama gibi ahşap aksamları çürümüş
ve yer yer sıvaları dökülmüştü. Bu yapının başlangıçta kışın bir depo, çalışma
sezonlarımızda ise konumunun elverişliliğinden dolayı kazı malzemesinin,
ekipmanın duracağı aynı zamanda kazıdan çıkan buluntuların temizlik,
konservasyon ve çizimlerinin yapılacağı bir etüt mekânı hâline getirilmesine karar
verilmiştir.
Bu amaçla ilkin usta tutularak binanın çürüyüp çökmüş çatısı ve doğramaları
tamir edilmiş. Ardından iç ve dıştaki sıvaları yapılarak, delikleri kapatılmış ve kireç
badanayla boyanmıştır. Son olarak depo ve etüt binası işlevinde kullanılacak bu
yapının güvenliği için pencere ve kapıların önüne demirler yaptırılmıştır. Aslında
geleneksel köy evi özellikleri taşıyan binamızın, uzun vadede diğer yapılara
sahip olduğumuz takdirde, kazı araştırma binalarından biri olarak sergi–toplantı
gibi işlevlerde kullanılmaya uygun olduğu görülmüş ve mimarımız Ayşegül Peker
tarafından olanaklar ölçüsünde onarımlarda baştan dikkatli ve titiz davranılmıştır
(Resim: 4b).
Başlangıçta diğer alanlarımız gibi binanın çevresi de makiler, otlar, ağaçlar
ve halkın döktüğü çöplerle kaplıydı. Bunlar işçiler ve ekip üyeleri tarafından
haftalarca temizlenmiş atıklar köyün çöplüğüne traktörle taşınmıştır. Yapının
çevresini açmaktaki amacımız ise köyün içine ve çevresine taşınarak dağıtılmış
Erythrai’ın antik yapılarına ait mimarî taş elemanların toplanmasıydı ki temizlik
bittiğinde büyük mimarî parçalar da binanın çevresine getirilmeye başlanmıştır.
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3) Ödeneğimiz bittikten sonra ve küçük ekibimizde eleman sayımız da
azaldıktan sonra bu sezona ilişkin yeni tespitler adına son çalışmamız üç günlük
bir yerleşim içi surveyi olmuştur.
Araştırmalarda elimizdeki uydu fotoğrafı üzerinde ilginç kalıntılar barındırdığı
görülen bazı noktalara gidilmiştir. Bunlardan ilki daha önceki çalışmalarda
kayıtlarına rastlanmayan ya da tanımlanmamış, akropolün batı eteğindeki cavea
şeklinde oyulmuş alandır (ki bunun bir Bouleterion’a işaret etmesi söz konusudur).
Özellikle görülen planı ve bilinen başka antik yerleşim planlarında da olduğu
gibi, yanındaki Agora, Heroon gibi monumental binaların arasında ve akropol
eteğindeki konumuyla bu savı güçlendirmektedir. Tabiî ki duruma kazılar netlik
kazandıracaktır.
Yine bu kısa araştırmamızda, özellikle yerleşimin kuzeydoğu ve doğu
kısımlarında önce alınmış bazı şüpheli noktalar GPSle tekrar alınmıştır (Resim:
5a). Yeni görülen kalıntıların olduğu kesimler de kaydedilmiştir. Bu kapsamda doğu
yönde ilerlenerek sur dışına çıkılmış, daha önce tespit ederek topografik planımıza
kaydettiğimiz mezarların olduğu alana gidilmiş ve buralarda maalesef yeni kaçak
kazılara devam edildiği tespit edilmiştir. Bu kesimden tekrar yerleşimin kuzeyine
yönelerek yerleşim suru içine girilmiş ve sur etrafındaki tarlalarda dolaşılarak ve
ortaya dağılmış mimarî taş bloklar kaydedilmiştir.
Arazideki tüm çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Çeşme Müze
Müdürlüğü’nün talepleri üzerine, envanterlerimize işlediğimiz, sit alanındaki ünik
bir mimarî eleman ve 2005 yılında sit bekçisi tarafından bulunarak depoda koruma
altına alınmış “Naiskoslu Kybele” olarak adlandırılacak bir plâstik eser diğer bir ünik
mimarî parçayla birlikte (Resim: 5b) Çeşme Müzesi’ne götürülerek tutanakla teslim
edilmiştir. Bu seneki teknik çalışmaların anlatımından sonra, en azından Erythrai’a
ait bu Naiskoslu Kybele buluntumuzla bir bilimsel değerlendirme fırsatımız olsun
(Resim: 6a). Bu eser şu anda makale hâline getirilip yayına verilmiştir4 ama kısaca
değinirsek, 2005 yılı kışında bekçimiz tarafından köy içinde bulunarak depoya
getirilip korunma altına alınmıştır. Bu stel aslında önceki senelerde ele geçirilmiş
iki Naiskoslu Kybele stelin ardından üçüncüsüdür. Andezitten yapılmış olan adak
steli, kareye yakın prizmal bir konut modelidir. Ölçüleri Y. c.a 52 cm. dir., G. 34.5
cm., D. 35.5 cm. dir (Resim: 6b).
4 Asia Minor Studien dergisinin 2008 yılı Haziran cildi için yayına alınmıştır.
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Önce bulunmuş iki eser Naumann tarafından stil kritikleri yapılıp yayınlanmıştır5.
Bunlardan biri şu anda Çeşme Müzesi’nde sergide bulunmakta, diğerinin ise bir
kısım Erythrai buluntularıyla beraber olasılıkla İzmir Müzesi deposunda olduğunu
düşünüyoruz. 2005 buluntusu Naiskoslu Kybele steli özellikle naiskosun işlenişi
bakımından ve figürün orantıları açısından diğer Erythrai stelleriyle değil de, 1994
yılında Phokaia’dan bulunmuş Naiskoslu Kybele adak steli ve Marsilya, Velia,
Thasos, Perinthos örnekleriyle yakın benzerlik taşımaktadır6.
Naumann’a göre Doğu Grek heykeltraşlığında Arkaik Dönem başlangıçlı
Naiskoslu Kybele adak stelleri Klâsik Dönem içinde bile, bir gelenek şeklinde
Arkaik Dönem tasvir tarzına devam etmiştir7. Diğer İonia örnekleriyle bütünlük
gösteren 2005 yılı Erythrai buluntusu da, stil kritik özellikleriyle İÖ 6. yy. sonlarına
tarihlendirilendirilmelidir.
Kybelemizin biçem özellikleri ve ait olduğu dönem yanında bizim ilgimizin
esas yoğunlaştığı nokta eserin, Erythrai’da İÖ 6. yy. öncesine varan bir Kybele
kültünü vurgulamasıdır ki, buna işaret eden yerleşimde başka kanıtlar da
mevcuttur. Bunların başında, yerleşimin farklı kesimlerinde kümelenmiş, orjinalleri
Phrigya’da yer alan ve İonia’nın diğer merkezlerinde de rastlanan, kayalar üzerine
açılmış nişlerin olduğu açık hava kült alanları gelir. Diğer taraftan Erythrai’daki
arkaik Athena tapınağının bulunduğu akropol ve bunun yamaçlarındaki nişler ise
Phokaia’daki Kybele kutsal alanı ile Athena tapınağı bağlantısına benzemektedir8.
Her ikisinin de ortaya serdiği görüntü; Arkaik Dönemde hem etnik hem de ticarî
anlamda Kıta Yunanistan’la yoğunlaşan iletişim paralelinde Grek karakterini
benimsemeye başlamış İonia kıyılarında -yerli bir Ana tanrıça=Kybele ile ithal bir
tanrıçanın=Athena beraberinde ya da kimliğinde tapınım görmeye devam etmiş
olmasıdır.
Öyle ki Akurgal dönemi kazılarında 1970 yılında akropolde ele geçirilen
arkaik eserler için özellikle tahtta oturan poloslu veya başörtülü tanrıça figürinleri9
ikonografik olarak Athena’dan çok Kybele’ye işaret etmektedir. Devamında
Erythrai’ın Hellenistik Dönem yazıtlarında adı geçen Kybele, daha geç dönemler
için Grek yazınlarında anlatılan Erythrai’lı Sybillerin hikâyeleriyle de bağlantılı
5
6
7
8
9

Naumann 1983,129 ff, Kat Nr. 54 ve 55.
Özyiğit 1994, 431, Taf.4 ve Roller 1999, 132 ; Naumann 1983, 118-119,125,137-139.
Roller 1999, 145.
Özyiğit 1995, 431 ve 1996,4 ff. ve 1998, 769 ve 2002, 337; Naumann 1983, 136.
Bayburtluoğlu 1977, 16-17 Kat Nr. 5,6,7,8,13,14, 35 ve s. 50’deki dört figürin.

305

gözükmektedir10. Diğer taraftan Kybele Erythrai’daki varlığını, çeşitli niteliklerini farklı
isimler altında taşıyan Athena, Demeter ve Hekate gibi tanrıçaların kimlikleriyle ve
benzer tapınım gelenekleriyle Roma Dönemi içlerinde de sürdürmüş gözüküyor.
2006 yılında başladığımız ikinci nesil Ankara Üniversitesi Erythrai projeleri
programına yakın gelecekte dahil edeceğimiz sistematik territorium surveyleri,
ki yerleşimleri tanımlamak için bölgesel çalışmaların kesinlikle gerekli olduğu
görüşündeyiz, şüphesiz yeni buluntularıyla bize bu konularda da yeni bilgiler
sunacaktır.
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Resim 1a: Erythrai survey projesi 2003-2005 çalışma alanları

Resim 1b: Erythrai survey projesi topografik plan çalışmaları
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Resim 2a: Erythrai 2006 Cennettepe Roma villaları temizlik çalışmaları

Resim 2b: Erythrai 2006 Cennettepe mozaikli alan geçici konservasyonları
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Resim 3a: Erythrai 2004 tiyatro topografik plan aplikasyon çalışmaları

Resim 3b: Erythrai 2006 tiyatro temizlik çalışmaları
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Resim 4a: Erythrai 2006 kazı deposu onarım çalışmaları

Resim 4b: 2006 Erythrai kazı deposu tamir sonrası

310

Resim 5a: 2006 Erythrai yerleşim içi tespit çalışmaları

Resim 5b: 2006 Erythrai Çeşme Müzesi’ne eser transferi
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Resim 6a: 2006 Erythrai
buluntusu
Naiskoslu Kybele steli

Resim 6b: 2006 Erythrai Naiskoslu Kybele
steli çizimi
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2006 YILI KLAZOMENAİ KAZISI
Güven BAKIR*
Yaşar ERSOY
Hüseyin CEVİZOĞLU
Ümit GÜNGÖR
İlkan HASDAĞLI
2006 yılı Klazomenai kazısı çalışmaları, 24 Temmuz-01 Kasım günlerinde
gerçekleştirilmiştir1. Bu yılın çalışmaları Urla, İskele Mevkii’nde yer alan HBT
(Hamdi Balaban Tarlası) Sektörü’nde iki ayrı alanda yürütülmüştür. Arazide
yürütülen çalışmalar iki ana grup altında toplanabilir: Sektörün doğusunda, J 22, J
23, J 25, J 26, J 28 ile K 25, K 26 plan karelerinde yürütülen birinci grup çalışmalar,
2005 yılında kule ve gövdesine ait temellere ulaşılan Arkaik Dönem suru ile
ilişkilidir. İkinci grup çalışmalar ise, sektörün batısında, E 24, E 25, D 24, D 25, F
25, G 24, G 25 plan karelerinde gerçekleştirilen ve M.Ö. 4. yüzyıl yerleşmesine ait
mimarî kalıntıların açığa çıkarılmasını kapsar (Resim: 1).
Kazı çalışmalarının yanı sıra küçük buluntuların koruma ve onarım
çalışmaları restorasyon laboratuvarında yürütülmüştür. Ayrıca, Arkaik Dönem sur
duvarlarındaki bazı taşların yüzeyinden kopan ve kırılan parçaların dağılmaması
için, kısmen koruma çalışmaları da gerçekleştirilmiş ve söz konusu parçalar ait
oldukları yerlere yapıştırılmıştır.
* Prof. Dr. Güven BAKIR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100
Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Yaşar E. ERSOY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100
Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100
Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Dr. Ümit GÜNGÖR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornovaİzmir/TÜRKİYE.
İlkan HASDAĞLI, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornovaİzmir/TÜRKİYE.
1 Sağladıkları desteklerden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM), Ege
Üniversitesi Rektörlüğü’ne, InterGen-Enka, İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne teşekkür
ederiz. İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Cengiz Aslantaş, Bakanlık temsilcisi olarak görev
almıştır. Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon
Programı’ndan iki stajyer öğrenci ile Ege Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nden bölüm
öğrencileri kazı çalışmalarımıza katılmışlardır.
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Kazı ve restorasyon çalışmaları dışında Klazomenai kentinin bugün su
altında kalmış kısmındaki deniz tabanının jeofiziksel yöntemlerle üç boyutlu
haritalandırılması diğer bir araştırma faaliyetimiz olmuştur.
HBT SEKTÖRÜ KAZI ÇALIŞMALARI
M.Ö. 4. YÜZYIL YERLEŞİMİ
İlkan HASDAĞLI
E - D 24 - 25 plan karelerindeki çalışmalarda Roma Dönemine ait mimarî
kalıntılara rastlanmaması, HBT Sektörü’nde yakın dönemlere kadar devam eden
tarımsal faaliyetlerin yaratmış olduğu tahribatın yanı sıra sektörün doğusunda bazı
duvarları ortaya çıkarılan Roma Dönemi mekânlarının dar bir alanda sınırlanması
ile ilişkilidir. Bununla birlikte, M.Ö. 4. yüzyıl duvarları üzerinde ve çevresinde Roma
Dönemi tahribatı da tespit edilmiştir.
2006 yılı E 24 plan karesi çalışmalarında Roma Dönemine ait tahribata uğramış
iki mezara rastlanmıştır. Bunlardan ilki plan karenin doğu sınırında bulunan kireç
mezar2 (Resim 2), diğeri ise daha batıda yer alan ve doğrudan toprağa yapılan
gömüdür. Kireç mezarda ele geçirilen kafatasının arka kısmında, bir trepenasyon
deliği bulunmaktadır3. Yine, aynı gömünün kafatası içerisinde aşınmış bir bronz
sikke ele geçirilmiştir.
ED 24-25 plan karelerindeki çalışmaların temel hedefi M.Ö. 4. yüzyılın ikinci
çeyreğine tarihlenen büyük yapının kazısını tamamlamaktır4. Yapının batı sınır
duvarının güney bölümü 1999 yılında kısmen açığa çıkarılmış ve ana kaya
yatağı içerisine yerleştirilen bu duvarın D 25 - D 26 plan kareleri sınırında anîden
2 ‘Kireç mezar’ tanımlaması ile dere kumu ve çakıl taşının bağlayıcı eleman olan kireçle
yoğrulmasından oluşan karışımın bir taş lâhit gibi biçimlendirilerek yapıldığı mezar tipi ifade
edilmektedir.
3 Kafatasındaki tedavi amaçlı delgi ya da “trepenasyon” prehistorik çağlardan yakın zamanlara
kadar örnekleri görülebilen bir tedavi yöntemidir. Bkz. M. Özbek, “Çayönü’nde Kafatası Delgi
Operasyonu” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel
Sayısı (Ankara, 1998) 109-112.
4 HBT Sektörü’nde 1990 yılından bu yana süren kazılarda mimarî kalıntılarına ulaşılan ve basileia
olarak adlandırılan büyük yapı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Y. Sezgin, Klazomenai M.Ö. 4. Yüzyıl
Basileiası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (İzmir, 2002); İ. Hasdağlı, Klazomenai HBP
Sektörü M.ö.4. Yüzyıl Tabakalarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
(İzmir, 2003); G. Bakır, et.al., “2004 Yılı Klazomenai Kazısı” KST 27/2 (Ankara, 2006) 366-368;
G. Bakır, et.al., “2005 Yılı Klazomenai Kazısı” KST 28/2 (Ankara, 2007) 191-193.
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kesildiği görülmüştür. İşte bu kesinti, yapı inşaatının yarım bırakıldığı izlenimini
uyandırmaktadır. Ne yazık ki, duvarın devamı ve yapının kuzeybatı köşesi 2006 yılı
kazılarında tespit edilememiştir (Resim 3). Bunun sebebi alandaki yoğun tahribattan
kaynaklanabileceği gibi yapının önceden düşünüldüğü üzere muhtemelen hiç
bitirilmemiş olmasıyla da ilintilidir. Alanda yüzey seviyesinin ana kayaya çok yakın
olması ve tarımdan kaynaklanan tahribin birçok yerde ana kayaya kadar ulaşması
sağlam verilere ulaşmamızı birçok durumda güçleştirmektedir.
Büyük yapının kuzey sınır duvarının devamı E 24 plan karesinin batı ucuna
kadar devam etmekte, burada bir kapı (Resim: 1, 3) ile son bulmaktadır. Ayrıca,
D 24 – D 25 plan karelerinin doğusunda yapıya ait kuzey-güney akslı başka bir
duvar (70 No.lu duvar) da tespit edilmiştir (Resim: 3). E 24 plan karesindeki büyük
yapı ile ilişkili son duvar, doğu-batı doğrultulu 69 No.lu duvardır (Resim: 3): Son
derece tahrip edilmiş durumdaki bu duvar sadece bir ana kaya yarığı içerisine denk
gelen dar bir alanda korunmuştur. D ve E 25 plan karelerinin güneyinde yapılan
çalışmalarda da aynı yapıya ait bazı duvarlar ele geçirilmiştir: Kuzey-güney akslı
75 ve 76 No.lu duvarlar ile doğu kısmı geçtiğimiz yıllarda açığa çıkarılan doğubatı akslı 48 No.lu duvarın devamı gibi (Resim: 3). E 25 ve F 25 plan karelerinin
sınırında ise güney kısmına geçtiğimiz yıllarda rastlanan 53 No.lu kuzey-güney
doğrultulu oldukça tahrip gören duvarın devamı tespit edilmiştir (Resim: 1).
Alandaki yüzey seviyesinin ana kayaya yakınlığı ve tarım faaliyetleri nedeniyle
tahribat görmüş dolgulara rağmen, sınırlı alanlarda korunabilmiş bazı dolgulara
da rastlanmıştır. F 25 plan karesi bu dolguların net olarak ele geçirildiği bir
alandır (Resim: 1, 4). Burada, yapının tesviye dolguları kendilerinden daha erken
mekân ve duvarları kapatmaktadır. 2006 sezonu çalışmalarında tesviye dolguları
içerisinde ele geçirilen en geç tarihli seramik buluntuların M.Ö. 4. yüzyılın ikinci
çeyreğine ait olduğunun görülmesiyle yapının inşa tarihine ilişkin geçmiş yıllarda
ulaşılan sonuçlar bir kez daha teyit edilmiştir.
F 25 plan karesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kalınlıkları 0.35 ile 0.50
metre arasında değişen, kuzeybatı ve güneydoğu yönünde uzanan bazı duvarlara
rastlanmıştır (Resim: 1, 4). Bunlar, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen ve
büyük yapıya ait 48 ve 53 No.lu duvarlar tarafından tahrip edilmektedir (Resim:
5). Bu duvarların oluşturduğu en az beş mekân tespit edilmiş, bunlardan 1, 3 ve
4 No.lu mekânlarda taban izlerine rastlansa da, ne yazık ki herhangi bir tarihleyici
buluntu ele geçirilmemiştir. Ancak, sözü edilen tabanların tarihi konusunda bazı
ipuçları mevcuttur: Öncelikle bu tabanlar, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde

315

yapılan moloz nitelikli tesviye dolgularının altında kalırlar. Mekânın bazı duvarları,
M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen daha geç duvarlar tarafından tahrip
edildiklerinden ötürü (Resim: 5) ya da M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine ait
dolguların altında açığa çıkarıldıklarından dolayı, bahsi geçen mekânlar M.Ö. 375350 tarihinden erkene ait olmalıdırlar. Bunun yanı sıra 3 No.lu mekânın tabanında
bulunan minyatür oinokhoe (Resim: 6) M.Ö. geç 5 – erken 4. yüzyıla ait olabilecek
bir izlenim verir5. M.Ö. erken 4. yüzyıl yapı katına ait duvarların Arkaik Dönem
yolunu kapatması da (Resim: 7) bu mekânlar için bir alt sınır oluşturur. Bütün
bu gerekçelerin yanı sıra Klazomenai ana karasında M.Ö. 5. yüzyıl tabakalarının
bulunmadığı göz önüne alınırsa, sözü edilen mekânların inşası M.Ö. geç 5. yüzyıl
- erken 4. yüzyılda gerçekleştirilmiş olmalıdır6.
D ve E 24 - 25 plan karelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alandaki
Arkaik Dönem mimarî etkinliklerini bağlayan çok önemli iki veri ile karşılaşılmıştır.
Bunlardan ilki doğu-batı istikametli bir yol döşemesidir (Resim: 7). Küçük ve orta
boy taşlar ile seramik parçalarından meydana gelen ve sıkı bir zemine sahip bu
yol, yer yer izleri görülebilen toprak harç benzeri bir tür bağlayıcı malzeme ile
sağlamlaştırılmıştır. Bu zeminin yapısına benzeyen sarı, kumlu ve çakıllı bir toprak
dolgu, döşeme altı malzemesi olarak kullanılmıştır. Yüzeye çok yakın olan yol
döşemesinin birçok alanda tahribata uğramış olmasına rağmen, özellikle D 25 ve E
25 plan karelerinde açık bir biçimde izlendiği gibi, çok sert ve sıkı yapısı nedeniyle
de bu alanlarda nispeten daha az tahribata uğradığı görülmektedir. Döşeme, en iyi
korunduğu yerde 3.50 metre genişliğinde iken bazı alanlarda 2.50 metreye kadar
daralır. D 25 plan karesinin kuzeybatı köşesinden başlayan yol E 25 plan karesinin
kuzey kesidine paralel biçimde ilerler ve F 25 plan karesinde devam eder. Üç plan
karede açık biçimde takip edilebilen yol bu hali ile en az 30 metrelik bir uzunluğa
ulaşmakta (Resim 1) ve batıdan doğuya doğru hafifçe kod kaybederek devam
5 Benzer form özelliklerine sahip minyatür oinokhoe örnekleri için bkz. D. Robinson, Excavations
at Olynthos, Mosaics, Vases and Lamps of Olynthos Found in 1928 and 1931,Olynthos Part:
V (Baltimore, 1933) lev.171: 795 (söz konusu örnek M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenir) bkz. aynı eser
221; D. Robinson, Excavations at Olynthos,Vases Found in 1934 and 1938, Olynthos Part:
XIII (Baltimore, 1950) lev.152, lev.159: 286 (söz konusu örnek M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına
tarihlenir) bkz aynı eser 215.
6 Klazomenai’da yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ana karadaki yerleşmelerde M.Ö.
5. yüzyıl boyunca bir kesinti tespit edilmiştir. Bu kesinti, “İyonya İhtilâli”ne karışan kentin
sakinlerinin M.Ö. 5. yüzyıl başlarında Karantina Adası’na kaçmaları ile açıklanmaktadır. Bu
dönem için bkz. Ü. Güngör, “The History of Klazomenai in the Fifth Century and the Settlement
on the Island”, A. Moustaka, et.al (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony.
Proceedings of the Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, 20-21
October 2001 (Thessaloniki, 2004) 121-124.
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etmektedir. Eldeki veriler, yolun uzantısının sektörün doğusunda tespit edilen
“Arkaik Dönem Sur” girişi ile aynı istikamette olduğunu göstermektedir.
Arkaik Dönem yolu, E 25 plan karesinin doğu sınırında doğru doğu-batı
istikametindeki düz hattını kaybetmekte, bu alanda Arkaik Döneme ait kavisli
bir duvarın (77 No.lu duvar) aksını takip ederek kuzeye dönmekte ve E 24 plan
karesinin kuzey kesidine kadar izlenebilmektedir. Bu kısımda yol hem M.Ö. 4.
yüzyıl duvarı hem de Roma Döneminde yapılan 3 No.lu mezar tarafından tahrip
edilmiş, F 25 plan karesinde açığa çıkarılan M.Ö. erken 4. yüzyıl duvarlarının
altından güneydoğuya doğru dönüş yaptığı görülmüştür.
Alandaki bir başka ilginç tespit ise yolun 1995 yılında G 26 plan karesinde
zeytinyağı işliği ile ilintili kazılarda açığa çıkarılan ve yine Arkaik Döneme
tarihlenen kanalın batı uzantısını kapatmasıdır. Ana kayaya oyulan kanal, yol
döşemesi ile doldurularak üzeri plâka taşlarla kaplanmıştır (Resim: 7). Anlaşıldığı
üzere E 25 plan karesinin doğu sınırı civarında yol en azından ikiye ayrılmakta,
bir yol kuzeye, olasılıkla denize ilerlerken, diğeri güneydoğuya yani, zeytinyağı
işliğine yönelmektedir. Bununla birlikte, yolun doğu-batı istikametinde devam
ederek Arkaik Dönem surunun girişine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilememiştir. Ana
güzergâh üzerindeki M.Ö. 4. yüzyıla ait duvarların yoğunluğu, yola ait kalıntıların
tamamen tahrip olmasının nedeni olmalıdır.
E 25 plan karesinde tespit edilen M.Ö. 4. yüzyıl ikinci çeyreğine tarihlenen 48
No.lu duvar yolun güney sınırı gözetilerek inşa edilmiştir (Resim: 3). F 25 plan
karesindeki M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen 53 No.lu duvar ise, yolun
üzerine gelir. Söz konusu tabakalaşma yolun kesin bir şekilde M.Ö. 4. yüzyılın
ikinci çeyreğinden önce var olduğunu kanıtlar. Ayrıca, F 25 plankaresinde tespit
edilen M.Ö. erken 4. yüzyıl duvarları da yolun üzerinde kalırlar (Resim: 7). Yolun,
Arkaik Döneme tarihlenen yağhane ve demirci işliği ile çağdaş kanal sistemini
kapatmasından dolayı yol inşaatının M.Ö. geç 6. yüzyılda gerçekleştiğini hatta,
söz konusu dönem içinde nispeten geç bir tarihe ait olduğu anlaşılmaktadır. 2005
ve 2006 yılı “Kent Suru ve Kapısı” çalışmalarının da gösterdiği üzere, sur giriş
sisteminin M.Ö. geç 6. yüzyıla ait olması durumunda, kapı ve yolun aynı dönemde
tesis edilmiş olabileceği düşünülebilir. Zaten, HBT Sektörü’nde M.Ö. 5. yüzyıla ait
herhangi bir kalıntının bulunmaması yolun en geç M.Ö. 6. yüzyıl sonları ile M.Ö.
5. yüzyılın başlarında mevcut olduğunu göstermektedir.
HBT Sektörü’nün batı kısmında açığa çıkarılan ve Arkaik Döneme tarihlenen
diğer bir mimarî kalıntı E 24 ve E 25 plan karelerindeki apsidal duvar (77 No.lu
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duvar) ve işlevi anlaşılamayan bir ana kaya çukurudur (Resim: 3). E 24 açmasının
kuzeydoğusunda, kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir apsis ile yerleştirilmiş ve
E 25 plan karesinin kuzey sınırı civarında son bulan bazı taşlar dikkati çekmiştir.
Bunun yanında, E 24 plan karesinde 77 No.lu duvarın kuzey uzantısının geçmesi
için açılmış gibi görünen bir ana kaya yatağı, duvarın E 24 plan karesi içlerine kadar
ilerlediğini düşündürmektedir. Yaklaşık 0.60 metre kalınlığında oldukça tahribat
görmüş duvara ait taşlar, altlarında yer alan bir ana kaya oyuğunun konturunu
belirginleştirecek biçimde yerleştirilmiştir. Anlaşıldığı üzere, duvar güney sınırı
tam altından geçen ve olasılıkla Arkaik Dönemdeki bir işliğe ya da başka bir
mimarî birime ait olan ana kaya oyuğunun güney sınırını desteklemek için inşa
edilmiştir. Duvar taşları arasındaki boşlukta ise Arkaik Dönem yolunun izlerine
rastlanmamıştır. Ayrıca, Arkaik Dönem yolu güneyden ve doğudan gelerek duvara
dayanmaktadır. Bu durumda, yolun duvardan daha geç ya da her ikisinin aynı
dönemde inşa edildiği anlaşılmakla birlikte, bu alandaki tahribatın yoğunluğundan
dolayı kronolojik bir dizin konusunda kesin bir yargıya varılması güçtür. Oyuğun
kuzeye uzanan ve E 24 Açması sınırlarında kalan kısmında yapılan kazıda açık
renk, kerpiçli ve killi toprak içerisinde ele geçirilen seramik buluntular oyuğun
işlevinin M.Ö. 6. yüzyılda son bulduğunu gösterir.
KENT SURU VE KAPISI ÇALIŞMALARI
Hüseyin CEVİZOĞLU
Ümit GÜNGÖR
2005 yılı ‘Açma 1’ ve ‘Açma 4’ çalışmaları kent kapısı ve savunma sistemiyle
ilgili önemli sonuçlar sunmakla birlikte, yeni soruları da beraberinde getirmiştir.
Zira açmalardaki çalışmalarda ortaya çıkan mimarî buluntuların kesitlerin içine
girerek devam etmesi buradaki tesisin büyük bir alana yayıldığına işaret eder.
2006 yılı çalışmalarına 2005 yılında kazısına başlanan ‘Açma 4’ ve ‘Açma 1’
merkez alınarak, aynı alanda dört yöne doğru genişleyerek devam edilmiştir. Bu
genişlemeler sırasında yeni kazılan alanlara verilen açma numaraları sırasıyla şu
şekildedir: ‘Açma 5’, ‘Açma 6’, ‘Açma 7’, ‘Açma 8’, ‘Açma 9’ ve ‘Açma 10’. Kent
kapısı ve muhtemel kulelerle ilgili açmalar 4, 5, 6 ve 8 numaraları ile, sur duvarının
güney ve kuzeye devam eden uzantılarını anlamaya dönük kazılar ise 7, 9 ve 10
numaralı açmalarla ilişkilidir (Resim: 8).
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Derin bir avlu şeklindeki girişin içini dolduran taş enkazın kaldırılması, yapının
mimarisî, sur duvarının istikametinin belirlenmesi, girişin hemen iki yanında yer
aldığını düşündüğümüz destek kulelerinin açığa çıkarılması ve bütün bu sistemin
tarihlenebilmesi ‘Kent Suru ve Kapısı’ çalışmalarının 2006 yılı hedefleri arasındadır
(Resim: 9).
Kapı içi avlu kazıları Açma 4 çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturur.
Yonga şeklinde küçük ve kırık kalker taşları ile sıkıştırılmış marndan oluşan avlu
tabanı üzerinde ele geçirilen seramik buluntular, M.Ö. geç 6. yüzyıla işaret eder
(Resim: 10). Taban üstü dolgusunda yoğun şekilde karşılaşılan sarı renkli, killi ve
gevşek tabaka, surun üst örgüsünde kullanılmış kerpiç bloklarıyla ilişkilidir7. Avluyu
çevreleyen 66a ve 66b numaralı su basman duvarlarının dış yüzü büyük, dörtgen
biçimli kalker bloklarla örülmüş, duvarın içi ise biçimsiz, yumru şeklinde koyu renkli
andezit ve diğer taş cinsleri ile doldurulmuştur8. 66a ve 66b numaralı duvarların
4.25-4.26 metre kodlarındaki büyük temel taşları üzerine oturduğu görülmüştür.
Bu düzlem, aynı zamanda avlunun taban seviyesinin üst kodunu vermekte,
dolayısıyla avlunun rampa düzlemi, giriş kısmında yaklaşık 4.25 metre kodlarında
başlayıp kapı civarında yaklaşık 4.67-4.70 metre kodlarına yükselmektedir.
Avlunun kuzeyinde yürütülen çalışmalarda ise geç dönemdeki taş çalma
faaliyetleri ile ilişkili tahrip çukurunun sınırları belirlenmiştir. Alt seviyelere kadar
Roma Dönemine ait malzemenin bulunması, taş alma faaliyetlerinin Roma
Döneminden itibaren yapıldığını göstermiş, bu faaliyetler sırasında avluyu
sınırlayan kuzey duvarın büyük oranda tahrip edildiği görülmüştür. Tahrip
7 Taş bir kaide üzerine inşa edilen kerpiç duvar örgüleri için bkz. F. E. Winter, Greek Fortifications
(London, 1971) 69-77; H. J. Kienast, “Die Tyrannis inszeniert sich. Großbauten auf der Insel
Samos”, E.-L. Schwandner-K. Rheidt (Ed.), Macht der Architektur-Architektur der Macht.
Bauforschungskolloquium in Berlin vom 30. October bis 2. November 2002 veranstaltet vom
Architektur-Referat des DAI, Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung 8 (Mainz/Rhein,
2004) 74 res.6.
8 İsodomik taş duvar örgü sistemleri hakkında bkz. R. L. Scranton, Greek Walls (Cambridge,
Massachusetts, 1941) 99-108. İonia kentlerinden bilinen benzer teknikli duvarlar için bkz. E.
Akurgal, Alt-Smyrna I. Wohnschichten und Athenatempel (Ankara, 1983) 76-78, 97-98 res.48,
49a-b, 50a-c lev.84-87; J. M. Cook-R. V. Nicholls, Old Smyrna Excavations: The Temples of
Athena (BSA Suppl. 30) (Londra, 1998) 92-95 fig.20 lev.10c, 11a. E. Akurgal, “La Grèce de
l’est berceau de la civilisation occidentale” M. Morel-Deledalle (ed.) Phocée et la fondation de
Marseille (Marseille, 1995) 34-37; Ö. Özyiğit, “Les sanctuaires de Phocée à la lumière des
dernières fouilles” Centre Camille-Jullian (ed.), Les cultes des citès phocèennes. Actes du
colloque international organisé par le Centre Camille-Jullian, Aix-en-Provence/Marseille, 1999
(Ét. Massa. 6) (Aix-en-Provence, 2000) 11-13 res.1-3. Ö. Özyiğit, “The city walls of Phokaia”
Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde
CNRS, İstanbul 20-27 mai 1993. REA 96 (1994) 77-109.
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tabakasının altından temel dolgusunu andıran yoğun ve iri taşlardan oluşan bir
tabakaya rastlayınca kazı çalışması bu seviyede bırakılmıştır. En alt tabakada
açığa çıkarılan bu taş dolgu sur yapısının temel düzlemi ile ilişkili görünmekte,
ele geçirilen az sayıdaki seramik örnek ise sura ait temelin, en azından kazılan
kısımdan hareketle, Geometrik Dönem zemini üzerine oturduğu sonucunu
vermektedir.
Açma 4’ün güney kanadında sürdürülen çalışmalarda yoğun şekilde karşılaşılan
taş dolgu sur gövdesinin güneye devam etmesiyle açıklanabilmektedir. Sur
dolgusu doğu ve batıdan taş örgü duvarlarla desteklenmiştir. Sur gövdesinin batı
yüzüne ait duvar sıraları belirgin bir sistemle örülmesine karşın, doğu yüzünde
sadece yoğun kerpiç bloklarına rastlanması surun iç yüzünün kerpiç bir duvar ile
tahkim edilmiş olabileceğine işaret eder (Resim: 11).
Avlunun doğusunda, Açma 5’te yürütülen çalışmaların en büyük getirilerinden
biri söz konusu rampanın bir eşik taşı ile sonlandığının anlaşılmasıdır (Resim:
12). Üst seviyesi 4.90 metre olan eşik taşı marnlı, yonga taşlı, sıkıştırılmış sert bir
tabaka üzerinde yer alır. 2.25 metre uzunluğundaki eşik taşının kuzey ve güney
uçları 4.75 metre seviyesinde yer alan dörtgen biçimli birer plâka taş üzerine oturur.
Muhtemel söve taşları kapının her iki ucunda bu iki plâka taşın üzerinde yükseliyor
olmalıydı. Eşik taşının doğusundan itibaren başlayan 4.86 metre seviyesindeki iki
plâka taş ve bu taşların doğusunda yer alan yonga taşlı, marnlı sıkıştırılmış toprak
şehre giren yolun gezinme düzlemine işaret eder. Yaklaşık 0.20 metre kalınlığında
olan yol tabakasının altında kerpiçli tabaka yer alır. Eşik taşının doğusunda yer
alan plâka taşlı düzlemin eşik seviyesinden 0.04 metre aşağıda yer alması şehir
kapısının doğuya doğru açıldığını ve devam ettiğini gösterir.
Kapı düzeneği için sur gövdesine doğudan yaslanmış iki uzun duvar inşa
edilmiş (66d ve 66e numaralı duvarlar), eşik taşının da gösterdiği üzere kent
kapısı bu duvarların bitim noktasına yerleştirilmiştir (Resim: 11). Simetrik ve derin
avlusu olan kapı düzeneği plan özelliği ile Kıta Yunanistan ve Anadolu’dan bilinen
derin avlulu ve dışta savunma kuleleri ile desteklenmiş sur kapılarına benzer. Bu
bakımdan, Klazomenai - HBT sektöründe ortaya çıkarılmaya başlanan sur sistemi
ile ilişkin kapıyı Arkaik Dönemden itibaren görülen, Klasik ve Hellenistik Dönemde
birçok örneğine rastlanan Miletos, Assos, Atina’daki kutsal kapı, Kerameikos’taki
Dipylon’un ilk planı, Pire-Asty Kapısı, Korinth-İsthmia kapısı ve Halieis’in kuleli
kapıları ile karşılaştırmak mümkündür9.
9 F. E. Winter, Greek Fortifications (London, 1971) 205-228 res.211, 223, 232, 234; A. Akarca,
Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri I, Şehir ve Savunması (Ankara, 1987) 149-174 res.99, 102,
115; M. H. McAllister, The Fortifications and Adjacent Structures. The Excavations at Ancient
Halieis 1 (Bloomington, 2005) 25-27 res.23-24.
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Açma 5’te, güney yarıda yürütülen çalışmalar, kapı tesisinin güney kanadı
hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamıştır. Bu bölümde 5.00-3.90 metre arasında
kazılan toprağın niteliği homojen ve değişmeyen bir özellik gösterir. Alan yer yer
kerpiç blokları, az sayıda taş ve kerpiçli toprakla doldurulmuştur. Rampalı avlunun
güney sınırını oluşturan 66d numaralı duvar ile sur gövdesinin dış yüzlerinde
izlenilen özenli taş işçiliği 66d duvarının iç yüzünde yoktur. Kerpiçli dolgu, söz
konusu duvarların basitliğini kapatmak ve iç yüzlerine destek sağlamak için
yapılmış olmalıdır (Resim: 12).
Kent suru ve kapısıyla ilgili bu alanda yürütülen çalışmalarda alt tabakalarda
ele geçirilen Geç Geometrik Döneme ait buluntular sur bedeninin muhtemelen
M.Ö. 7. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığını ve avlulu girişin ise M.Ö. 525-500
yıllarında yenilendiğini ya da buraya yeni bir kapı açıldığını gösterir. Açma 5’in
güney yarısında ve yol altı seviyesinde görülen kerpiçli dolguya avlu kazılarında
rastlanmamıştır. Bu durum, avlunun M.Ö. 6. yüzyılın son çeyreğinde yeniden
inşa edilmesi ile açıklanabilir: M.Ö. 546 yıllarında Pers istilâsı nedeniyle kenti
terk eden Klazomenaililer’in, 25-30 yıl aradan sonra kente geri dönmeleriyle eski
sur duvarının yıkılmış kerpiçleri surun iç kısmında dolgu olarak tekrar kullanmış
olmalıdır. Zira avluda Roma Dönemi tahribatından zarar görmemiş tabakalarda
ele geçirilen en geç tarihli buluntular M.Ö. geç 6. yüzyıla aittir.
Avluyu kollayarak sur duvarına batıdan yaslanan kulelerle ilişkili 66 ve 66c
duvarlarının kazısı ile avlu girişinin tabakalaşmasının araştırılması, Açma 6
çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Buradaki kazı çalışmaları, sur gövdesinin güney
kanadına ait 66b numaralı duvarın toprak zemine oturduğunu ve birkaç sırası
korunmuş özensiz örülmüş taş blok sıralarının da güneye doğru devam ettiğini
ortaya koymuştur (Resim: 13).
Derin avlulu kapı sisteminde, kulelerin iç yüzlerini gösterir 66 ve 66c
duvarlarının kesintisiz şekilde batıya devam etmesiyle avlu önünde geniş ve uzun
bir alan oluşmuştur. 66c ile bu duvarının simetrisinde uzanan 66 numaralı duvarın
iç dolgusu yonga şeklindeki irili ufaklı taş ve sıkıştırılmış marn tabakalarından
oluşur. 2006 yılı çalışmalarında 66 ve 66c duvarlarının kazılan alanın ötesinde,
batı kesitinin içine girmesi nedeniyle kule olarak düşündüğümüz bu birimlerin
araştırılması gelecek yılki çalışmalara bırakılmıştır (Resim: 9, 13).
66 ve 66c duvarları arasında, ön avlu olarak adlandırdığımız alanda sürdürülen
çalışmalarda ise avlu içinde ortaya çıkarılan rampanın eğiminin batıya doğru
devam ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, 66 ve 66c duvarlarının önünde bir sıra hâlinde
yatar durumda bulunmuş plâka şeklindeki taşlar duvar önünde bir seki izlenimi
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uyandırmaktadır. Ön avlu taban dolgusu içinde ele geçirilen seramik buluntular
rampa ve kapı kazılarında da tespit ettiğimiz gibi, M.Ö. geç 6. yüzyıldaki bir inşa
dönemine işaret eder.
Savunma sistemi içinde yeterince açıklanamayan konulardan bir diğeri, yukarıda
da değinildiği üzere avlunun her iki yanında, sur gövdesine batıdan yaslanan
kule olarak adlandırdığımız birimlerle ilişkili duvarlar ve bunların uzantılarıdır. Bu
durumu açıklamak amacıyla yapılan çalışmalarda Açma 6’nın hemen güneyinde
hazırlanan Açma 8’de, 66c duvarının 3.50 metre güneyinde, ona paralel doğubatı doğrultusunda uzanan ve muhtemelen buradaki destek kulesinin güney
yüzüne ait olan 66h numaralı diğer bir duvar tespit edilmiştir (Resim: 13). Açma
8’in doğu kesitinde, sur gövdesine yaslanmış durumda yoğun bir taş dolgu ile
karşılaşılmıştır. Dolgu taşlarının bir kısmının kaldırılması sırasında ortaya çıkan 11
numaralı inhumasyon mezar ile 66h duvarının altında yer alan amphora mezara
ait izler, 2005 yılında da tespit ettiğimiz üzere, bu alanın kapının inşasından daha
önceki bir dönemde mezarlık olarak kullanıldığını gösterir.
7, 9 ve 10 numaralı açmalar sur duvarının güney ve kuzey uzantılarını
anlamaya dönük olarak açılmıştır (Resim: 8). Bu çalışmalarda sur sisteminin batı
yüzünü oluşturan 66a duvarının dış yüzüne ait doğrultu dikkate alınmıştır. Açma 7
çalışmalarında tarım toprağının hemen altından itibaren belirmeye başlayan büyük
boyutlu, biçimsiz dolgu taşlarının masif yapısı açma içine yayılarak daha derine
inmektedir. Açma 7’nin güneybatısında karşılaşılan marnlı, kireçtaşlı tabakanın
altında rastlanan yatay konumdaki taş örgünün 66a duvarının devamı olduğu
görülmüştür (Resim: 14). Açma 1, 4 ve 6’da gördüğümüz giriş duvarlarındaki
fevkalâde özene karşın, Açma 7’de ortaya çıkarılan 3.17 metre üst koddaki 66a
duvarının uzantısıyla ilişkili bölümün daha özensiz olması, sur kapısı ve kulelerden
uzaklaştıkça sur mimarîsine verilen önemin azalmasından ya da daha sonraki
dönemlerde yapılan bir tadilâttan kaynaklanıyor olmalıdır.
Açma 7’de uzantısı bulunan 66a duvarının oturduğu ince, killi toprak tabakanın
buluntuları 66a duvarının inşa tarihi açısından önemlidir. Tabakada, 3.24-2.60
metre kodları arasında ele geçirilen tarihlenebilir seramik parçaları 66a duvarının
M.Ö. 670-650 yıllarında ya da hemen ardından inşa edildiğine işaret eder. 66a
duvarının hemen doğusunda 2.50 metre genişliğinde 4.00-3.96 metre kodlarında,
duvarın üst örgüsünün oturması amacıyla hazırlanmış bir düzlem ile karşılaşılmıştır.
Bu düzlem, surun doğusunda, kuzey-güney doğrultulu yatay şekilde yerleştirilmiş
bir blok taşla sonlanır.
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Açma 7 çalışmaları, bu alanın surun inşasından daha önceki bir dönemde
mezarlık olarak kullanıldığını teyit etmektedir. Burada, 3.54 metre üst kodunda,
ağzı güney-doğuya bakan ve bir taşla örtülmüş durumda, tabakasından hareketle
muhtemelen Geometrik döneme ait olabilecek bir küp mezar (Mezar 7) bulunmuştur.
Açmanın doğusunda ise, taş sırasının bittiği yerde 3.51 metre kodunda çok az bir
kısmı korunmuş bir başka küp mezar (Mezar 8) ile karşılaşılmıştır. Mezar 8’in
hemen güneyinde 3.26 metre kodunda, yanmış toprak ve kemiklerin görüldüğü
olası bir kremasyon mezar (Mezar 9) tespit edilmiştir.
Açma 7’nin kuzeye doğru genişletilmesi Açma 10 çalışmaları ile devam eder
(Resim: 8). Burada, 3.55-3.39 metre kodları arasında karşılaşılan dolgu, sur
gövdesinin kuzeye devam ettiğini göstermektedir. Açma 10 çalışmalarında, 66a
duvarının dış yüzünün tek sıra halinde kuzeye uzanan 5 sıra blok taştan oluştuğu
görülmüştür. Korunan duvarın uzunluğu ise 2.00 metredir.
Sur duvarının kuzeye uzandığı 7 ve 10 numaralı açmalarla tasdik edilirken
güneye devam ettiği Açma 9’da yürütülen çalışmalar ile anlaşılmıştır (Resim: 8).
Açma 9 çalışmaları diğer açmalara göre biraz daha farklı bir sonuç vermektedir.
Zira bu alanda, beklenen doğrultuda ortaya çıkan sur duvarının bir savunma
sistemine göre zayıf kaldığı görülmüştür. Aynı zamanda, duvar seviyesinde M.Ö. 4.
yüzyıla tarihlenen buluntuların yer alması, duvarın M.Ö. 4. yüzyıldan daha önceye
tarihlendirilmesini imkânsız hâle getirmiştir. Bu bakımdan Açma 9 çalışmalarında
ortaya çıkarılan duvarın mahiyetinin tam olarak anlaşılması mümkün olmamıştır.
Ancak duvar örgü sistemindeki benzerlikler bu duvarın sura yapılmış geç bir
eklenti olabileceğini düşündürür.
KLAZOMENAİ ANTİK KENTİ JEOFİZİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI
2006 yılı jeofizik çalışmaları, Klazomenai kentinde bugün deniz altın kalan
kuzey kesimlerde 07.10-15.10.2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir10. Dr. Cristof
Müller tarafından yürütülen, jeofiziksel yöntemlerle deniz tabanının üç boyutlu
haritasının oluşturulması projesi (SEAMAP-3D), Almanya ve Rusya’nın ardından
ilk kez Türkiye’de, Klazomenai antik kentinde uygulanmıştır. Deniz yüzeyinde
gerçekleştirilen çalışmalarda temel prensip, bir katamaran üzerine yerleştirilen
10 Söz konusu çalışmalar, Kiel Üniversitesi, Yerbilimleri Enstitüsü, Jeofizik Bölümü’nden Dr.
Cristof Müler başkanlığında, Dr. Susanne Woelz, Falko Oestmann, Tobias Jokisch ve Detlef
Schulte-Kortnack’tan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
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bir ses kaynağının deniz tabanına gönderdiği titreşimlerin hidrofonlar yardımı ile
hassas kayıt cihazlarına kaydedilmesidir. Bu şekilde hem deniz tabanının, hem de
tabanın 5.0 metre altına kadar olan mevcut anomalilerin tespiti sağlanmaktadır.
Klazomenai’de gerçekleştirilen ölçümler iki aşamalıdır: İlk olarak bir ön
araştırma niteliğinde olan iki boyutlu (2D) çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Böylece,
yüksek çözünürlüklü üç boyutlu (3D) çalışmaların gerçekleştirileceği alanların
tespitinin kolaylaştırılması planlanmıştır. Söz konusu çalışmalar üç farklı alanda
yürütülmüştür. Bunlardan ilki Limantepe Mevkii ile modern liman arasında, ikincisi
kentin kuzey-doğusundaki Akpınar Nekropolis Alanı açıklarında ve sonuncusu
Karantina Adası’nın batısında yer almaktadır.
Çalışmalar sonucunda söz konusu alanlarda 1-5 m. derinlikte ana kaya üzerinde
iyi çözünebilir denizsel tabakaların varlığı ile karşılaşılmıştır. Ana kayanın niteliği,
kırılgan ve girintili çıkıntılıdır. Bu çalışmalar sırasında Limantepe’nin batısında,
deniz tabanından anîden yükselen bir kısım tespit edilmiştir.
Nekropolis açıklarında gerçekleştirilen çalışmalar hava koşulları ve kıyıdaki
deniz seviyesinin oldukça sığ olması nedeni ile iyi sonuçlar verememiştir. Bu ön
çalışmanın ardından iki alanda yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu (3D) denizel
sismik araştırmalara geçilmiştir. 350 x 30 m. büyüklüğündeki taramanın yapıldığı ilk
alan Limantepe Höyüğü’nün batısında, 120b x 40b m. büyüklüğündeki ikinci alan
ise Karantina Adası’nın güney-doğusunda bulunur. Her iki çalışma sonucunda,
gerek deniz tabanında gerekse taban altındaki yapı hakkında oldukça detaylı veriler
elde edilmiştir. Hava koşullarının müsaade etmemesi nedeni ile çalışmanın büyük
bölümü öncelikli hedeflerin dışına çıkarak Karantina Adası’nın güneydoğusunda
devam etmiştir.
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Resim 1: HBT-Güney Sektörü, batı kısmı genel görünüm

Resim 2: E-24 plan karesi, Mezar 3
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Resim 3: H B T - G ü n e y
Sektörü,
batı
kısmı,
genel
görünüm

Resim 4: F-25 plan karesi,
M.Ö. erken 4.
yüzyıl duvarları
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Resim 5: F 25 plan karesi, M.Ö. erken 4. yüzyıl 46 No.lu duvar ile M.Ö. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine
tarihlenen 48 numaralı duvar

Resim 6: M.Ö. erken 4. yüzyıl yapısı taban
buluntusu minyatür oinokhoe
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Resim 7: HBT-Güney Sektörü, batı kısmı, genel görünüm

Resim 8: HBT Sektörü, sur ve kent kapısı genel planı
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Resim 9: Kent kapısının havadan genel görünümü

Resim 10: Kapı tesisi rampa dolgu malzemesi
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Resim 11: Kapı tesisinin güney bölümü

Resim 12: Kapı tesisi, eşik taşı
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Resim 13: Sur önü çalışmaları

Resim 14: Sur çalışmaları, kuzey bölümü
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KARATEPE - ASLANTAŞ VE DOMUZTEPE
2006 YILI ÇALIŞMALARI
Halet ÇAMBEL*
Murat AKMAN
Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Karatepe-Aslantaş ören yerindeki çalışmalar 2006
yılında Ekim ayı ortalarından itibaren yürütüldü. Çalışmalar Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün DÖSİM Müdürlüğü
kanalıyla sağladığı olanaklar, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin
destekleri ile gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki çalışmalara Bakanlık temsilcisi olarak
Gaziantep Müzesi’nden Arkeolog Ahmet Beyazlar katıldı. Arkeolog-restoratör
Murat Akman bütün işleri yüklendi ve kotardı.
2006 döneminde ağırlık restorasyona, sergileme yöntemlerine uygun
düzenlemelere, tanıtım ve arşivleme işlerine verildi. Bu çalışmaların yanı sıra
ziyaretçi merkezinin altında/batısında geniş ölçüde çalı temizliği, erozyon nedeniyle
bozulmuş olan gezi yollarına gögpur toprağı serilerek boşlukların sıkıştırılması,
eski atık kazı toprağının kısmen gerekli yerlere taşınması, tesislerde bazı sorunlu
onarım, bakım ve noksanların giderilmesi gibi işler yapıldı.

A. RESTORASYON VE SERGİLEME
1. Karatepe-Aslantaş Geç Hitit kalesinin güney kapısının sağındaki ortostatlar,
restorasyon çalışmalarının ilk dönemlerinde (1953), yeterli sayıda bazalt kaide
bulunmadığından demirli bir beton temel üzerinde yer alan gene demirli beton bir
hatıl üzerine oturtulmuştu (Resim: 1). O dönemde bazaltın rengine uygun çimento
üreten Adana Çimento Fabrikası henüz faaliyette olmadığından, piyasada bulunan
İsrail çimentosunu kullanmaktan başka çare kalmamıştı. Rengi filiziye çalan bu
çimento eserlerle gerek renk, gerek doku, gerekse kalitesizliği yönünden uyum
* Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 5, 34345 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE.
Murat AKMAN M.A., Nahestr. 22, 68167 Mannheim/ALMANYA.
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sağlamamıştı. Sergileme ilkeleri açısından uygun olmayan bu durumun düzeltilmesi
gerekiyordu. Günümüzde artık bazaltın doğal olarak bulunduğu Andırın’da bazalt
taşından uygun bazalt kaidelerin yaptırılabilir olması sayesinde, uzman taşçı
ustalarına gerekli kaideler ısmarlandı ve getirtildi. Bunlar toplam 5. 55 m. boyunda
yaklaşık 56.5 cm. genişlik ve 32 cm. kalınlıkta 7 parçadan oluşuyordu.
Ortostotlar arkalarında hazırlanan ve kalaslarla takviye edilen bir platforma
ceraskal yardımıyla alındıktan sonra beton hatıl çekilerek kırıldı, yerine yeni
kaideler birbirilerine alıştırılarak yerleştirildi (Resim: 2-4). Daha sonra, ortostatlar,
yeniden ceraskal yardımıyla, kaidelerle aralarına bir kurşun levha yerleştirilmek
suretiyle yerlerine oturtuldu (Resim: 5). Arkaları eserlere değmeyecek şekilde bir
duvar örüldükten sonra mıcır ve toprakla dolduruldu (Resim: 6).
2. Güney kapı girişinin sağında ve solunda parça hâlindeki kanatlı kapı aslan
heykelleri üzerinde çalışıldı. Sol taraftaki aslan tamamlanamadan şekilsiz amorf bir
kütle durumunda girişin yan tarafında duruyor, ne olduğu belli olmuyordu (Resim:
7). Aslanın alt kaidesi ile pençelerinden bir kısmı bulunup araya bir kurşun levha
konmak suretiyle alttaki kaide üzerine yerleştirildi. Aslanın şekilsiz gövdesi, altına
paslanmaz çelik çubuklar yerleştirilerek ceraskal yardımıyla bunların üzerine
oturtuldu (Resim: 8-9). Gelecek dönem için planlanan geniş çaplı parça arama
çalışması sırasında bu iki aslanın noksan parçalarının kısmen de olsa bulunmasına
çalışılacaktır. Her iki aslanın arkalarına duvar örüldü (Resim: 10).
3. Domuztepe’den getirilen ve ziyaretçi merkezi önündeki saçaklı bir platforma,
altı düz olmadığı için geçici olarak ahşap takozlar üzerine oturtulan çifte boğa
kaidesinin nihaî sergilenme düzeni önemli bir sorun oluşturuyordu (Resim: 11).
Sonuçta bunun gene Andırın’dan ısmarlanıp getirtilen bazalt taşından bir çerçeve
içine alınmasına karar verildi. Genişliği 20 cm., yüksekliği 20 cm., ve uzunluğu 50
cm. den, iki tarafı iyice düzeltilmiş 22 adet bazalt taşından oluşan bu çerçevenin
ortasına boğa kaidesi kaldırılıp altındaki takozlar daha dayanıklı kesme meşesi
ağacından yapılmış olanlarla değiştirilerek beslenip teraziye alındıktan sonra
altına ve bazalt çerçeve içine mıcır dolduruldu (Resim: 12-13). Çifte boğa kaidesi
böylelikle görkemli bir görünüşe sahip oldu (Resim: 14-15).
B. TANITIM İŞLERİ
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Müzenin park yerine daha önce konmuş, fakat statik açıdan sakıncalı ve
dengesiz olan 12.5 m. uzunluğunda ve 3 m. yüksekliğindeki tanıtım levhasının
ayaklarına yeni sağlam demir pabuçlar yaptırıldı. Boyandı, tümü şakule alındı ve
çelik halatlarla takviye edilerek dengelendi.
Dört dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca) hazırlanan tanıtım metinleri
ve harita yerlerine konmak üzere Adana’da uzman bir matbaaya yaptırıldı.
C. ARŞİVLEME İŞLERİ
Yaklaşık 60 küsur dönemlik bir süre içerisinde birikmiş bulunan yazılı ve görsel
belgelerin arşivleme işine başlandı.
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14
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2006 YILI MİLET ÇALIŞMALARI
Volkmar VON GRAEVE*
2006 yılı Milet kazı ve araştırma çalışmaları, önceki yıllarda olduğu gibi
ilkbahar ve yaz sezonu olmak üzere iki aşamada yürütüldü; ilkbahar çalışmaları
kazı depolarında küçük eser restorasyonu ve yayına yönelik çalışmalar şeklinde
gerçekleştirildi. 2006 yılı çalışmalarımıza Milet Müzesi’nden Hasibe Akat Bakanlık
temsilcisi olarak katıldı. Çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve yardımlarını
esirgemeyen Bakanlık temsilcimiz Hasibe Akat’a içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca
tüm müze personeline de teşekkürlerimi sunarım.
Restorasyon çalışmalarımız için gerekli izni veren İzmir II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’ne, Akyeniköy Belediye
Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na, kazı bekçilerimize, kazı ekibi
ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederim. Milet Kazısı’na maddî kaynak
sağlayan Alman Araştırma Kurumu’na (Deutsche Forschungsgemeinschaft);
Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archäologisches Institut) Berlin Merkezi ve
İstanbul Şubesi ile diğer kişi ve kurumlara minnettarlığımı belirtmek isterim. Ayrıca
çalışmalarımızda maddî yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Bochum-Ruhr
Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım.
2006 yılı ilkbahar sezonunda Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAI) İstanbul ve
Atina şubelerinin birlikte düzenledikleri ‘’İonia Kursu’’ na katılan burslu arkeologlar
için Milet merkez oldu ve buradan diğer antik kentleri ziyaret ettiler. Yaz sezonu
başlangıcında ise Alman dergisi ‘’Der Spiegel’’in bilimsel bölümü sorumlusu,
hazırladığı makale için Milet hakkında detaylı bilgi almak üzere kazımızı ziyaret
etti. Sardis Kazı Başkanı Prof. Dr. C. H. Greenewalt jr. ve Prof. Dr. N. Cahill, Tralles
Kazı Başkanı Prof Dr. Abdullah Yaylalı ve öğrencileri ile eski Alman Arkeoloji
Enstitüsü başkanı Prof Dr. H. Kyrieleis de bu sezon içinde kazımızı ziyaret ettiler.

* Prof. Dr. Volkmar von GRAEVE, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologie, D
44780Bochum/DEUTSCHLAND.
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A. İLKBAHAR SEZONU
2006 yılı ilkbahar sezonunda önceki yıllarda olduğu gibi küçük eser restorasyon
ve konservasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam etti, 2005 yılı Zeytintepe
kazılarından elde edilen buluntular üzerine depo çalışmaları da ilkbahar sezonunda
önemli bir yer tuttu.
2005 yılı Zeytintepe kazıları sırasında çok sayıda önemli eser ele geçirilmiş, kazı
çalışmalarına paralel olarak küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarının
da kesintisiz olarak devam etmesine karşın, buluntuların tamamının restorasyon
çalışmaları sezon bitimine kadar yetiştirilememişti. Buna göre ilkbahar sezonunda
alanlarında deneyimli 9 restoratör öncelikle 2005 yılı Zeytintepe kazılarından elde
edilen ve envanterlik olan eserler üzerinde çalışmalarını yürütüp, daha sonra
etütlük ve diğer buluntular ile ilgili restorasyon çalışmalarını tamamladılar.
2005 yılı Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı kazılarından, Kutsal Alan içine
yayılmış durumda, çoğu figürlü ve yüksek kalitede, Arkaik Dönem’e ait çok
sayıda seramik elde edilmesi nedeniyle, 2006 yılı ilkbahar sezonu boyunca
depo çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam edildi. Ayrıca 2006 yılı ilkbahar
çalışmaları sırasında, Milet sanatı için büyük önem taşıyan figürlü sahnelere
sahip önemli seramik buluntular, H. Grönwald tarafından yayına hazırlık amacıyla
çizildi.
Yayına yönelik bilimsel araştırmalara önceki sezonlarda olduğu gibi bu ilkbahar
sezonunda da devam edildi. Prof. Dr. Volkmar von Graeve Arkaik Dönem pişmiş
toprak figürinleri üzerine; Dr. M. Kerschner ve Dr. U. Schlotzhauer Arkak Dönem
kâseleri; Mag. F. Wascheck Arkaik Dönem Fikellura amphoraları; Mag. F. Özcan
Hellenistik Dönem figürinleri ile ilgili çalışmalarını sürdürdüler. Ayrıca 2005 yılında
Güney Agora Kapısı’nda yürütülmüş olan çalışmalar sırasında ele geçirilen
seramikler üzerine de incelemeler yapılarak yayın için hazır duruma getirildi. Dr.
Ü. Yalçın Yurt dışında analiz edilmek üzere bronz ve seramik örnekler alınıp Dr. St.
Brüggerhoff ve Dr. Warscheid ise ören yerinde kış aylarında biriken su nedeniyle
mermer yüzeyinde mikroorganizmaların oluşturduğu kabuk ile ilgili araştırmalar
yaptı.
B. YAZ SEZONU
2006 yılı çalışmaları kazı, ören yeri bakım ve düzenlemesi, koruma ve
sağlamlaştırma çalışmaları, küçük eser restorasyonu ve konservasyonu, depo ve
yayına yönelik çalışmalar ile disiplinlerarası araştırmalar şeklinde gerçekleştirildi.
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I. KAZI ÇALIŞMALARI
a. Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları
Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda gerçekleştirilen kazı çalışmaları, I. A.
Panteleon, S. Solovyev, K. Akıncı ve K. Görlich tarafından Q 06.1- Q 06. 24 numaralı
sondajlarda sürdürüldü. 2006 yılı Zeytintepe kazı çalışmaları, 20’yi aşkın işçi ile
uzun bir süre devam ettirildi ve kazılar, geçen yıl batı terasta açılan sondajların
batı ve güney bölümüne bitişik olarak, onların devamı niteliğinde gerçekleştirildi.
Açmaların büyük bölümünün aynı sonucu vermesi nedeniyle burada sondajlara
tek tek değinme yerine, alınan genel sonuç üzerinde durulacaktır. Bu yılki sonuçlar,
2003-2005 yılı kazılarından elde edilen verilerin devamı niteliğinde olup Zeytintepe
ile ilgili tezimizi desteklemektedir. Buna göre:
Batı terasında açmaların gerçekleştirildiği alan, ana kayadan tapınağın inşaatı
için blok çıkarabilmek amacıyla kazılmış, daha sonra Aphrodite Tapınağı’na teras
şeklinde bir alan hazırlamak üzere yeniden doldurulmuştur. Bu dolgu sırasında
ana kaya üzerine, öncelikle ilk aşamadaki blok çıkarma çalışmaları sırasında
oluşan kireçtaşı molozu atılmış, daha sonra geç arkaik Aphrodite Tapınağı’nın
inşası sırasında ortaya çıkan mermer ve kireç taşı moloz ile doldurulmuştur.
Kazı çalışmaları süresince sondajlardaki bütün dolgu tabakaları içinde, çok
sayıda tek olarak dolgu içine özenle yerleştirilmiş şekilde ya da toplu olarak
âdeta moloz içine gömülmüş gibi tüm buluntulara rastlandı. Ele geçirilen eserlerin
tamamına yakınını İ.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirmekteyiz.
Genelde sondajlardan aynı sonucun alınmasına karşın Q 06.12, Q 06. 1 ve Q
06. 21’de özel bir durum ile karşılaşıldı. Geçen sezon çok sayıda Arkaik Dönem
çatı kiremitlerinden oluşan dolgu tabakasının yer aldığı sondajın doğu bölümüne
bitişik olarak açtığımız Q 06. 12 açmasında, 2005 yılındaki dolgunun devamı
olarak aynı dönem çatı kiremitlerinden oluşan kalın bir tabaka açığa çıkarıldı
(Resim: 1). Söz konusu tabakada çatı kiremiti parçalarının yanı sıra ele geçirilmiş
olan, formundan ve dekorasyonundan anlaşıldığı üzere çatının ön kenarında
kullanılmış ve yan bölümlerinden bir yüzünde art arda sıralanmış şekilde 4 kuş
figürünün; ön kısmında ise kabartma Gorgo figürininin yer aldığı kalypter (Resim:
2) büyük önem taşır. Ayrıca aynı sondajda çok sayıda kabartma Gorgo figürlü ve
boyalı antefiks de bulundu.
2006 yılı Zeytintepe kazı çalışmalarının başlangıcında Q 06. 1 açmasında,
üzerinde tek ya da çift kabartma kulak motifi yer alan, büyük bölümü tama yakın
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çok sayıda mermer adak steli ele geçirildi. Çoğunun üzerinde yazıt bulunan steller,
üzerlerindeki yazılardan anlaşıldığı üzere, kadınlar tarafından Tanrıça Aphrodite’ye
kendilerini duyduğu için teşekkür etmek üzere adanmıştır. Yazıtlardaki harflerin
şekline göre stelleri Hellenistik Dönem ile Roma İmparatorluk Dönemi arasına
tarihlendirmekteyiz.
Q 06. 21 numaralı açma ise 2006 yılı Zeytintepe kazı çalışmaları için en önemli
ve en fazla buluntunun ele geçirildiği yer oldu. Sezon sonuna doğru açmadaki
bir zeytin ağacının dibinde pişmiş toprak figürin toplu buluntusunun varlığı tespit
edildi (Resim: 3). Başlangıçta birkaç figürin ele geçirildi; ancak kazdıkça eserlerin
ardının kesilmeyip çoğalarak devam etmesi, büyük bir heyecan ile kazının son
10 günlük dikkatini bu sondaja odakladı. Böyle bir toplu buluntunun kazılarda
çok sık ele geçirilmediği düşünüldüğünde, bunun arkeoloji için büyük bir kazanç
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Eserlerin bulunduğu alanın hemen üzerinde zeytin
ağacının bulunmasına ve köklerinin çok derine inerek eserlerin aralarından,
üzerinden ya da içinden geçmesine rağmen, uzman bir ekip ile büyük bir sabır,
özveri ve profesyonellikle figürinlerin büyük bölümü tam ya da tamamlanabilir
durumda çıkarıldı. 160’dan fazla figürin gün ışığına çıkarıldığı sırada her adım
fotoğraflanarak, tüm dokümantasyon çalışmaları gerçekleştirildi; fakat kazının son
günleri olduğu ve eserlerin büyük bölümünde boya bulunduğu için, kalan eserlerin
restorasyon çalışmaları 2007 yılı ilkbahar sezonunda tamamlanacaktır.
Figürinler, batı terasın güney bölümündeki ön terasta Q 06. 21 numaralı
sondajdaki dolgu tabakalarında kutsal adak malzemelerini gömmek amacıyla
açılmış çukur içine yerleştirilmiş olarak ele geçirildi. Eserler kum içine, birbirlerine
bitişik durumda, yan yana veya üst üste, sıkışık olarak konmuştur. Oturan kadın
figürinleri özellikle poloslu olanlarda, ya birinin dizi diğerinin yüzüne gelecek şekilde
ya da örtülü olanlarda baş diğerinin kucağına konmuş durumdadır. Kuşlu kore
figürinleri ise birbirleriyle baş aşağı gelecek şekilde gömülmüştür. Bir figürinin, baş
bölümününün kırılmasını engellemek amacıyla bronz bir kaidenin altındaki boşluk
içine geçirilerek gömülmüş olması ilginçtir. Figürinlerin kaymasını engelleyerek kum
üzerinde sabit durmalarını sağlamak amacıyla aralarına taşlar sıkıştırılmış ya da
yatay olarak yerleştirildikleri durumda alt kısımdan küçük bir taş ile desteklenmiştir
(Resim: 3). Aynı resimde görülen, krater üzerine konmuş koç tutan, oturan kadın
figürininin alt bölümünde kap ile kaide arasına konmuş taş buna güzel bir örnektir.
Büyük bir taşın etrafına dizilmiş, başları taşa dayalı durumda olan figürinler, bu
taş sayesinde yandan gelecek baskıya karşı korunmuşlardır (Resim: 3). Bütün bu
örnekler Antik Dönemde bu kutsal eserlerin gömülürken nasıl sistematik ve dikkatli
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olarak yerleştirildiklerini gözler önüne serer. Figürinlerin yanı sıra buluntuların ele
geçirildiği çukurun kenarında bronz bir kazana ait, ağız kenarı korunmuş büyük bir
parça ele geçirildi.
Söz konusu toplu buluntu içinde bulunan pişmiş toprak figürinlerin tümünü
burada sunmamız mümkün olmadığı için tiplere birkaç örnek ile yer vermek
istiyoruz. Resim 3’te açığa çıkarılma sırasında görülen koç tutan oturan kadın
figürini ve bunun hemen altında ters yatırılmış şekilde ele geçirilen, koç tutan
figürinden biraz daha büyük olan, poloslu oturan kadın figürini bu grup içinde
en önemli eserlerdir. Şimdiye kadar nadir olarak karşımıza çıkan birbirine bitişik
durumda oturan kadın ve erkek figürinlerine ait, bazıları boyalı durumda çok
sayıda örnek ele geçirildi. Ayrıca yarı yatar durumda, içki boynuzu tutan erkek
figürleri ile diz çökmüş durumdaki çıplak erkek figürinleri de 2006 yılında ilk kez
tam olarak ele geçirilen tiplerdir. Oturan minyatür kadın figürinleri de bu sezon
ilk kez karşımıza tam olarak çıkmıştır. Milet figürin repertuvarını zenginleştiren
tüm bu yeni örneklerin yanı sıra, önceki yıllarda sıklıkla karşılaştığımız kuşlu
kore figürinleri, poloslu ve örtülü oturan kadın figürinleri, geçtiğimiz yıllarda fazla
bulunmamış olan mantolu kouros figürinleri (Resim: 4) ile göbeğini tutan cüce
figürinleri (Resim: 5) bu sezonda da ele geçirdiğimiz tiplerdendir.
Bu toplu buluntunun yanı sıra Zeytintepe’deki değişik sondajlarda ele geçirilen
önemli buluntular arasında bronz omphaloslu kâse; aslan başı şeklinde, kaliteli
işçiliğe sahip bronz kemer parçası; bronz ataşlar ve alışılmışın dışında büyüklükte
bronz roteller sayılabilir. Bunların dışında adak kalkanları, ok uçları, çiviler ve
kaideler gibi daha çok sayıda bronz obje de ele geçirildi. 2006 yılı kazılarından
ayrıca çok miktarda kandil, kurşun objeler, bezemeli tridacna, kemik rotel, fayans
scarebe ile şahin şeklinde fayans amulet, dağ kristalinden boncuk ve kaide,
minyatür alabastron, spiral motifli bronz yüzük ve Kıbrıs üretimi kireç taşı figürin
başı gibi küçük eserler de ele geçirilen önemli buluntular arasındadır.
2006 yılı Zeytintepe kazıları sırasında önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
çok sayıda seramik parçası bulundu. Seramik eserler arasında, arkeometrik
incelemelerimiz sonucu Milet üretimi olduğunu saptadığımız Fikellura stilinde
bezeli seramikler büyük çoğunluğu oluşturur. Milet üretimi seramiğin yanı sıra
Attika, Khios ve Laconia seramiğine ait oldukça kaliteli çok sayıda örnek de ele
geçirildi.
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b. Kalabaktepe’deki Kazı Çalışmaları
Kalabaktepe’deki kazı çalışmaları Dr. M. Kerschner sorumluluğunda Artemis
Khitone Tapınağı’nın bulunduğu alanda gerçekleştirildi. 1995 yılında Kalabaktepe
doğu terasında yürüttüğümüz kazı çalışmalarımız sırasında Artemis Khitone
Tapınağı’nın batı ve kuzeydoğu köşesinin temelleri açığa çıkarılmıştı. Bu yılki
çalışmalarımız sırasında açılan sondajlarla, tapınağın kuzeydoğu köşesindeki
duvar temellerinin batıya doğru yaklaşık tapınağın yarısına kadar tüf bloklarla
devam ettiği saptandı ve bu bölümden itibaren batı duvara kadar, biraz daha
yüksek seviyede, ana kaya üzerinde duvarın temel taşlarına ait yataklar tespit edildi
(Resim: 6). Tapınağın güney kenarı ve doğu bölümündeki çalışmalar sırasında
ana kaya üzerinde saptanan izler yardımıyla Artemis Khitone Tapınağı’nın tüm
planı çıkarılabilecek duruma geldi; ancak tapınağın iç bölümündeki duvarlara
ait herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. İ.Ö. 494 yılındaki Pers tahribatı sırasında
tamamen yıkılmış, tahribat sonrası kullanılamayacak duruma gelmiş olan Kutsal
Alan terk edilerek, Tapınağa ait mimarî parçalar alınmış ve bu alan yerleşim yeri
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu yılki kazılar sırasında Artemis Khitone Tapınağı’na ait duvar kalıntılarının
altında başka bir duvara ait kalıntılar saptandı. Daha önceki döneme ait olan; ancak
herhangi bir buluntu ele geçirilememesi nedeniyle kesin olarak tarihlendirilemeyen
bu duvarın önceki tapınağa ait olabileceği düşünülmektedir.
Tapınağın kuzey bölümünde ele geçirilen Hellenistik Döneme ait figürinler
yardımıyla aynı döneme tarihlendirilen bir duvarın tespit edilmesi, ayrıca tapınağın
doğu bölümünde büyük kireç taşı bloklardan oluşan bir temelin ve bunun
hemen yakınlarında Hellenistik antefiks parçasının ele geçirilmesi nedeniyle,
Hellenistik Dönemde buranın yeniden kutsal alan olarak kullanılmaya başlandığı
düşünülmektedir. Hellenistik Dönem temelleri altında, ana kayaya oyulmuş,
fazla derin olmayan ve Geometrik Döneme ait seramik parçaları, 2 bronz fibula
ile yüzlerce midye içeren bir bothros bulundu. Buradaki erken dönem seramiği,
Arkaik Dönemden daha önce de bu alanda aynı kültün var olduğuna işaret eder.
1906 yılında bu alanda gerçekleştirilmiş olan ilk çalışmalar sırasında şu anda
planı tespit edilen Artemis Tapınağı’nın kuzeyinde devam eden iç ve dış olmak
üzere 2 teras duvarı açığa çıkarılmıştı. Bu sezonda burada gerçekleştirdiğimiz
kazı çalışmalarından (Resim: 7) alınan stratigrafik sonuçlara göre söz konusu
teras duvarlarından dış duvar İ. Ö. 6. yüzyılın sonuna, iç duvar ise İ. Ö. 7. yüzyıla
tarihlendirilir.
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Tapınağın batısında açılan bir sondajda, yarım kalmış iki mermer mantolu
kouros parçası ve geç Arkaik Dönem Artemis Tapınağı’na ait olduğu düşünülen
pişmiş toprak sima parçası içeren Pers tahrip tabakasıyla oluşturulmuş, teras
altında büyük bir kuyu açığa çıkarıldı (Resim: 8). 1.67 cm. çapındaki arkaik kuyu
köşeli, düzgün kesilmiş taşlarla, oldukça özenli bir şekilde yapılmıştır. Kuyudaki
çalışmalara başlamadan önce çevresindeki profiller ahşap kanatlarla çevrelenip
düşmelerini engellemek ve sabitlemek amacıyla çelik borularla desteklendi. 4.70
m. derinliğe inildikten sonra, sezonun tamamlanmasıyla kuyu üzerine demir kapak
yapılarak güvenlik tedbiri alınıp buradaki çalışmalar bırakıldı. Kuyu içinden günlük
kullanım malzemelerine ait parçalarla birlikte, Kutsal Alan’a ait olabilecek mermer
parçalar da ele geçirildi. Kuyunun ulaşılan en alt bölümünde profilli tüf bloklar
bulundu. Bu bloklar kuyunun üst kenarına ait olmalıdır.
c. Bazilika’daki Kazı Çalışmaları
2003 yılı ilkbahar sezonu jeofizik çalışmalarının sonucu Kalabaktepe’nin
kuzeyinde saptanan anomalilere göre bu alanda büyük bir bazilikanın varlığı tespit
edilmişti. Ören yeri merkezinden uzakta ve Roma Dönemi nekropol alanında bu
denli büyük bir bazilikanın var olabileceği, 1899 yılındaki ilk kazılardan itibaren hiç
kimse tarafından tahmin edilmemişti. Jeofizik ölçümlerinde görülen plana göre,
şu ana kadar Milet’te bilinen en büyük kilise hakkında, kazılara başlamadan önce
daha fazla bilgi alabilmek üzere 2003 yaz sezonuda araştırmalara başlanmıştı.
İlkbaharda ölçümü yapılmış olan alanda yer alan ve Bazilika’yı genişlemesine
kesen, tarlaları sulamak için tarla sahipleri tarafından açılmış kanal, yaz sezonunda
bitkilerden arındırılarak temizlenmiş ve kanal içinde yapıya ait duvarların varlığı
görülmüştü. Buna göre söz konusu alanda, daha fazla sonuç almak amacıyla kazı
çalışmalarına başlanması planlanmıştı. Bu doğrultuda 2006 yılı yaz çalışmalarımız
sırasında Dr. Ph. Niewöhner sorumluluğunda bu alanda sondaj çalışmaları
gerçekleştirildi.
Kilisenin doğu bölümünde açılan sondajda, apsis bölümü ve apsisin hemen
önünde, ortasında altara ait temel kalıntılarının bulunduğu geniş bir nef (transept)
saptandı. Zemindeki mermer parçalardan transept bölümünün mermer döşeli
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sondajlarda, apsisin sol kenarında, seremonilerde
kullanılan âletleri koyma amacıyla yapılmış olabilecek küçük bir odanın varlığı
tespit edildi. Transeptin güney bölümünde sondaj açılmadı; ancak bu döneme
ait kiliselerin planından yola çıkarak jeofiziksel ölçümlerin yardımıyla bu bölümün
nefli olduğu ve batısında narthex bulunduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre bu yapı
5 nefli transept Bazilika’dır.
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Batı bölümde gerçekleştirilen sondajların sonucuna göre, doğu ve kuzey
bölümü portiko ile çevrili bir atrium ve bunun kuzeyinde açık bir avlu ile güneyinde
kullanım amaçları şimdilik bilinmeyen odaların varlığı tespit edildi. Batı bölümdeki
bu kompleks, doğudaki asıl bölüm ile aynı zamanda yapılmış olmasına karşın,
aynı akiste değildir.
Kilisenin alt seviyesinde Roma Dönemine ait bir mezar yapısına ait kalıntılar
saptandı. Mezarın tonoz bölümünün kilisenin yapımı sırasında alındığı; ancak
mezarın içinde üst üste duran iskeletlere dokunulmadığı görüldü. Mezarın,
iskeletlerden birinin yanında bulunan mezar hediyesine göre Roma İmparatorluk
Dönemine tarihlendirilir. Sondajlardan elde edilen verilere göre, Delphinion’un
Roma Dönemi stoalarına ait bazı friz bloklarının (Resim: 9) ve Delphinion’un üzeri
yazılı bazı duvar bloklarının (Resim: 10), Bazilika’nın inşası sırasında devşirme
malzeme olarak kullanıldığı saptandı. Milet yazıtları üzerine çalışan Prof Dr. W.
Günther’in bu yazıtları yerinde incelemesi sonucu bunların, Milet kentinde önemli
haklara sahip kişilerin isim listesi (Bürgerlisten) olduğu sonucuna ulaşıldı.
d. Bizans Sur Duvarı ile İlgili Sondajlar
Bizans Dönemi Şehir Suru’nun yerini ve kesin tarihini saptamak amacıyla, ören
yerinde Kaletepe’nin doğu yamaçlarında ve Capito Hamamı’nın hemen doğusunda
küçük çapta sondajlar açıldı, duvar kalıntılarına rastlanmasına karşın, Şehir Suru
ile ilgili bir bilgi elde edilemedi. Buna karşın, Capito Hamamı’nın doğusundaki
sondajlardan birinde Bizans Dönemi sonrası, belki İslâm Dönemine ait bir giriş ve
diğer bir sondajda ise, önceki kazılarda başka bir alanda varlığı saptanmış olan
Got Duvarı açığa çıkarıldı.
II. ÖREN YERİ BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
a. Faustina Hamamı’ndaki Çalışmalar
Arkeolog Dr. M. Maischberger ve Mimar Dr. P. Schneider sorumluluğunda
başlatılan çalışmalar 3 uzmanın da katılımıyla sürdürüldü. Öncelikle Hamam
içinde ve Palaestra bölümünde geniş çapta bitki ve ot temizliği ile çalışmalara
başlandı, bunun sonucu yapı ve çevresi ziyaretçilerin daha iyi ve kolay bir şekilde
gezebilecekleri duruma getirildi.
Çalışmaların diğer bir amacı ise Th. Wiegand zamanında çıkarılmış olan
binanın rölövesinin, çağdaş metotlar yardımıyla (fotometri) daha detaylı olarak
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yenilenmesi ve 3 D animasyon programının hazırlanması oldu, bu doğrultuda
Hamam’ın bir bölümünün fotometrik çalışmaları tamamlandı.
Milet’teki ilk kazılar sırasında yayınlanan bir kitapta Faustina Hamamı’nın
bütün bölümlerinin aynı zamanda, aynı plana göre inşa edildiği belirtilir; ancak
2006 yılındaki küçük sondajlardan elde edilen verilere göre Palaestra’nın daha
sonra yapıldığı sonucuna ulaşıldı.
b. Delphinion’daki Çalışmalar
Dr. A. Herda sorumluluğunda ve Mimar M. Taschner’in katılımıyla sürdürülen
çalışmaların amacı Delphinion Kutsal Alanı’nın (Resim: 11) mimarî açıdan
incelenmesine yönelik oldu. Bu amaçla altarın bulunduğu bölümde zemin döşeme
taşları temizlenerek (Resim: 12) yeniden çizildi. Bu alandan elde edilen en önemli
sonuç, altar ve zemin taşlarının Pers istilâsından sonra erken Klâsik Dönemde
değil, Hellenistik Dönemde yapıldıklarının saptanması oldu. Devşirme malzeme
olarak kullanılmış bazı zemin blokları üzerinde yazıt kalıntıları tespit edildi, bunların
yanı sıra Delphinion’a ait bazı mimarî parçalar da çalışmalar kapsamında daha
detaylı olarak yeniden çizildi.
III. KORUMA VE SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Ören yerinde ziyaretçiler için Hippodamos planına uygun olarak, jeofizik
ölçümlerinin sonucuna göre önceki yıllarda başlamış olduğumuz gezi yollarının
düzenlenmesi çalışmaları kapsamında, 2004 yılında ziyaretçilerin Kuzey Agora’nın
kuzey bölümünden Delphinion’un kuzeyine geçip daha sonra Delphinion’un kuzey
ve doğusundaki antik caddeyi izleyerek (Resim: 11), Capito Hamamı’na gelip
kentin kış aylarında kuru olan doğu bölümüne geçişlerini sağlayacak bir güzergâh
belirlemiştik. Bununla bağlantılı olarak Delphinion’u çeviren söz konusu antik
cadde üzerinde bulunan çalılar da aynı yıl kurutulmak amacıyla ilâçlanmıştı.
2006 yılı çalışmalarına Prof. Dr. W. Eder sorumluluğunda başlanarak, daha
sonra Mimar I. Blum tarafından sezon sonuna kadar devam edildi. Çalışmalar
öncelikle Delphinion’un doğusundaki antik caddede başladı, kalan çalılar temizlenip
birikmiş toprak alındı (Resim: 13). Özellikle köklerin kireç zemin bloklarına zarar
vermesi nedeniyle bunları tamamen almak amacıyla bazı bloklar kaldırıldı (Resim:
14), kökler alınıp temizlendikten sonra yatakları düzeltilip bloklar düzgün bir şekilde
yeniden yerleştirildi. Aynı zamanda, kaymış olan bloklar da yerlerine yerleştirilerek
sağlamlaştırılıp zaman içinde yeniden kaymalarını engellemek amacıyla gerekli
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olan bölümlerde kayrak taşlarla kuru duvar yapıldı. Sezon sonunda söz konusu
cadde ziyaretçilerin gezebileceği duruma getirilmiş olup kaldırımın kaymış olan
taşları ise gelecek sezon yerlerine yerleştirilecektir (Resim: 15).
IV. KÜÇÜK ESER RESTORASYONU VE KONSERVASYONU
Her sezonda olduğu gibi 2006 yılı çalışmalarımız sırasında da Zeytintepe,
Kalabaktepe ve Bazilika’dan elde edilen pişmiş toprak seramik ve figürin, bronz
eserler ve sikkeler, kireç taşı, mermer, kemik, fayans, demir ve taş gibi buluntuların
restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Depoların açılmasıyla
birlikte hemen başlayan çalışmalar sezon sonuna kadar kesintisiz olarak 10 uzman
restoratör ile sürdürüldü. Yapılan çalışmalar belgeleme, mekanik temizleme,
konsolidasyon ve konservasyon ile tümleme işlemlerini kapsar.
V. DEPO VE YAYINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Zeytintepe kazıları sırasında ele geçirilen buluntular ile ilgili depo çalışmaları
sezon süresince 10 kişilik bir ekip ile kazılara paralel olarak sürdürüldü.
Ayrıca kazı depolarındaki bilimsel yayın çalışmaları her yıl olduğu gibi bu yıl
da devam etti. Bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. G. Schaus Lakonia ve Khios
ithal seramikleri; Doç.Dr. W. Günther yazıtlar; Dr. Ph. Brize bronz adak kalkanları
ve levhaları; Dr. H. Eiwanger bronz vazolar ve objeler; Dr. B. Weisser sikkeler;
Dr. U. Schlotzhauer İon kâseleri; Dr. A. Villing çanaklar; Dr. T. Carl minyatür
vazolar; Dr. A. Naso ticarî amphoralar; Mag. F. Wascheck Fikellura amphoraları;
Mag. J. Birzescu diğer amphoralar; Mag. F. Özcan Klâsik ve Hellenistik Dönem
pişmiş toprak figürinleri; J. M. Henke Kıbrıs üretimi pişmiş toprak figürinler; N.
Barabas Arkaik Dönem kraterleri ve M. Gleba ağırlık ve ağırşaklar üzerine yayın
hazırlıklarını sürdürdüler. H. Grönwald, T. Brockmeier ve S. Turkowski yayın için
çeşitli seramik, çatı kiremiti, bronz vazolar, objeler, adak kalkanları ve levhaları
üzerine çizim çalışmaları gerçekleştirdiler. D. Johannes ise yayın çalışmaları son
aşamaya gelmiş olan eser gruplarının fotoğraflanma çalışmalarını yürüttü.
Geometrik Dönem seramiği ve Arkaik Dönem amphoraları konusunda İtalya’da
uzman olan Napoli Üniversitesi’nden M. D’Acunto, Bolonya Üniversitesi’nden F.
Sacchetti ve Roma Üniversitesi’nden S. Savelli arkaik Milet kazı buluntularını
görerek, yayına hazırlamakta oldukları eserler ile karşılaştırmak ve üretim yerlerini
anlamak üzere kısa süreli depo çalışmalarında bulundular.
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Ayrıca 1994 yılında başlanan ve 2004 yılında bitirilen Prof. Dr. W- D. Niemeier
sorumluluğunda’ki Athena Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilen kazılarda ele
geçirilen buluntular üzerine 2005 yaz sezonunda olduğu gibi bu sezonda da
yayına yönelik bilimsel çalışmalar yürütüldü. 17 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen
çalışmalar seramiklerin gruplandırılması, çizilmesi, fotoğraflanması gibi depo
çalışmaları şeklinde sürdürüldü.
Milet’te tamamlanan projelerin yayınlanmakta olduğu ‘’Milet’’ serisinde 2005
yılı sonu, 2006 yılında önceki yıl olduğu gibi iki kitap daha yayınlandı:
A. Peschlow-Bindokat, Feldforschungen in Latmos. Die Karische Stadt Latmos.
(Milet III 6).
P. Hermann, W. Günther, N. Ehrhardt, Inschriften von Milet. Teil 3. (Milet VI
3).
Ayrıca Milet 2000-2002 yılı çalışmaları ön raporu üzerine 11 makale de
Archäologischer Anzeiger’da 2 band hâlinde yayınlandı (1. Halbband 2005, 167294 ; 2. Halbband 2005, 27-102).
VI. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
a. Jeofizik Çalışmaları
Jeofizik çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi Kiel Üniversitesi’nden Dr. Harald
Stümpel başkanlığındaki bir ekip ile yürütüldü.
Milet’te uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz jeofizik çalışmalarımızın amacı,
Milet’in henüz kazılmamış olan bölümlerini jeofiziksel ölçümlerle saptayarak şehir
planı üzerinde göstermek ve Milet’in limanları, sur duvarları, nekropolleri ile Kutsal
Yol’un lokalizasyonunu saptamaktır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre hedefimizde
büyük aşama kaydettiğimiz görülmektedir.
Antik Şair Theokritos Oikus yakınlarında, Antik Dönemde Hyetis ve Byblis
adlı su kaynaklarının varlığından söz eder. Aphrodite Tapınağı’na adını veren
Oikus yerleşim yerinin jeofizik çalışmaları sonucu Zeytintepe’nin batı eteklerinde
olduğunu saptamamıza karşın, bu çevrede böyle bir kaynak bulunmamaktadır;
ancak 2006 yaz sezonunda Değirmentepe’nin göneybatısında gerçekleştirilen
jeomanyetik ölçümler sonucu yer altında bir çay yatağına ait olduğu düşünülen
anomalilere rastlandı. Oikus olduğunu düşündüğümüz alana çok yakın olan bu
anomalinin varlığı, antik kaynaklar destekler.

353

Bu önemli bulgunun yanı sıra, Kazartepe’nin kuzeyinde gerçekleştirilen
jeomanyetik ölçümlerden de önemli sonuç alındı. Önceki jeofizik çalışmalarında
saptadığımız, Kutsal Kapı’dan çıkarak batıya dönen yolun batıya doğru ilerlediği
ve ayrıca caddenin her iki kenarında mezar olduğu düşünülen anomaliler tespit
edildi. Böylece Milet’in Şehir Suru dışında kalan nekropol alanına ait yeni bir
bölümü daha saptandı.
b. Jeoarkeolojik Çalışmalar
Marburg Philipps Üniversitesi’nden uzman bir grup tarafından sürdürülen
jeoarkeolojik çalışmalar, Stadion ve Güney Agora ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.
Ayrıca Humeitepe’deki hamam önünde ve Güney Agora’nın kuzeydoğusundaki
Büyük Kilise’nin hemen doğusunda da drill sondajlar yapıldı. Çalışmalar, Milet
yarımadasının başlangıçta ada olduğu ve Antik Dönem içerisinde zamanla
yarımadaya dönüştüğü tezini destekler.
c. Antropolojik Çalışmalar
Prof. Dr. M. Kunther tarafından gerçekleştirilen antropolojik çalışmalar yukarıda
sözü edilen, Bazilika’nın alt seviyesinde bulunmuş mezar içindeki insan kemikleri
üzerinde yürütüldü. Buna göre 8 yetişkinden 7’sinin erkek, 1’inin kadın olduğu;
3 çocuk iskeletinin 1-10 yaşları arasındaki çocuklara ait olduğu saptandı. Güçlü
vücut yapısına sahip olan yetişkinlerin, iyi beslenmiş oldukları anlaşıldı. Athena
Tapınağı’nın güneyindeki kazılarda önceki yıllarda açığa çıkarılan bir kuyu içinde
ele geçirilen 4 bebek iskeletine ait parçalar da incelenerek, birinin erken doğum
sonucu; 3 tanesinin ise doğumdan hemen sonra öldüğü sonucuna ulaşıldı. Yine
aynı kuyudan elde edilen bir kulak kepçesi parçasına (pars petrosa) göre bunun
sahibinin 4, 5 yaşlarında bir çocuk olduğu düşünülmektedir.
d. Arkeozoolojik Çalışmalar
Dr. H. Manhart ve Dr. N. Pöllath tarafından sürdürülmüş olan arkeozoolojik
çalışmalar, Athena Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış
olan kazılardan elde edilmiş ve şu anda yayına hazırlanmakta olan malzeme
kapsamındaki hayvan kemikleri üzerine yürütüldü.
2007 ilkbahar sezonunda, Arkaik Dönem Zeytintepe Kutsal Alanı’ndan elde
edilen hayvan kemikleri ile ilgili son çalışmalar yapılarak, Antik Dönem Milet
hayvan kemikleri üzerine bir kitap çıkarılacaktır.
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Resim 1: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki bir sondajda toplu hâlde ele geçirilen çatı
kiremitleri

Resim 2: Zeytintepe’de bulunan çatı kiremitlerinden bir örnek
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Resim 3: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki bir sondajda ele geçirilen figürinin toplu
buluntusu

Resim 4: Zeytintepe’de ele geçirilen toplu
buluntudaki
mantolu
kouros
figürinlerinden örnekler
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Resim 5: Zeytintepe’de
bulunan
buluntudaki bazı figürinler

toplu

Resim 6: Artemis Khitone
Tapınağı’nın
kalıntılarından bir
görünüm

Resim 7: Artemis
Khitone
Kutsal Alanı’nın teras
duvarlarından
bir
görünüm

Resim 8: Artemis Khitone Tapınağı
yakınındaki arkaik kuyu
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Resim 9: Bazilika’daki bir sondajda bulunan devşirme friz blokları

Resim 10: Bazilika’daki bir sondajda açığa çıkarılan yazıtlı devşirme bloklar
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Resim 11: Delphinion ve Roma Dönemi caddesinden bir görünüm

Resim 12: Delphinion altarının kalıntıları
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Resim 13: Delphinion’daki Roma Dönemi
caddesi, restorasyondan önce

Resim 14: Roma Dönemi caddesindeki
restorasyon çalışmaları

Resim 15: Delphinion’daki Roma Dönemi caddesi restorasyon çalışmalarında sezon sonundaki
durum
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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA 2006
Thomas MARKSTAINER und Mitarbeiter*
Die Kampagne in Limyra dauerte vom 15.08 bis zum 15.09. 20061, als
Regierungsvertreter stand uns Ali Sinan Özbey vom Museum Marmaris zur Seite.
Die durchgeführten Arbeiten lassen sich folgendermassen gliedern: 1.) Zählung der
im Depot befindlichen Funde; 2.) wissenschaftliche Aufnahmearbeiten im Depot;
3.) Zeichenarbeiten an Spolienblöcken in der Unterstadt; 4.) Untersuchung eines
Heiligtums am Yalak Başı. Die für die Kampagne vorgesehenen Grabungsarbeiten
in der Weststadt wurden aufgrund eines Einbruchs in die Depots ausgesetzt, da es
organisatorisch nicht sinnvoll erschien, gleichzeitig Neufunde unterzubringen und
die Altbestände zu sichten. Auch war ein Teil der Mitarbeiter mit der Fundzählung
beschäftigt und stand somit nicht für andere Arbeiten zur Verfügung.
1. Zählung der im Depot befindlichen Funde und Sicherungsmaßnahmen im
Depot
Die Zählung im Depot dauerte vom Anfang der Kampagne bis zum 31.08,
sie wurde mit einem Bericht der zuständigen Kommission an das Ministerium in
Ankara abgeschlossen. Im Anschluss an die Zählung wurden im Depot zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. In den Innenhöfen und in einigen Räumen
wurden Bewegungssensoren angebracht, die mit einer Alarmanlage verbunden
* Doz.Dr. Thomas MARKSTAINER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz-KleinGasse 1, 1190 Wien/ÖSTERREICH
1 Das Projekt wird aus Mitteln des FWF und des BMWF finanziert. An den Arbeiten in den
Sondagen und in den Depots waren S. Baybo, N. Fuchshuber; S. Mayer, U. Schuh und B. Stark
beteiligt. Herr Dr. J. Gebauer hat die Bearbeitung des keramischen Fundmaterials vorrömischer
Zeitstellung übernommen. Spätere Keramikfunde werden durch B. Marksteiner bearbeitet.
Die photographische Dokumentation lag in den Händen von M. Güngör. Die zeichnerische
Dokumentation der Spolienblöcke führte Frau Ö. Nuhoğlu durch. An den Arbeiten am Yalak Başı
waren M. Wörrle, B. Stark und Ö. Nuhoğlu beteiligt. Die Restaurierungsarbeiten wurden durch
Sinan Ilhan und Muzzafer Ab durchgeführt. Ihnen allen sei für ihre wertvolle Mitarbeit gedankt.
Besonderer Dank gilt den türkischen Behörden für die Erteilung der Grabungsbewilligung und
dem Regierungsvertreter Ali Sinan Özbey vom Museum Marmaris für seine freundliche und
tatkräftige Unterstützung.
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sind. Die einzelnen Depotzugänge wurden mit stärkeren Schlössern versehen
und weitere Sicherungsmaßnahmen an den Türen durchgeführt. Die außerhalb
des Grabungskamps gelegenen Außenwände der Depots wurden zusätzlich mit
Stacheldraht gesichert.
2. Wissenschaftliche Aufnahmearbeiten im Depot
Das in den Jahren 2002 bis 2005 durchgeführte Grabungsprojekt in der
Weststadt ist abgeschlossen. Um eine wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse
dieser Grabung zu ermöglichen wurde 2006 das vorhellenistische Fundmaterial
in den Depots aufgenommen, zeichnerisch und photographisch dokumentiert
sowie analysiert (s. u. den Beitrag von J. Gebauer). Sofern notwendig wurden am
Fundmaterial restauratorische und konservatorische Maßnahmen durchgeführt.
Parallel dazu wurde auch die Aufnahme des Fundmaterials aus den
nachhellenistischen Horizonten weitergeführt und konnte nahezu abgeschlossen
werden. Die Aufnahme der Kleinfunde wurde abgeschlossen, ein Manuskript ist
in Vorbereitung.
Zur Bearbeitung des vorklassischen Keramikmaterials im 2006
J. GEBAUER
Ziel der Keramikbearbeitung war der Abschluss der Materialaufnahme der
Weststadtgrabung. Zu diesem Zweck sind die letzten Funde des Jahres 2005
bearbeitet worden. Der Katalog umfasst nun an die 2000 Stücke, von denen
es sich zum Großteil um Material aus klassischen Straten handelt. Damit bietet
die Weststadtgrabung in Limyra zum ersten Mal die Gelegenheit, stratifiziertes
klassisches Keramikmaterial aus Lykien in größerem Umfang zu untersuchen.
Der hohe Importanteil schafft zudem, zumindest für das fortgeschrittene fünfte
und das vierte Jahrhundert, eine gute Datierungsgrundlage. Erschwert wird die
Materialbearbeitung nur durch den stark zerscherbten Zustand der Keramik. Die
lokal vorherrschende Streifen- und Wellenbandkeramik verspricht zudem neue
Erkenntnisse zum Weiterleben dieser ursprünglich für rein archaisch gehaltenen
Keramikgattung in klassischer Zeit.
Neben der vorwiegend attischen Importkeramik und den typischen Schalen,
Hydrien- und Kannenformen der Streifen- und Wellenbandkeramik bieten die
Funde aus Limyra auch eine Auswahl an klassischen Gebrauchskeramikformen
wie Reibschüsseln oder Kochtöpfen. Als Beispiel sei hier ein Kochtopf des vierten
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Jahrhunderts vorgestellt (Abb. 1). Der dunkelrötlich graue bis braune, grobe Ton
enthält viele sandige Einschlüsse. Die zum Teil recht dünne Wandung trägt auf
der Außenseite Glättungsspuren, wodurch das handgeformte Gefäß einen fast
prähistorischen Eindruck macht.
Als Besonderheit können die inzwischen durch mehrere Fragmente belegten
Epinetra gesehen werden (Abb. 2), die ihre nächsten Parallelen auf Rhodos
besitzen. Auf diese Insel weisen auch andere kleinere Fundgruppen hin, doch ist
dies bei der Nähe rhodischer Siedlungen im Umfeld von Limyra nicht verwunderlich.
Das Tonmaterial der Epinetra entspricht dem der lokal vorherrschenden Streifenund Wellenbandkeramik.
3. Zeichenarbeiten an Spolienblöcken und Überlegungen bezüglich eines
hellenistischen Peripteros
Während der Kampagne 2005 wurde durch Frau L. Cavalier (Bordeaux 3)
mit der Erstellung eines Spolienkataloges begonnen. Im Zuge der Analyse der
Werkstücke durch Frau Cavalier und den Grabungsleiter zeigte sich, dass ein
Teil der in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch J. Borchhardt aus
den spätantiken Stadtmauern geborgenen Werkstücke von einem monumentalen
Kultbau stammen dürften. Achtzehn der besser erhaltenen und aussagekräftigen
Blöcke wurden im Zuge der Kampagne 06 zeichnerisch dokumentiert. Ein
Veröffentlichung durch Frau Cavalier ist vorgesehen.
Der aus zwei Fragmenten zusammengesetzte Eckpilaster des Kenotaphs für
Gaius Caesar, der im Jahr 2002 an der Oberfläche gefunden worden war, wurde
ebenfalls gezeichnet.
Die Arbeiten an den aus den spätantiken Stadtmauern der Oststadt
stammenden Spolien haben es erlaubt, eine größere Anzahl von Werkstücken zu
erfassen, die höchstwahrscheinlich zu einem Monumentalbau gehören, dessen
einstige Existenz bis dahin unbekannt war.
Folgende Werkstücke sind hervorzuheben:
- Mehrere Säulenbasen von attisch-ionischem Typ; zwei Säulentrommeln mit
applizierter Basis;
- zahlreiche, meist fragmentierte Säulentrommeln;
- Wandblöcke mit Halb- und zwei Dreiviertelkapitellen korinthischer Ordnung;
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- Mehrere ionische Kapitelle;
- ein Wandblock mit Fußprofil und Säulenbasis; als Architrav gearbeitete
Wandabschlussblöcke mit dreifacher Faszierung, Perlstab und ionischem Kyma.
- Werkstücke eines Traufgesimses mit lesbischen Kyma über Perlstab (Abb.
3).
- Ein Giebeleckblock
Diese Blöcke stammen durchwegs aus den südlichen Abschnitten der
Weststadtmauern, in denen auch heute noch weitere vergleichbare Werkstücke
verbaut sind. Sie bestehen aus lokalem Kalkstein und wurden alle gleichermaßen
vor ihrer Wiederverwendung stark beschädigt, indem man systematisch einen
Großteil der Ornamente abschlug.
Die Blöcke könnten von einem ionischen Peripteros stammen, dessen
Cellawände an der Außenseite mit korinthischen Halb- und Dreiviertelsäulen
versehen waren. Ihre Datierung kann sich nur auf stilistische und bautechnische
Merkmale stützen. Die Kapitelle sind leider stark beschädigt und nur sehr beschränkt
aussagekräftig. Die Reste ihres Akanthusschmuckes, das lesbische Kymation
unter dem Traufgesims, die hohe Qualität der Blockbearbeitung, die großen
quadratischen Zapfeneinlassungen der Säulentrommeln und die Einlassungen
zum Heben der Blöcke weisen jedoch nach Ansicht von L. Cavalier auf eine
Datierung des Monumentalbaues in den Hellenismus. Diese Überlegungen haben
jedoch nur vorläufigen Charakter. Die einstige Lokalisierung des Gebäudes ist
nicht bekannt, sie dürfte aber im Südbereich der Oststadt gelegen haben.

4. Die Untersuchung eines Heiligtums am Yalak Başı2
Das Heiligtum von Yalakbaşı liegt auf einem von Ost nach West sanft, aber
immer stärker ansteigenden Felsgrat in gut 300 m. Meereshöhe südlich oberhalb
2 Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des ÖAI und des Deutschen Archäologischen Instituts
(Forschungscluster 4: Heiligtümer: Gestalt und Ritual. Kontinuität und Veränderung). Das
Heiligtum wurde im Rahmen der Limyra-Kampagne 2006 von Barbara Stark und Michael
Wörrle untersucht. Zwei Arbeiter halfen bei der Beseitigung störenden Unterholzes, Özlem
Nuhoğlu beim Zeichnen von Einzelmonumenten. Eine Veröffentlichung ist im Band 37, 2007
der Reihe Chiron vorgesehen.
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der Schlucht, die in ost-westlicher Richtung das Bonda Gebiet von Finike aus
erschliesst3 (Abb. 4). Es befindet in einer Entfernung von rund 1 km. von der
gleichnamigen Siedlung und wird von einem Fußweg durchzogen. Dieser
geht stellenweise eindeutig auf eine antike Trasse zurück und dürfte das auch
im engeren Bereich des Heiligtums tun. Der Weg stellte wohl in der Antike die
kürzeste Verbindung von dem Hafenort Phoinikous (Finike) zu der Siedlung auf
dem Yalakbaşı dar.
Untersucht wurde eine Fläche von etwa 40 x 40 m., innerhalb derer ein
Bereich von etwa 17 x 25 m. mit einem genauen Steinplan im Maßstab 1:100,
mehreren Detailzeichnungen einzelner Monumente, über 100 Fotos, Abklatschen
der Inschriften und einem beschreibenden Katalog der 55 georteten Artefakte
dokumentiert wurde.
Das Heiligtum wurde von einem Ensemble von eng beisammen stehenden
Votivstelen, -altären und –pfeilern markiert, deren Dimensionen von den 10 cm.
eines Miniaturaltärchens bis zu den fast 2,3 m. eines monumentalen Pfeilers
reichen. Mehrere Monumente standen auf schemelartigen Sockeln und trugen,
wie die Einlassspuren auf den Oberflächen zeigen, Weihgeschenke aus Bronze.
Die Qualität der Ausführung ist schwankend, lässt sich bei der starken Verwitterung
und Zerstörung der Monumente aber meist nicht zuverlässig beurteilen. Deutlich
ist eine gewisse formale Monotonie: Die Pfeiler haben, ob groß oder klein, immer
dasselbe Aufsatzmotiv. Da kein einziger Mauerstein und keine auch nur halbwegs
eindeutigen Spuren von Mauersetzungen gefunden wurden, dürfte es in dem
Heiligtum kein aufgehendes Mauerwerk irgendwelcher Gebäude gegeben hat, es
3 Zu den Arbeiten im Bonda-Gebiet s. Der Bonda-Survey wurde in den späten 90er Jahren
im Rahmen des Forschungsprogramms der Limyra-Grabung des Institutes für Klassische
Archäologie der Universität Wien durchgeführt und durch den Fonds zur Förderung der
Wissenschaftlichen Forschung der Republik Österreich finanziert. Zu Vorberichten zum
Bonda-Survey s. A. Konecny – T. Marksteiner in: XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1995)
237 f.; dies. in: XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1996) 146 f.; dies. in: XVIII. Kazı Sonuçları
Toplantısı II (1997) 173 ff.; dies. in: XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1998) 26 f.; dies., ÖJh
96 (1997) Beibl. 390 ff.; A. Konecny – B. Marksteiner – T. Marksteiner in: XX. Kazı Sonuçları
Toplantısı II (1999) 142 ff.; dies. in: XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı II (2000) 86 f.. Zur Methode
des Bonda-Surveys s. Verf. in: K. Belke - F. Hild - J. Koder - P. Soustal (Hrsg.), Byzanz als
Raum, Denkschrift Wien 283, TIB 7, 2000, 119 f.. Zu den Ergebnissen des Surveys und zur
Siedlungsgeschichte des Bonda-Gebietes s. T. Marksteiner in: F. Kolb (Hrsg.), Chora und
Polis: Methoden und Ergebnisse der historischen Landeskunde, Kolloquium des Historischen
Kollegs in München, Schriften des Historischen Kollegs Kolloquien 54 (2004) 252-290. Zu
hellenistischen Wehrdörfern des Bonda-Gebietes s. Th. Marksteiner in: III. Uluslararası Likya
Sempozyumu Sempozyum Bildirileri, Band 2 ( 2006) 441 ff.
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sich also um einen Kultplatz unter freiem Himmel gehandelt haben. Eine Datierung
ist mit Hilfe der allerdings ebenfalls stark verwitterten und nur schwer lesbaren
Inschriften möglich: Sie weisen alle in die mittlere Kaiserzeit, was frühere Anfänge
aber nicht ausschließt.
Das Heiligtum war den Inschriften zufolge einem bisher unbekannten
Gott namens Suraendis gewidmet und ist völlig zerstört, aber scheinbar
in allen seinen Teilen vor Ort als Versturzzone vorhanden. Wahrscheinlich
befinden sich in tieferen Straten dieses Versturzes weitere, erheblich besser
erhaltene und aussagekräftigere Monumente, als jene, die im Rahmen einer
Oberflächenuntersuchung beschrieben und dokumentiert werden konnten. Die
Sockel einiger Monumente scheinen noch in situ zu stehen, die Monumente selbst
teils nicht weit von ihrem Standort entfernt zu liegen, teils in dem nach Südosten zu
abschüssigen Gelände weiter weggerollt zu sein. Die ursprünglichen Strukturen
des Bezirks sind deshalb nur in hypothetischen Ansätzen wiederzugewinnen:
Vermutlich führte der antike Weg aber von Ost nach West ansteigend südlich an
einer Terrassenmauer aus großen Blöcken entlang. Auf der dadurch gebildeten
Terrasse nördlich oberhalb des Weges stand die Mehrzahl der kleineren Votive
dichtgedrängt um einen exedraartigen kleinen Platz. Die beiden monumentalen
Pfeiler dürften dagegen eher zu einer südlich des Weges auf etwa gleichem
Niveau gelegenen Terrasse gehört haben.
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Abb. 1: Klassischer Kochtopf

Abb. 2: Fragment eines Epinetron
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Abb. 3: Traufgesims mit Architekturdekor

Abb. 4: Plan des Bonda-Gebietes
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Abb. 5: Yalak Başı - Votivstele

Abb. 6: Yalak Başı - Altärchen
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 2006
Crawford H. GREENEWALT*
At Sardis in 2006, fieldwork was conducted for two months in June and July, by
the project called Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis Expedition; which
is co-sponsored by the Harvard University Art Museums and Cornell University;
the season program included excavation, conservation, restoration, and site
maintenance, touristic enhancement, study projects, and ceramic sampling.
For support, assistance, and trust, as well as for fundamental permissions, the
Sardis Expedition is deeply grateful to the General Directorate of Monuments and
Museums, particularly to Director General Orhan Düzgün, Deputy Director General
İlhan Kaymaz, Excavations Division Director Melik Ayaz, and to Excavations
Division Officer Serap Kocaman; and to the Manisa Museum, Director Müyesser
Tosunbaş and Assistants Sadrettin Atukeren, Sevgi Soyaker, and Emin Torunlar.
The Ministry of Culture Representative was Hüdaverdi Benzer (in the Birinci Kurul,
İzmir); her supportive attitude towards research and scholarship greatly improved
all aspects of the 2006 season programs.
Excavation in 2006 was conducted at two locations in the city site: the
Sanctuary of Artemis (Fig. 1, no. 17) and the Theater and Stadium complex (Fig.
1, nos. 25, 26).
In the Sanctuary of Artemis, excavation was conducted in the Temple and Altar.
In the Temple, limited excavation aimed to determine whether a construction of
mortared fieldstone located at the back of the cella and between interior column
foundations, represented foundations for a cult statue (as is thought to be true
for stone masonry construction in the east cella; or whether it served a different
purpose, perhaps related to mortared rubble construction elsewhere in the west
cella (e.g., at the northeast corner) and at the back of the east cella. That question
was not resolved.
* Crawford H. GREENEWALT, JR. Professor of Classical Archaeology, Department of Classics,
UCB, Dwinelle Hall 7303, University of California Berkeley, California 94720/U.S.A. (A.B.D.)
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The altar of Artemis, located at the west end of the Temple, initially was older
than the Temple; and eventually appears to have become incorporated (in a way
that remains to be determined) into the Temple fabric. The Altar (Figs. 2, 3) is
understood to have had two major phases: an earlier squareish stepped building
of limestone masonry (Fig. 2, “LA I”) and a later rectangular construction, which
expanded the original building to the north and south (Fig. 2, “LA II”). Results of
excavation and study in 2006, which aimed to clarify altar chronology and design,
reaffirmed for the first phase a date of about 500 B.C. (from pottery recovered
underneath LA I; including fragments of ‘late’ column craters and Achaemenid
bowls) and suggested that LA I always had been partly submerged below ground
level: its lowest three courses having served as a massive subsurface foundation;
which never had had marble revetment, as proposed in a Sardis Expedition
publication of 1975. Excavation in 2006 also exposed in the fill of LA II, at its north
end, previously unknown construction features: a primitive-looking building and
what may be the tread of a staircase (Figs. 2, 3); at least one of the two possibly
older than LA II. Those features are scheduled for further excavation in 2007.
The Theater and Stadium of Sardis are located on lower north slopes of the
Acropolis (Fig. 1, nos. 25, 26; Fig. 4); their visible remains are datable to Roman
and Late Roman eras. Conspicuous in the modern landscape, their ruins have
attracted antiquarians visiting the site since the 18th century; graphic records
include a colored drawing of the Theater made in 1750 (by G. Borra) and sketch
plans of Theater and Stadium made in 1882 and in 1904 (respectively by F. H.
Bacon and G. Mendel). During construction of the railroad track from Kassaba/
Turgutlu to Alaşehir between 1872-1875, which passes just north of Sardis, the
Theater was quarried for stone to support the track. (A picture labeled “Quarrymen
at work, Sardis,” appears in an album of photographs taken at the time of railroad
construction, under the direction of Civil Engineer Samuel Bayliss. The album is
now in the Suna ve İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations,
in Antalya; was kindly made available and its images kindly reproduced for the
Sardis Expedition by the Institute Director, Kayhan Dortluk; the existence of the
album was kindly communicated by Peter Kuniholm.) Before 2006, the Theater
and Stadium had never been excavated.
A few years ago, fields adjacent to their ruins were purchased by an individual
who planted both the fields and Theater auditorium with olives and figs. To protect
and preserve the ruins from further damage by tree roots and irrigation pipes,
the Sardis Expedition purchased the adjacent land, for the Turkish Treasury. At
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that time, the Expedition had no intention of excavating the ruins. After Minister
of Culture and Tourism, Mr. Attila Koç, defined ancient theaters of Turkey as top
priority for excavation, conservation, and reconstruction (in his letter of February
21, 2006, sent to all archaeological expeditions in Turkey), however, the Sardis
Expedition made the Theater of Sardis its major excavation focus for 2006. To
be sure, the Theater poses stimulating “intellectual” questions: - did it have a preRoman (Hellenistic) phase, precisely when in Roman times was it built, how was
it physically coordinated with the Stadium, and how does it compare in size and
design with other Roman theaters? (If a seating capacity 12-15,000, estimated by
P. H. Stinson, is correct, it was appreciably smaller than the theater of Ephesus,
with its estimated seating capacity of ca. 25,000; and somewhat larger than the
theater at Pergamon, with its estimated capacity of ca. 10,000, and dramatically
steep cavea.
Both Theater and Stadium are substantially buried in earthy debris (most of it
colluvial); which conceals aspects of design, such as access routes to the Theater
cavea (apart from the parodoi). If vomitoria exist in the parascenia walls, as in
many theaters (e.g., at Miletus), they are now entirely submerged under fill.
Five excavation trenches opened in the Theater in 2006 together represent
less than 2 % of the total Theater area, and two of those trenches failed to reach
ancient surface levels; nevertheless, results of excavation provided information
about theater design and construction, and about occupation history of the site.
At their east ends, Theater and Stadium were separated by a narrow parodos,
between Theater parascenium and Stadium sphendone. Sphendone design and
construction were clarified, and a few of its marble seats, seat beddings, and
staircase steps were located. The Stadium appears to antedate the latest phase
of the Theater stage building.
A monumental stage façade (scaenae frons) survives as a tumble of fallen
fragments (exposed in two trenches at its east end; Fig. 4; nos. 06.3 and 06.4;
Fig. 5), which belonged to an aediculate two- or three-story construction; those
façade remains show that the Theater cavea could never have been used for
viewing activity in the Stadium when the façade existed. Component parts, mostly
of white marble, included columns (smooth shafts of white and red brecciated
stone and granite; Asiatic Ionic bases and composite capitals), entablatures with
standard ornament (e.g., dentils, modillions, pulvinated frieze, simas with palmette
chain; Figs. 6-7)); doorway jambs or lintels, niche frames (to which one fragment
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with the torded shaft of an engaged column may belong), and a few opus sectile
fragments in white and colored stone. Some entablatures carried inscriptions, in
Greek; but inscribed fragments were non-joining, each carried only a few letters,
and only two words could be identified: philopatri[s] (“lover of his country”) and
[an]etheken (“dedicated”). Sculptural ornament is attested by entablature carving
(like the head or mask in Phrygian cap, which occurs with garlands and a draped,
winged figure, presumably Nike; Fig. 7) and by limb and drapery fragments. An
engaged composite capital (Fig. 8) from a salient corner and the small fragment
of an openwork balustrade might belong to the inner end of the (east) parodos,
where it joined the scaenae frons.
At least some and perhaps most of those architectural parts rest where they fell;
as is most clearly indicated by the form and location of the entablature fragment
inscribed [an]etheken, (“dedicated”). That verb typically terminates a dedicatory
text, the entablature fragment belongs to a ressaut, which typically appears at one
end of an aediculate façade, and the entablature fragment rested at one end (i.e.,
the east end) of the scaenae frons.
Many of the architectural and sculptural fragments are very small; and there
also were very large quantities of crushed marble chips and powder: showing that
after the façade fell, much of it had been deliberately smashed and pulverized;
perhaps in Late Antiquity, to make lime; or in the 19th century, when the Theater
was quarried for railroad construction. The intelligible fragments that survive clearly
represent only part of the original façade, much of which has been destroyed.
Dismantling of seat construction in the cavea is attested by marble seat blocks
resting in earthy debris above the lower cavea and orchestra (Fig. 4, trench 06.1),
and by remnants of seat foundations (made of mortared fieldstones) in the east
side of the upper cavea (Figs. 4, trench 06.2; 11, 12). Even those seat foundations
survived in only part of the excavation trench in which they were exposed (06.2);
in the rest of that trench, the uppermost exposed part of the Theater consisted
of earth fill that had supported seat foundation - and that helped to create one
artificial “arm” of the semi-circular cavea, (i.e., where it extended beyond the
natural Acropolis slope).
The uncontaminated core of that fill contained ceramic material of the Hellenistic
era, including terracotta figurines (several representing the Mother Goddess; Fig.
9), and pottery (Fig. 10). According to Susan Rotroff, the pottery formed “a 3rd
century (B.C.) group, possibly with a couple of later intrusions; whether before or
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after 213 (B.C. –when Sardis was captured by Antiochus III, and a theater is cited
in connection with the capture by Greek Historian Polybius, 7.18) is uncertain; but
certainly not after 200 (B.C.).” Thus, the earth fill of the cavea and its Hellenistic
content are evidence for the existence of a Hellenistic predecessor of the Roman
theater; although their evidence is inconclusive, since the fill could have been
brought to the Theater site in Roman times from a Hellenistic deposit located
elsewhere).
From the first morning of excavation, this trench (06.2) produced fragments of
Archaic (Lydian) pottery, of the 6th century B.C.; at first dismissed as fortuitous
‘flotsam and jetsam,’ they soon proved to belong to a 6th century deposit (Figs.
11-13) that rested on an Archaic occupation surface. The surface belonged to an
Archaic house, built on a terraced slope of the Acropolis, before the slope had been
amplified with fill to create the Theater cavea. The part of the house excavated in
2006 evidently belonged to something like a kitchen or pantry, to judge from the
artifacts; which included several grinding stones, five or six pyramidal loom weights,
“bread trays,” cooking pots of the chytra type, storage and table amphorae, column
craters, an oinochoe, skyphoi, stemmed dishes, one-handled cup, juglets and
flasks - all in all perhaps about fifty items; of which only a few of the ceramic items
could be reconstructed in the time available (Fig. 14). Intense burning everywhere
indicates that this part of the house had been destroyed by fire; the presence in the
debris of weapons – two arrowheads and spear head; dagger (also a knife; Fig.
15) is evidence for conflict; and all the material appears to be compatible with a
date in the first half of the 6th century B.C. (no Achaemenid Bowls or “late” column
craters are present). Burning and weapons, therefore, might attest destruction by
the Persians, in the 540s B.C., as is evidently attested at the western limits of the
city core (at sectors MMS/N, MMS, MMS/S). On the other hand, the burning could
have been accidental (a consequence of uncontrolled cooking fire); weapons
might belong to hunting equipment; and the date of destruction is far from clear
(no chronologically diagnostic imported materials were recognized).
The removal in antiquity or later of Roman construction in this part of the Theater
has the positive consequence of making accessible evidence for earlier use of
the Theater site; which is unusual. Such evidence typically made inaccessible
by seats and their foundations, which few archaeologists would care – or dare
- to dismantle. (Ironically, whereas at the Roman sanctuary site excavated in
previous seasons [sector F55] excavation was begun in the expectation that
Roman overburden would be slight and occupation strata of earlier eras would
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be readily accessible, i.e., close below modern ground surface, and the opposite
proved true (with Roman overburden ten meters thick); at the Theater, where
no traces of occupation earlier than the Hellenistic age were expected, a wellpreserved Archaic habitation stratum conjoins the cavea slope, and was one of
the first diagnostic features to be exposed in Theater excavation!)
For contemporary reuse of the Theater in connection with performance
(musical and dramatic events, etc.), poor preservation of ancient remains may
be considered an asset; fewer remains meaning fewer obligations for historic
preservation. Apart from the considerable time necessary to excavate both the
Theater and the archaeologically complex adjacent spaces that would be required
for visitor access and parking, the steady noise of modern traffic on the nearby
Ankara-İzmir highway make the Sardis Theater an unsuitable ambience for cultural
events involving large gatherings of people.
Conservation, maintenance, and site enhancement in 2006 consisted mostly
of routine and continued efforts to protect, stabilize, and (where appropriate)
reconstruct monuments in the field and objects in storage depots. Major monuments
in the field that were sheltered and treated included the Altar of Artemis, parts of
the Roman Bath-Gymnasium complex (Building B) and Synagogue, an exposed
segment of the Lydian fortification wall façade and Roman wall painting located
south of the Synagogue (sector MMS), and excavated fragments the Theater
scaenae frons.
Backing of (80-odd square m. of) mosaics that had been lifted from a Late
Roman sidewalk (in order to expose earlier features beneath) had been completed
in 2005; the assemblage of backed parts was displayed for recording purposes
in 2006; lacunae, amounting to an estimated 15-20 % of the total mosaic surface
that had been lifted, represent mosaic losses that occurred when an accidental fire
destroyed one of the field depots in which the mosaics had been stored. The large
quantity of mosaic parts – unbacked and fragile - that were salvaged from the
burnt depot ruins, however, is a tribute to the skill, resolve, and resourcefulness of
conservators involved in the project (Julie Wolfe, Amy Jones, Tracy Richardson,
Molly McNamara, Carolyn Riccardelli, and Diane Fullick).
A major effort of the 2006 season involved transfer of objects and study
material from one of two storage depots that had been built in early seasons of
the Expedition (1959-1962) to a new depot, built of non-flammable materials in
2005. The transfer program involved monitoring inventory and excavation data
and artifact condition, cleaning, and repackaging in new containers.
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Study projects focused on Iron Age pottery (from sector HoB; by A. Ramage);
Lydian household artifact assemblages (from sectors MMS and MMS/S; by N. D.
Cahill); Hellenistic pottery (by S. I. Rotroff); Temple of Artemis architecture (by F.
K. Yegül); Late Roman Synagogue architecture, mosaics, and contents (by A. R.
Seager and M. L. Rautman); lewises and other lifting devices used in ancient stone
construction (by W. Aylward); sampling of Iron Age ceramics (by L. K. Kealhofer,
and P. R. Grave); survey and sampling of local clay beds (by D. P. Marsh).
For the Temple of Artemis recording project, Yegül made (in addition to his
drawings at 1:20) a series of hypothetical reconstruction drawings (at a scale of
1:100) to show how the Temple would have looked after its original construction,
in the 3rd century B.C.; and after changes and alterations in the second century
AD.
In the Synagogue, ancient repairs and replacements of the mosaic floor paving,
which had been broadly identified thirty years ago, by L. J. Majewski, were more
precisely defined by Seager. Repairs cover “substantial parts of the center panels
of bays 5, 6, and 7” and “are quite finely executed” (Seager, field report).
Consistencies in results of pottery analysis undertaken by Kealhofer and
Grave (for pottery sampled in 2004 and 2005; for their “Anatolian Iron Age (AIA)
Ceramics Project”) and by M. Kerschner (for pottery sampled in 2005 and analyzed
in Bonn) indicate production at Sardis or elsewhere in Lydia (probably the Hermus
valley) for pottery of Lydian shapes and decorative styles; and results of analysis
organized by Kerschner also indicate that the beautiful orientalizing pottery called
“Ephesian Ware,” recovered at Sardis and Ephesus, may have been produced in
Lydia, but perhaps not at Sardis and certainly not at Ephesus.
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Fig. 1:
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Sardis, site plan. The Sanctuary of Artemis is no. 17 (bottom; somewhat left of center),
the Theater and Stadium complex nos. 25-26 (central, location, somewhat right of
center)

Fig. 2:

Sardis, Altar of
Artemis, plan

Fig. 3:

Sardis, Altar of
Artemis,
view
looking
south.
The
L-shaped
building and “step”
within LA II appear
in the foreground,
i.e., north of LA I
(middle distance)
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Fig. 4:
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Sardis, Theater and Stadium complex, sector ThSt: plan, showing somewhat
adventurously restored seats in the cavea and 2006 trenches 06.1-06.4

Fig. 5:

Sardis, Theater, scaenae frons fragments (as exposed in trench 06.4); view looking
north
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Fig. 6:

Fig. 7:
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Sardis, Theater scaenae frons
entablature
with
garlands:
elevations

Sardis, Theater scaenae frons
entablature with modillions: profile
and elevation

Fig. 8:

Sardis, Theater: composite capital of an engaged column, from the scaenae frons or
east parodos
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Fig. 9:

Sardis, Theater. Hellenistic terracottas from fill of the upper cavea (trench 06.2)

Fig. 10: Sardis, Theater. Hellenistic pottery from fill of the upper cavea (trench 06.2)
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Fig. 11: Sardis, Theater: upper cavea, east “arm” (trench 06.2). Theater seat foundations
(above) and Archaic house remains (below); view looking north

Fig. 12: Sardis, Theater: upper cavea, east “arm” (trench 06.2). Theater seat foundations (and
restored seats) and Archaic house remains; perspective view looking north/northwest
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Fig. 13: Sardis, Theater: upper
cavea, east “arm” (trench
06.2).
Archaic house
remains, ceramic items in
situ

Fig. 14: Sardis.
Pottery from
Archaic house below east
“arm” of Theater upper
cavea (trench 06.2)

Fig. 15: Sardis. Weapons and
cutlery from Archaic
house below east “arm”
of Theater upper cavea
(trench 06.2)
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LAGİNA VE BÖRÜKÇÜ 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Ahmet A. TIRPAN*
Bilâl SÖĞÜT
Lagina Hekate Kutsal Alanı ve Börükçü Mevkii’ndeki 2006 yılı kazı ve
restorasyon çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole bağlı olarak
yıl boyu sürdürülmüştür. Temmuz ve Ağustos aylarında Lagina Hekate Kutsal
Alanı’nda kısa süreli kazıların yanı sıra, katalog ve restorasyona yönelik olarak
çizim ve restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. Börükçü’de ise yüzey araştırmaları,
arazi taramaları, jeofizik çalışmaları ile kazılar yapılmıştır. Yıl boyu devam eden
Börükçü’de; yaz dönemi boyunca Temmuz ve Ağustos aylarında uzmanlar,
öğrenciler ve işçilerden, kış döneminde ise uzmanlar ve işçilerden oluşan ekipler
tarafından çalışmalar yürütülmüştür. 2006 yılı kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkezi Genel Müdürlüğü
ve TKİ Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü tarafından maddî
olarak desteklenmiştir. Ekipte Selçuk ve Pamukkale Üniversiteleri başta olmak
üzere, 7 ayrı üniversiteden öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler yer almışlardır1.
Bakanlık temsilcileri olarak; Konya Karatay Müzesi’nden Mahmut Altuncan, Muğla
Müzesi’nden Hakkı Alhan, Aydın Müzesi’nden Bahtiyar Rıza Nuğral ekibimize
katılmışlardır.
* Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Konya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç Dr. Bilâl SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Denizli/TÜRKİYE.
1 Prof. Dr. Emin Erdem, Doç. Dr. Mehmet Meder, Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim
Cirtil, Uzman Murat Aydaş, Arş. Gör. Coşkun Daşbacak, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör.
Aytekin Büyüközer, Arş. Gör. Banu Dönmez, Arş. Gör. Makbule Ekici, Arş. Gör. Erdoğan Aslan,
Arş. Gör. Zehra Satar, Yüksek Lisans Öğrencileri: Halime Aslan, Hacer Turan, Nihal Kürüm,
M. Tuncay Özdemir, Vildan Konaç, Murat Sonkür, Metin Sığın, Seda Akarsu; Konservatörler
Pınar Yiğit ve Ufuk Denizli; Restoratör Nuray İlik; Arkeologlar: Haluk Yalçınkaya Adil Eker,
Metin Aydın, Mehmet Cemil Kaşka; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Resim, Seramik ve
Restorasyon Bölümü Öğrencileri; Okan Bediz, Kadir Kavuk, Selçuk Çaprak, Yakup Hiçdurmaz,
Nilüfer Öçal, Elif Gülşen, Burcu Kartal, Selda Özdemir, Hatice Öztürk, Tamer Güler, Serdar
Dinçer, Selma Çiftçi, Hasan Yiğit Şen, Gülem Göğebakan, Pakize Küsmez, Kübra Belkız,
Selda Ayhan, Duygu Karahan, Elif Ebru Akçam, Selda Köken, Yusuf Öncebe, Davut Sayan,
Mustafa Kağıtçı, Emrah Davarcı, Ömer Karahan, Servet Selçuk Ağırkaya, Özlem Özcan, Ümit
Yıldırım, Yasemin Karaman, Görkem İlarslan, Güzin Özkan, Uygar Ezel, Derya Üzer, Mevlüde
Bikir, Didem Tekinay, Oğuzhan Saylam, Nilgün Armutçu, Yasemin İnceelgil, Kadriye Toplaoğlu,
Mehmet Nahit Çiçek, Şafak Barol, Mehmet Okan Aksöz, Gözde Eryılmaz, Faruk Yılmaz, Merve
Tandoğan, Gülcan Karabulut, Emel Gerçek, Hüseyin Bildirici, Duygu Pişket, Bilge Yıldırım,
Erhan Özhan, Savaş Durnagölü, İbrahim Karaoğlan, Ayça Peker, Zehra Sümeye Yılmaz,
Ömer Aktaş, Dilek Sarıkaya, Şule Gençoğlu, İnci Özen, Alev Kenanoğlu, Alev Elidar, Mehmet
Çalhan’dan oluşmuştur. Katkıları olan tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.
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1 Lagina Hekate Kutsal Alanı Çalışmaları
Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde, Hekate Tapınağı’nda çizim ve restitüsyon ile
stoa ve kilise yapısında kazı yapılmıştır. Geçen yıl hazırlanan Lagina Dor mimarîsi2
ve kutsal alanda bulunan sikkeler3 hakkındaki çalışmaların arkasından, bu yıl
Hekate Tapınağı’nın mimarî düzenlemesi ve oranları4 ile tapınağın arşitravları5
konusunda iki yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. Böylelikle kutsal alan
mimarîsi ve yapıların yerleştirilişinin dışında, mimarî detaylar ve süslemeler ile
ilgili önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
1.1 Hekate Tapınağı Rölöve ve Matematiksel Oran Çalışmaları
Aytekin BÜYÜKÖZER6
Kutsal alanda 2006 yılında yapılan çizim ve restitüsyon çalışmaları
çerçevesinde Hekate Tapınağı’nda kapsamlı bir çalışma yapılmış, kazı çalışmaları
ile açığa çıkarılan mimarî bloklardan hareketle restitüsyon önerisi hazırlanmıştır.
Tapınakta yapılan kazı çalışmalarında pek çok mimarî eleman bulunmuş ve her
biri bulundukları yönlere göre paralelinde oluşturulan tasnif alanına taşınmıştı.
Bu çalışmalar sonucunda tapınağın alt yapısı euthynteria seviyesinden itibaren
tamamen açığa çıkarılmıştı. Bu yılki çalışmalar kapsamında tapınağın kutsal
alan içindeki yerini tam olarak belirleyebilmek amacı ile belirli yerlerden noktalar
alınmış ve bunlar elektronik ortama aktarılmıştır. Böylece geçen yılki çalışma ile
güncellenen kutsal alanın vaziyet planında tapınağın yeri tam olarak belirlenmiştir.
Mimarî blokların taşınmasından sonra tamamen açığa çıkarılan tapınak alt
yapısının rölöve planı çizilmiş (Resim: 1) ve bu çalışmalar ile özellikle yapının
pronaosundaki bazı düzenlemeler netlik kazanmıştır.
Kutsal alandaki yapıların tamamı geometrik kurallara uygun olarak inşa
edilmiştir. Propylonun iç cephesinde yer alan in antis sütunların oturduğu stylobat
2 Z. Gider, Laginadaki Dor Mimarîsi, Denizli, 2005, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
3 M. Ekici, Lagina Kutsal Alanında Bulunan Sikkelerin Değerlendirilmesi, Konya, 2005
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
4 A. Büyüközer, Lagina Hekate Tapınağının Matematiksel Oranları, Konya, 2006 (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
5 H. Aslan, Lagina Hekate Tapınağı Arşitravları, Konya, 2006 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi).
6 Arş. Gör. Aytekin BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Konya/TÜRKİYE.
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bloklarının uç noktasında sütunların orta aksı merkez olarak kabul edilmiş ve
bu noktadan belirli açılarla gönderilen ışınlar ile yapıların oturtulacağı köşeler
belirlenmiştir. Buna göre Batı Stoa’nın kuzeybatı köşesi ile Kuzey Stoa’nın
kuzeydoğu köşesinin merkezî nokta ile arasında 60° lik bir açı vardır. Doğu
Stoa’nın kuzey ve güney köşesi ile merkezî nokta arasında yine 60° lik bir açı
söz konusudur. Güney Stoa’nın doğu ve batı köşesi ile merkezî nokta arasındaki
açı 30° dir. Kutsal alanın ana yapısı olan Hekate Tapınağı ve altarın yerlerinin de
geometrik kurallar çerçevesinde belirlendiği tespit edilmiştir. Tapınağın güneybatı
köşesi ile altarın kuzeybatı köşesi arasında 30° lik açı söz konusu iken, tapınağın
her iki uzun kenarları 15° lik açı yapmaktadır. Tapınak ile altarın her bir köşesinin
birbirleri arasındaki oranlar da bu doğrultuda değişmektedir. Sonuç olarak kutsal
alandaki her bir yapının köşeleri merkezi noktayla 15°, 30°, 45° ve 60° lik açılar ile
kesişmektedir7 (Resim: 2).
Hekate Tapınağı 8x11 sütunlu, pseudo-dipteros plan tipinde inşa edilmiştir.
Dönemin modasının yansıması olarak Korinth düzeni tercih edilmiştir. Sütunlar, alt
çapın 2.5 katı aksial aralığa sahiptir ki bu da, plinthe genişliğinin iki katına eşittir.
Orta aks sütunlarının aksialitesi ise sütun alt çapının 2.9 katı olarak belirlenmiştir.
Stylobatın dört kenarında da pteron genişliği 1.5 aksial aralığı, dolayısıyla plinthe
genişliğinin 3 katı mesafeye sahiptir.
Korinth düzeninde inşa edilen tapınağın Helenistik mimarîdeki yerini
belirleyebilmek amacı ile kendinden önce inşa edilen yapılar ile kendinden sonra
inşa edilen yapılar arasındaki oran ilişkisi araştırılmış, çıkış noktası olarak da
Vitruvius’un modüler sistemi esas alınmıştır. Bu çalışma çerçevesinde alt yapıdan
itibaren kullanılan tüm mimarî elemanların ölçü tabloları oluşturulmuş ve her
mimarî elemandan bir örnek alınarak çizimleri yapılmıştır. Öncelikle tüm ölçüler
arasındaki ilişki tespit edilerek tapınakta, Antik Dönem matematikçileri tarafından
mükemmel sayı olarak kabul edilen 6 rakamının modül olarak belirlendiği ve
yapının tamamının ölçülendirilmesinde 6 ve katlarının uygulandığı görülmüştür.
Tapınak, euthynteria seviyesinden üst yapı elemanlarına kadar uygulanan
oranlar açısından kendine özgü yenilikler sergilemektedir. Euthynteria ve stylobat
oranı, 8x11 sütun sayısı ile şimdilik Anadolu’da bilinen tek örnektir. Korinth
düzenindeki mimarî elemanların oranları sütun alt çapı esas alınarak belirlenmiş
olup sütun yüksekliğinde M.Ö. 3. yy. yapılarına nazaran bir artış, plinthe genişliği
7 Tapınak ile güneydoğusunda yer alan Altar arasında 75°, güneybatısında yer alan Propylon ile
90°’lik bir açı vardır. Altar ise Propylon ile 75°, Batı Stoa ile 90°’lik açı ile kesişmektedir.
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ve kaide yüksekliğinin oranında azalma tespit edilmiştir. Başlık oranlarında kayda
değer bir değişiklik yoktur. Arşitravların yüksekliği, M.Ö. 2. yy.ın erken yapılarında,
M.Ö. 3. yy. yapılarına nazaran artmış, Geç Helenistik Dönem’de ise azalmıştır. Friz
yüksekliğinin belirlenmesinde, yüzeyinin ne şekilde düzenleneceği etkili olmuştur.
Geison-sima yüksekliği ise erken evrelerden itibaren sütun alt çapı ile arasındaki
oran azaltılarak uygulanmıştır.
Bu verilerden hareketle Hekate Tapınağı’nın kendinden önce inşa edilen
Helenistik Dönem yapıları ile kendinden sonra inşa edilen Roma Dönemi yapıları
arasında bir geçiş noktası oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de tapınakta
tespit edilen matematiksel oranların, Geç Helenistik Dönem Korinth düzeni için de
geçerli olabileceği görülmektedir.

1.2 Lagina Hekate Tapınağı Arşitrav Bezemeleri
Halime ASLAN8
Hekate Tapınağı’nda yapılan katalog çalışmalarında arşitrav blokları bezeme
açısından incelenerek, gruplandırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda
96 adet arşitrav bloğu tespit edilmiş, bunların 72’si tam, 24 adedi ise yarım ve
yarıma yakın parçalardır. Buluntu durumunu gösteren planda da görüldüğü gibi,
arşitrav blokları, pronaos, naos, pteroma ve alt yapı çevresinde dağınık vaziyette
ele geçirilmiştir (Resim: 3). Blokların büyük bir çoğunluğunda yıkılma esnasında
çarpmalara bağlı olarak, taç kısımlarında daha fazla olmak kaydıyla tahribat vardır.
İki tarafı bezemeli olan bloklarda bezeme yüzeylerindeki tahrip aynı olmayıp bir
taraftaki kırılma daha fazladır. Bu, arşitravların düşme anındaki yönü ile ilgilidir.
Arşitrav taç profillerindeki İon kymationu işlemelerinde 5 tip belirlenmiştir
(Resim: 4). Tip A’da; yumurtalar ince uzun formdadır ve silmeye düz yaklaşır.
Silmeye yaklaştığı noktada içeri doğru çok hafif bir kavis yapar. Tip B’de; yumurta
orta kısımdan yukarıya doğru keskin hatlarla genişleyerek silmeye yaklaşır.
Hatların keskin olması ve yukarıya doğru genişleyerek kavis yapmadan ilerlemesi,
yumurtaya üçgenimsi bir form katmıştır. Tip C’de; yumurtaların orta kısımları
şişkincedir. Yumurta, orta kısımdan yukarıya doğru hafif bir genişleme gösterir.
8 Arkeolog Halime ASLAN, Lagina Kazı Evi, Turgut Kasabası Yatağan-Muğla/ TÜRKİYE.
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Silmeye yaklaştığı noktada düz bitimle kavis arası bir geçiş özelliği göstererek üst
kısımda hafif kavisli biter. Tip D’de; yumurtalar kısa, küt görünümlü, sert hatlara
sahiptir. Üste doğru genişleme gösterir. Silmeye yaklaştığı noktada içeri doğru
kavis yaparak üstte ovalleşir. Yumurtanın en geniş yeri ve yumurta boyu, birbirine
yakın ölçülerdedir. Tip E’de; üstten düz kesilen yumurtalar, yayvan çanaklar içine
yerleştirilmiştir. Ortaları hafif şişkincedir.
Lagina Hekate Tapınağı arşitravları İon kymationları, yukarıda bahsettiğimiz
farklılıkların yanında, hepsi dönemin özelliğine uygundur. Yumurtalar çanaktan
derin kanallarla ayrılmış, tüm çanak kenarları ve mızrak sırtları sivri olup mızrak
uçları payet aks sınırına doğru uzanmakta ya da dayanmaktadır.
Arşitravların anthemion bezemesi, İon kymationlarına göre daha karmaşıktır.
Palmet yaprak hareketleri göz önünde bulundurularak tipolojik ayrıma tâbi tutulan
anthemionlar, 5 ana grup altında ele alınmıştır. Bazı farklılıklar nedeniyle, kendi
içinde de alt gruplara ayrılmaktadır. Tip A’da; palmet yaprakları palmet kapsülünden
çıkış noktasında S kıvrımı yaparak ilerler, uç noktada hareketli bir S kıvrımı görülür.
Tip B’de; palmet yaprakları palmet kapsülünden S kıvrımı yapmadan yanlara
doğru yayvanlık göstererek düz ilerler, uç noktada S kıvrımı daha az hareketlidir.
Tip C’de; palmet yaprakları palmet kapsülünden S kıvrımı yapmadan yukarı
doğru kısa bir düzlük sonra dik bir S kıvrımı yaparak ilerler. Bu diklik uç noktada S
kıvrımına da yansımıştır; Tip D’de; palmet yaprakları palmet kapsülünden S kıvrımı
yapmadan yanlara doğru çok hafif yayvan bir düzlükte ilerler, sonra çok hafif bir
S kıvrımı yaparak tekrar düz devam eder. Uç noktada S kıvrımı çok hareketsiz ve
L biçimlidir. Tip E’de; palmet yaprakları palmet kapsülünden S kıvrımı yapmadan
yukarı doğru dik ilerler sonra oldukça kuvvetli bir S kıvrımı ile yanlara doğru açılır,
uç noktada hareketli bir S kıvrımı görülür. Lotus bezemesi, palmet bezemesine
göre kendi içinde daha az farklar göstermektedir. Bunlar yarı açık ya da kapalı
olarak işlenmiştir. Lotus yapraklarının yivli ya da yivsiz olmasına ya da çanağına
göre benzerlik ve ayrılıklar bulunmaktadır.
Yapılan çalışmada, bloklar üzerindeki bezemelerde; hem dönemsel, hem de
usta farklılığının varlığı tespit edilmiştir. Bunlar da bize arşitrav bezemelerinin farklı
kişiler tarafından yapıldığını ve bunların tamamlanmasının uzun bir süre almış
olabileceğini göstermektedir. Bu sürecin tarih olarak M.Ö. 2. yüzyılın sonundan
itibaren Augustus Dönemine kadar devam ettiği düşünülmektedir.
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1.3 Stoa Kazıları
Tunç SEZGİN9
2006 yılı yaz döneminde doğu, kuzey ve batı stoada kazılar yapılmıştır.
Bunlar Kuzey ve Batı Stoa’nın birleştiği köşe ile Doğu ve Kuzey Stoa’nın birleştiği
köşelere yakın noktalardır. Bu iki köşeye bağlı yönlerden ağırlıklı olarak Batı
Stoa’da çalışılmıştır.
Bu çalışma süresinde batı köşenin devamındaki batı oturma basamaklarının 6
sırası açığa çıkarıldı. Basamakları oluşturan bloklar 0.86-2,16 m. genişliğindedir.
Basamaklar ise 0,33-0,39 m. yüksekliğindedir. En üstteki basamak diğerlerine göre
daha derin tutulmuş ve peristasisin yerleştirildiği stylobat bloklarına kadar 2,21 m.
derinliğindedir. Stoanın oturma basamakları üzerinde, büyüklük olarak birbirleri ile
uyumlu olmayan, ama çoğunlukla sıralı bir şekilde devam eden harfler kazınmıştır.
Kazınan harflerin düzensiz olması, blokların taşınması için yazılmış olabileceklerini
düşündürmektedir. Basamakların üç tanesi üzerinde tespit edilen dörtgen ve bir
kenarı düz, diğer üç yönü yarım yuvarlak (0,13x0,14x0,15 m.; 0,17x0,15x0,15 m.
ölçülerinde) oyukluklar, gölgeliklerin ahşap direk yerleri olmalıdır.
Batı Stoa boyunca devam eden, hem stoanın iç duvarını hem de kutsal
alanın peribolosunu oluşturan orthostat bloklarının kuzeybatı yönde Kuzey Stoa
hizasına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda önce I formlu
ve 11 basamaklı olan Batı Stoa’nın kuzeybatı yönde basamakların bitiş noktası
belirlenmiştir. Batı Stoa’nın basamaklarının bittiği noktadan kuzeybatı yönde Batı
Stoa’nın orthostat bloklarının, Kuzey Stoa hizasında 0.30 m. kod farkıyla devam
ettiği görülmektedir. Olasılıkla bu kod farkı bir deprem sonrası oluşmuştur. İç
duvarı oluşturan orthostat bloklarının iç yüzü bitkilerden temizlendikten sonra,
2.24 metrelik kısımda ara bir boşluğun toprakla dolgu olduğu görülmüştür.
Hem bu noktada, hem de nefli kısmın zemin seviyesinde yapılan çalışmalarda;
orthostat bloklarının yerleştirildiği zemin seviyesine kadar inilip blokların oturduğu
euthynteria ve temel taşları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca peribolos orthostat blokları
arasındaki 1,96 m. genişliğinde kapı (Resim: 5) ve zemine işlenmiş bir eşik tespit
edilmiştir (Resim: 6).
Girişin bir kenarı, peribolos duvarlarında kullanılmış olan yerel kireç taşı
bloklarla daraltılmıştır. Aynı kireç taşı bloklar mermer orthostat bloklarının üzerinde
9 Arş. Gör. Tunç SEZGİN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Denizli/TÜRKİYE.
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bir sıra hâlinde in situ bulunmuştur. Bu şekildeki dizim; hem Batı Stoa’da, hem
de Kuzey Stoa’da yer yer görülmektedir. Duvarın bu hâli orijinal dizimi olmayıp
Bizans Dönemi düzenlemesi olmalıdır. Giriş kısmının güneybatısındaki dış
kısmını oluşturan duvarın aynı iç kısımdaki gibi ince yonu orthostat bloklarından
yapıldığı görülmüştür. Buradaki giriş kısmı da göz önüne alındığında, Batı Stoa
arkasında geniş bir alanı kaplayan bir yapının olduğu düşünülmektedir. İç tarafta
Batı Stoa’da ve Kuzey Stoa hizasında toprak zemin açığa çıkarılmış ve mermer
stylobat bloklarının sökülerek taşınmış olduğu anlaşılmıştır. Bu alanda yapılan
çalışmalar sırasında bol miktarda Bizans Dönemi seramik parçaları ve demir bir
haç bulunmuştur. Bu da bize, stoadaki düzenlemenin ve daraltılmış girişin en son
Bizans Döneminde kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Batı Stoa’dan Kuzey Stoa’ya inişi sağlayan merdivenin önünde yaptığımız
seviye indirme çalışmaları sırasında merdivene paralel uzanan bosajlı duvar
kalıntısına rastlanmıştır. İndirilen seviyede dört sırası ortaya çıkarılan duvarın
yüksekliği 1.50 metredir. Yer yer kırıkların bulunduğu duvar kabarık yüzeyli, kaba
yonulu dörtgen taşlardan pseudo isodomik olarak örülmüştür. Bu duvarı dik kesen,
Kuzey Stoa boyunca devam eden iki sırası ortaya çıkarılmış, kireç taşından bir
duvar tespit edilmiştir. Bu duvar Kuzey Stoa’nın peribolosunu oluşturmaktadır. Bu
alanda bulunan merdiven, bosajlı ve kireç taşı duvarlar birbirine bağlantılı gibi
görünseler de, farklı inşa evrelerine aittir.
Kutsal Alan’ın peribolosunu ve Kuzey Stoa’nın iç duvarını oluşturan kireç taşı
duvar, kuzeydoğu yönde devam etmektedir. Bosajlı duvara sonradan eklenen
kireç taşı duvarın devamında aynı şekilde en üstteki sırası monoblok olan 3.75
m. boyunda ikinci kısım ortaya çıkarılmıştır. Daha önce ortaya çıkarılan 06KSA01
ve 06KSA02 numaralı Dorik arşitravlar Kuzey Stoa duvarıyla birlikte bir havuz
oluşturmaktadır. Zemini mermer bloklarla döşeli olan havuzun iç yüzeyi ve derzler
su sızdırmasını önlemek için kiremit kırıkları katkılı harçla sıvanmıştır. Kutsal
alan içinde bu tip harç, bu yıl ortaya çıkarılan kilise yapısı apsis kısmında da
görülmektedir. Harç kilise yapısında bulunan örneklerle benzer olduğu için, bunlar
Bizans Dönemindeki aynı ya da yakın imar dönemine ait olmalıdır.
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1.4 Lagina Kutsal Alanı’nda 1999-2002 Yıllarında Bulunan Sikkeler
Makbule EKİCİ10
Kutsal alan içinde 1999-2002 yıllarında bulunan 188 adet sikke incelenmiş
ve bunların büyük bir çoğunluğunun detaylı tanımlaması yapılamayacak kadar
bozulmuş oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle 74 adedi kataloga alınmış, 114 adedi
ise katalog dışında bırakılmıştır. Kataloğa alınan sikkelerin 3 adedi gümüş, 71 adedi
ise bronzdur. Kataloğa alınmayan sikkeler aşırı derecede korozyona uğramış ve
üzerindeki figürler seçilemediğinden madenî pullara dönüşmüştür. Ayrıca 1 adet
sikke İslâmî Döneme ait olduğundan çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Yapılan çalışmalar sonunda Lagina Kutsal Alanı ve mezarlarda ele geçirilen
sikkelerin Klâsik Dönemden Bizans Dönemine kadar geniş bir süreyi kapsadığı
görülmüştür. Ancak bunlar arasında en fazla % 68’lik bir oranla Helenistik Dönem
sikkelerine rastlanmaktadır. Bu şüphesiz Lagina Kutsal Alanı’nda tapınak ve
altarın Hellenistik Dönemde inşa edilmeye başlanmış olmasıyla bağlantılı olarak
bölge halkının yoğun ziyaretleri ve kutsal alanda yapılan şenlikler ile doğrudan
bağlantılıdır.
Sikkelerden elde edilen verilere göre, Lagina Hekate Kutsal Alanı Helenistik
Dönemden itibaren Erken Bizans Dönemi sonlarına kadar sürekli kullanılmıştır.
Helenistik Dönem sikkeleri arasında Karia ve İonia bölgesi kentlerine ait
sikkeler yoğunluktadır. Bunlar arasında da % 52’lik oranla en fazla Stratonikeia
sikkeleri görülmektedir Bu da Lagina’nın M.Ö. 3. yy. da Seleukoslar tarafından
genişletilip imar ve iskân edilmesi, siyasî yapısının yeniden düzenlenmesi ve
Lagina’nın Stratonikeia’nın dinî merkezi olmasının sonrasındaki ilişkileri ortaya
koymaktadır. Ancak Stratonikeia M.Ö. 168 yılında sikke basmaya başladığından,
bu tarihten önce Makedonya sikkeleri görülmektedir. M.Ö. 168 yılı öncesine ait
olanlar İskender’in babası II. Philippos ile İskender’in ve halefleri olan Demetrios
Poliorketes, Seleukos Kralı I. Antiokhos sikkeleridir.
İskender ve haleflerinin yanı sıra, Alabanda, Bargylia, Rhodos, Ephesos,
Miletos gibi diğer kentlerin sikkelerinin de bulunması, Lagina’daki Hekate Kutsal
Alanı’nın bu kentler için de önemli bir kült merkezi olarak kabul edildiğini ve bunlar
arasında yoğun bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Resim: 7).

10 Arş. Gör. Makbule EKİCİ, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Selçuklu-Konya/TÜRKİYE.
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Kutsal alan ve mezarlarda ele geçirilen Roma ve Bizans sikkeleri sayı olarak
Helenistik Dönem örneklerine göre daha az olsa da, Augustus’tan Heraclius
Dönemine kadar geniş bir süreyi kapsamaktadır. Bu tespitler Lagina’da bir
sürekliliğin var olduğunu, Roma Döneminde önemini kaybetse de tamamen terk
edilmediğini, Hıristiyanlık Döneminde kutsallığının devam ettiğini göstermektedir.
Sikkelere göre yapılan bu tespitler kutsal alan yapıları ile altarın yanına inşa edilen
şapelle de doğrulamaktadır.
2 Börükçü Tarama ve Kazı Çalışmaları
Börükçü Mevkii çalışmalarında, taramalara kuzeye doğru devam edilmiştir.
Özellikle Börükçü Mevkii’nin batı ve kuzeyinde dolanan vadinin doğu (Börükçü),
kuzey (Beybağı) ve kuzeybatı yamaçlarında (Tepecik) bulunan alanlarda yüzey
araştırması ve taramaları yapılmıştır. Her üç alanda da yüzey ve jeofizik tarama
sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra, yapılan tespitlere bağlı olarak kazı
alanları belirlenmiştir. Daha önce olduğu gibi, yeni çalışma alanları da aynı şekilde
açık alan sisteminde kazılmıştır.
Yapılan kazı çalışmaları önceki yılların bir devamı olarak sürdürülmüştür. Bu
yıl üç ayrı alanda toplam 30 sondaj alanı ve 56 mezar kazısı yapılmıştır. Öncelikle
2005 yılında başlayan sondajlar tamamlanmış ve sonrasında yeni sondaj
alanlarında çalışılmıştır.
2.1 Börükçü Kazıları
Börükçü’de bu dönemde ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeybatı yamaçta
çalışılmıştır. Yerleşimin kuzey bölümünde yapılan çalışmalarda yapı kalıntılarına
rastlanınca buradaki kazılar genişletilmiş ve kutsal yolun doğusunda, doğudan
batıya doğru kademeli bir şekilde yükselerek devam eden yamaçtaki alt terasların
kazısı tamamlanmıştır. Buradaki yapılar kuzey-güney yönünde uzanan teraslara
yerleştirilmiştir. Terasların tamamının kazısı bitirilmediği için yerleşimin tam şekli
konusunda şimdiden kesin bir şey söylemek zor11. Ancak genel anlamda nasıl
şekilleneceği ile ilgili ilk kesin verilere ulaşılmıştır.
11 Börükçü güney kısmında kutsal yoldan itibaren doğuya doğru 7 teras belirlenmiştir. Buradaki
teraslar ve bulunan yapılar hakkında bkz. Tırpan-Söğüt 2007, 597-603, Res.8-9.
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Kutsal yol tam vadi tabanının doğu kenarından dolandığı için teraslarda buna
göre yerleştirilmiştir. Yolun hemen üstündeki birinci terasta yapılar başlamaktadır.
Bu alan, aynı zamanda vadi içinde bulunan ve son zamanlara kadar buranın
sürekli kaynağı ve çeşmesi olan Avcı Çeşmesi’nin de yakınındadır.
1. Teras
1. Teras kutsal yolun hemen batısındaki bir üst kademeye yerleştirilmiştir. Bu
terasta bir yapı grubu ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının kuzeyi boş alan, güneyi ise
kyklopien taşlardan döşenmiş bir zemin görünümünde doğal kayalarla kaplıdır.
Bu kayalık kısımda, tam anlamıyla kayaların arasına gizlenmiş bir oda mezar
(06BM22) tespit edilmiştir. M.Ö. 5. yüzyılın 2. yarısında inşa edilen mezar,
mimarîsi ve buluntuları ile de buradaki diğer örneklerden farklıdır. Bu alanda
Klâsik, Helenistik ve Roma Dönemlerine tarihlenen aşamalar belirlenmiştir.
2. Teras
1. Terastan sonra, doğuda üst kısımda 2. teras başlamaktadır. İki teras arasında
kuzey-güney yönünde bir cadde bulunmaktadır (Resim: 8). Terasın en kuzeyinde
5., 6. ve 7. yapı olarak isimlendirilen kalıntılar tespit edilmiş ve bu yapılardan en
batıdaki 5. yapının sadece köşe kısmına rastlanmıştır. 5. yapının doğusunda
1,80 m. genişliğinde bir sokak vardır. Sokağın doğu kenarındaki yapının batı
duvarında kaymalar olduğu için sokakta yer yer daralmalar oluşmuştur. Bu sokağın
doğusunda, girişi bu sokaktan 6 odalı, “6. yapı” olarak isimlendirilen ev kalıntısı
tespit edilmiştir (Resim: 9). 6. yapının doğusunda, bu ev kadar iyi korunmamış 7.
yapı yer almaktadır12.
6. ve 7. yapı arasında, iki yapının da duvarlarının iyi korunduğu bir alanda,
0,33-0,55 m. arasında değişen genişliğe sahip, 5 m. uzunluğunda bir alan tespit
edilmiştir. Böylelikle 6. ve 7. yapının duvarları ayrıdır. Bu, iki yapı arasındaki
açıklığın var olduğunu, ancak bunun düzenli olmadığını göstermektedir. Her üç
evinde içinde ve çevresinde çok az sayıda duvar taşına rastlanmıştır. Korunan
duvarların yüksekliği 0,20-0,70 m. arasında değişmektedir. Doğu kenarlardaki
terasın kenarlarındaki duvarlar daha büyük taşlarla örülmüştür. En alt sırada
düzensiz kenarlı ve yüzeyli çokgen taşlar kullanılmıştır.
12 W. Hoepfner, “Klasik Dönem’de Konut ve Toplum”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve
Yerleşme, Habitat II, İstanbul, 155-164.
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2. Terasta caddeden güneye doğru terasın batı kenarında yapılar yoğunlaşmış
ve burada 4 ayrı yapı belirlenmiştir. Bunların doğu tarafında, terasın dibinde
bulunan yapılar bağımsız mı, yoksa batıdaki yapılarla bağlantılı mı olduğu konusu
kesin olarak belirlenememiştir. 4. yapıdan sonra doğu-batı yönünde 2,80-3,05
m. genişliğinde başka bir cadde bulunmaktadır. Bu terasta doğu-batı yönünde
tespit edilen 2. caddedir. Bu yapılar sonraki dönemde tekrar değiştirildiğinden ve
bazı duvar örgü taşları alındığından, mekân duvarlarını kesin çizgilerle belirlemek
zordur. Bu teras içinde batı kenardaki kuzeyden 4 yapının her birisinde birer
fırın bulunmaktadır. Bunlar tamamen atölye amaçlı kullanım alanlarıdır. Aynı
terasta Klâsik Döneme ait çok düzenli küçük bir işlik, atölye içerisinde sağlam
olarak bulunmuştur (Resim: 10). 2. caddeden sonra da yapılar güneye doğru
devam etmekte olup burada terasın batısında 1, doğusunda 2 yapı kalıntısı tespit
edilmiştir.

3. Teras
2. terasın aksine, 3. terasın batı kenarı kısmen boş, doğu kenarında sağlam
yapılara rastlanmaktadır. Özellikle kuzeyde bulunan yapıların çoğu mekânları
kaybolmuştur. En kuzeyde bir kuyu ve yanında yapı kalıntısı bulunmaktadır.
Bu kalıntılardan sonra kuzey-güney yönündeki 1. caddenin devamında 1,70 m.
genişliğinde bir geçiş vardır. Ancak bu cadde doğuda alt terasta bulunan caddenin
devamına göre, oldukça dar ve temel taşları bir kaldırım şeklinde yolun içine doğru
aynı seviyede uzanmıştır. Kenarlardaki yükselti hariç ortada kalan toprak zemin
1,32 m. genişliğindedir. Bu yolun benzeri güneydeki alanda basamaklı olarak
tespit edilmiştir13. Bunların her ikisi aynı dönemin düzenlemeleri olmalıdır.
Bu terasta batıdaki caddenin güneyinde, 2. teras hizasından itibaren yapılar
başlamaktadır. Burada iyi korunmuş şekilde birbirine yaslanmış, ara duvarı ortak
olan, girişleri batıdan iki yapı vardır. Bunlar Roma Dönemine kadar kullanılmıştır.
Bu yapılardan güneydekinin doğu kenarında, yapıdan daha yüksekte kalan bir
fırın vardır.

13 Tırpan-Söğüt 2007, 596, Res.7.
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4. Teras
Bu terasta çok dar bir alanın kazısı yapılmıştır. Burada tam bir teras tespit
edilememiş olmakla birlikte, batıya doğru hafif meyilli olan arazi, 3. terastaki yapılar
nedeniyle doğal bir teras oluşturmaktadır. Buradaki kazılarda, oygu ve örgü tekne,
oda mezar ve urne mezar tipinde örneklere rastlanmıştır.
2.2 Beybağı Kazıları
Börükçü’nün kuzeyinde, vadinin güney yamaçlarından kuzeye doğru devam
eden alan Beybağı olarak bilinmektedir. 2006 yılı içinde buradaki çalışmalarda
9 ayrı yerde sondaj kazısı yapılmıştır. Kazılarda tekli ve ikili-üçlü mezarların yanı
sıra, kutsal yoldan ayrılıp Beybağı yerleşmesine doğru giden antik bir yol döşemesi
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11).
Kuzey-güney yönünde uzanan yolun batı kısmında düzenli taş sıraları izlenirken,
doğu kısmında çöküntüden dolayı yol bozulmuştur. Yolun genişliğinin 2,30
metrelik kısmı sağlam ve bu genişlikten sonra, yolun doğu kenarının tamamında
0,35-0,40 metrelik bölümü dağılmıştır. Yolun doğu kenarının taşları ya alınmış ya
da eğimden dolayı aşağı doğru kaymış olmalıdır. Buradaki döşeme taşlarının bir
bölümü alınmış olsa bile, yolda eğime bağlı bir kaymanın varlığı ve esas tahribat
sebebinin bu olduğu kesindir. Ele geçirilen buluntulara göre yolun genişliği 2,602,80 m. arasında olmalıdır. Ortaya çıkarılan yol 42 m. uzunluğunda ve kenarlarda
büyük, orta kısımlarda küçük ve yer yer orta boyda taşlar kullanılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi yol döşemesinin antik yol üzerine yapıldığı ve bu
güzergahın Arkaik Dönemden itibaren kullanıldığı; Börükçü’de, kenarındaki
kalıntıları ile birlikte tespit edilmişti14. Teknik olarak Beybağı’ndaki yol, Börükçü’deki
örneğe benzemektedir. Kazılarda ele geçirilen buluntulara ve mimarî tespitlere
göre yol Klâsik Dönemden itibaren Roma İmparatorluk Dönemi sonlarına kadar
kullanılmış olmalıdır. Geç Roma Döneminden sonra bu yol iptal edilmişti. Çünkü
bu yolun döşeme taşları tamamen kesildikten sonra, yolu dikey kesen bir duvar
bulundu. Bu duvardan sonra kuzey yönde, güneydeki yolun devamı olabilecek yol
döşemesine rastlanmadı. Bu alanda yapılan çalışmalarda, düzenli bir yapı planı
oluşturmayan, çoğunlukla tarım terasları olabilecek duvarlara rastlandı. Büyük bir
ihtimalle buradaki yol döşemesi sökülmüş, Geç Roma Dönemi ve sonrasındaki
yapılarda kullanılmış olmalıydı. Daha kuzeydeki alanlarda bir teras duvarına
bağlı olarak inşa edilmiş seramik fırını kalıntılarına rastlandı. Bu çevrede de fırın
14 A. A. Tırpan-B. Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı
- 2, 2007, 597.
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haricinde duvarlar belirlenmiş olmasına rağmen, bunlar münferit olup düzenli bir
yapı oluşturmamaktadır.
2.3 Tepecik Kazıları
Arazi taramaları esnasında Börükçü’nün kuzeybatısında, Lagina ile
Stratonikeia arasındaki kutsal yolun 300 m. batısında yer alan Tepecik Mevkii’nde
yüzey taramalarında kalıntılar tespit edilmiş ve burada çalışmalara başlanmıştır.
Buradaki uygun olan arazilerde, jeofizik taraması da yapılmıştır. Tepecikte 2006 yılı
içerisinde çoğunluğu yaz döneminde yapılmak üzere, 8 ayrı yerde sondaj kazısı
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemine ait yapı
kalıntıları ve bu dönemler ile ilgili buluntular tespit edilmiştir. Yüzey buluntuları
arasında Geç Osmanlı Dönemi eserleri de ele geçirilmiştir. Bu dönemler içerisinde
en güzel tespitler, Beylikler Dönemi ile ilgili küçük mahalle diyebileceğimiz mimarî
yapı kalıntıları ve bunlar ile ilgili küçük buluntulardır.
Tepecikte toplu bir grup hâlinde, aralarında çok düzenli sokak sisteminin
olmadığı 6 ev kalıntısı ve bunlara yakın mekânlar ile bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır.
Buradaki ev kalıntılarının büyük bir çoğunluğunun duvarları ya da odalarından
bir bölümü tamamen tahribata uğramış hâldedir. Bu tahribatın ana nedenlerinden
birisi, eğimli bir yamaç olduğu için erozyonun fazla ve yapıların yüzeye yakın
olmasıdır. Ayrıca uzun bir süredir tarım yapılan bir alan olduğundan, çıkan taşların
sürekli toplanarak tarla kenarlarına taşınması da önemli etkenlerden bir diğeridir.
Ancak yine de var olan mimarî kalıntılara göre planları anlamak ve ev planlarını
tamamlamak mümkün olmaktadır.
Buradaki yerleşim tek tabakadır ve yaklaşık 100 yıllık süreyi kapsamaktadır.
Bunun için de ele geçirilen buluntular büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yapıların
tamamına yakınında, diğer küçük buluntuların yanı sıra, sikke ve seramiğin ele
geçirilmiş olması ve bunların dağılımının dar bir süreyi kapsaması nedeniyle daha
kesin sonuç elde etmek mümkün olmaktadır.
Eğimli bir topografyaya kademeli olarak yerleştirilmiş olan evler iki odalıdır.
Çoğunlukla bir ön oda ve buradan arka odaya geçilmektedir. Evlerin ön
bölümlerinde üzeri ahşap sundurma ile kapatılmış bir bölümün olduğu, özellikle
yaz dönemlerinde kullanıldığı düşünülmektedir. Ön oda tamamen kapalı bir
mekân şeklinde olup sadece kapı açıklığı kadar bir boş alan bulunmaktadır. Bu
giriş bölümünden sonra ikinci bir kapıyla arka odaya geçilmektedir. Bunun dışında
girişleri ayrı iki oda şeklinde planlanmış evler de vardır (Resim: 12). Arka oda ya
da ana oda esas yaşam alanı olup buna göre düzenlenmiştir.
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Evlerin hem içerisinde, hem de dışarısında olmak üzere iki ocak bulunmaktadır.
Dış ocak giriş sundurma bölümünün hemen yanındadır ve dış kısmı çok yüksek
olmayan bir duvar ile çevrilmiş olmalıdır. İç ocak ise, çoğunlukla girişin olduğu
duvarın orta bölümünde, yarısı duvar içine gömülü olarak inşa edilmiştir. Evin
birisinde ocak, duvarın dış kısmında bir mihrap çıkıntısı şeklinde, yarım yuvarlak
çıkıntı yapmaktadır. Evin odalarının haricinde avlu kısmında da ocak zemini olacak
döşemeler tespit edilmiştir. Ocakların zemin döşemeleri ve duvar iç kısımlarında
devşirme dörtgen tuğlalar kullanılmıştır.
Evlerin ve yapıların duvarlarından ele geçirilen kalıntıların yükseklikleri 0,200,75 m. arasında değişmektedir. Duvarlar araziden toplanan düzensiz taşlardan çift
sıra taş örgülü ve toprak harçlıdır. Üst örtü düz dam toprak örtülü olmalıdır. Evlerin
hiçbirisinde duvarlar pencere seviyesine kadar korunamadığı için, pencereler
ile ilgili kalıntıya rastlanmamıştır. Ancak yine de kuzey yön hariç en az iki yönde
pencere yerleştirilmiş olmalıdır. Pencerelerin aksine, kapı yerleri ve genişlikleri
çoğunlukla tam olarak belirlenebilmektedir.
Evlere bitişik, ayrı küçük mekânlar olarak inşa edilmiş, bazıları banyo olarak
da kullanılmış olabilecek zemini taş döşeli bölümler bulunmuştur. Bunların
dışında bazıları evlere bitişik, bazıları evlerin yakınında ayrı olarak duran iki ya
da üç yönü kapalı mekânlar vardır. Bu mekânların bazıları dikdörtgen, bazıları
ise kareye yakın, tek ve iki odalı yapılmışlardır. Bu tür yapılar evlerin yakınında,
büyük baş hayvanların barındığı ahırlar olmalıdır. Ayrıca küçükbaş hayvanların
barınağı olabilecek, diğerlerine göre duvarı daha geniş ve düzensiz, geniş alanları
kapsayan çoğunlukla ağıl olarak isimlendirilen yerlere ait olabilecek kalıntılara
rastlanmıştır.
Kazılarda bulunan 147 sikke çoğunlukla 15. yüzyıla ait olup kesin tarihi bilinenler
Hicrî 85215 -886 (Milâdî 1448-1482) yıllarına aittir (Resim: 13). Helenistik, Roma ve
Bizans Dönemlerine ait birer sikke dışında, bir adet Gigliati sikkesi ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen seramiklerin yakın benzerleri ise Milet ve İznik’de bulunmuş, M.S. 1415. yüzyıllara tarihlendirilmiştir16.
15 Hicrî 852 yılına tarihlenen ve Ephesos-Ayasuluk darplı benzer bir sikke için bkz. İ. Artuk-C.
Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Katalogu - II, 1974, 474, no:1440.
Bizim sikkenin aynısı, katalogda Hicrî 856 olarak yazılmıştır. Ancak çizim üzerinde 852 tarihi
gayet net bir şekilde görülebilmektedir.
16 Bu dönem seramikleri ile ilgili olarak bkz. F. Sarre, “Die Keramik der Islamischen Zeit von
Milet”, Milet III.4, 1935, 69-88; N. Ö. Fındık, İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (19801995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri, Ankara, 2001.
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3 Mezarlar
Mezar kazıları, hem Börükçü’nün doğu yamacında 2005 yılında kalındığı
yerden kuzeye doğru, hem de Beybağı ve Hankuyu’da yapılmıştır. 2006 yılında
Börükçü’de 50, Beybağı’nda 5, Hankuyu’da 1 olmak üzere 56 mezar kazısı
yapılmıştır. Börükçü’deki mezarlar örgü tekne, kist ve toprağa oygu tekne, oyguplâka tekne, plâka tekne, çömlek, pithos, urna, kiremit ve oda mezar tipinde olup
Geometrik Dönemden Roma Dönemi sonlarına kadar tarihlenmektedir17 (Resim:
14-15). Beybağı’ndakiler çömlek ve kiremit, Hankuyu’daki ise hipoje tipinde
Hellenistik Döneme tarihlenen mezarlardır.
Mezar buluntuları arasında en ilginç olanlarından birisi 06BM47 numaralı
mezarda ele geçirilmiştir. Bu mezar Geç Geometrik Dönemde ilk defa kullanıldıktan
sonra, M.Ö. 5.yy. sonu-M.Ö. 4. yy. başında tekrar kullanılmıştır. Mezarda ele
geçirilen buluntulardan; ikinci gömü Psammatikhos Dönemindeki Karia-Mısır
ilişkilerinden sonra, bu bölgeye Mısır kültünün geldiği anlaşılmaktadır. Mısır’dan
getirilen bir geline ait ya da Börükçü’lü bir kadına Mısır’dan getirilen bir hediye
olduğu düşünülen kolyenin ucunda Mısır tanrısı Ra’nın gözü bulunmaktadır. Bu,
bölgedeki Mısır kültü ile ilgili en erken buluntudur.
Mezar tipolojisi ve hediyeleri açısından önemli buluntuların ele geçirildiği
mezarlar ve mezarlarda bulunan kemikler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Mezarların bazıları sonraki döneme ait yapıların inşasında kısmen de olsa
tahribata uğramış olmalarına rağmen, tamamında mezar mimarîsi ve gömü
geleneği açısından buluntulara rastlanmıştır. Bu bölgede Geometrik Dönemden
itibaren zengin bir gömü geleneğinin varlığı anlaşılmaktadır.

17 Önceki yıllarda bulunan mezarlar ile aynı tipin yanı sıra farklı örnekler de vardır. 2003 ve 2004
yılında Börükçü’de kazısı yapılan mezar terasları ve tipleri konusunda bkz. A. A. Tırpan-B.
Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2003 Yılı Çalışmaları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı - 1, 2005,
376-379, Res.6-15; A. A. Tırpan-B. Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2004 Yılı Çalışmaları”, 27.
Kazı Sonuçları Toplantısı - 2, 2006, 258-260, Res.1-5.
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Resim 1: Tapınak rölöve taş plan çizimi
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Resim 2: Kutsal alan içindeki yapıların yerleştiriş açısı
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Resim 3: Tapınak arşitravlarının buluntu yerleri çizimi
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Resim 4: Tapınak arşitravları üzerindeki anthemion tipleri
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Resim 5: Stoa batı peribolosundaki giriş ve kuzey stoaya iniş basamakları

Resim 6: Peribolos duvarındaki kapı eşik detayı
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Resim 7: Lagina’da bulunan sikkelerin dönem ve kentlere göre dağılımı

Resim 8: Börükçü’de bulunan arkaik ev

407

Resim 9: Börükçü’de 1. ve 2. Teras ile arasındaki cadde

Resim 10: Börükçü’de bulunan M.Ö. 4. yy.dan işlik

Resim 11: Beybağı’ndaki yol kalıntısı
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Resim 12: Tepecik’te bulunan 15. yy. evi planı

Resim 13: Tepecik’te bulunan H. 852 (M. 1448-1449) tarihli Ayasuluk darplı sikke

409

Resim 14: Çömlek tipi
06BM16
numaralı erken
klâsik mezar

Resim 15: Urna tipi
06BM50
numaralı
Hellenistik
mezar
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OYLUM 2006: MOZAİKLİ BAZİLİKA KAZISI
Engin ÖZGEN*
Atilla ENGİN
Meryem ACARA ESER
Erdal ESER
Oylum Höyük’te 2006 yılı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve T.C. Hacettepe Üniversitesi’nin katkıları ile
gerçekleştirilmiştir. “Mozaikli Bazilika” olarak adlandırdığımız yapıda, 18 Temmuz-5
Eylül 2006 tarihlerinde yürütülen kazı çalışmalarına, Cumhuriyet Üniversitesi’nden
Yrd.Doç.Dr.Atilla Engin, Yrd.Doç.Dr.Erdal Eser, Yrd.Doç.Dr.Meryem Acara Eser,
Hacettepe Üniversitesi’nden Araş.Gör.Serkan Eloğlu, Araş.Gör.I.Tuba Önen ve
Araş.Gör.Özlem Erdem ile Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Antakya
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin arkeoloji bölümlerinden lisans ve yüksek lisans
öğrencileri katılmışlardır. Bakanlık temsilcisi olarak Gaziantep Müzesi’nden Arkeolog Ahmet Beyazlar görevlendirilmiştir. Mozaikli Bazilika alanında gerçekleştirilen
kazı çalışmalarının yanı sıra, kazı evi deposunda bulunan ve önceki kazı sezonlarında ele geçirilen M.Ö. 2. binyıla ait seramik malzemenin istatistiksel ve tipolojik
çalışmaları yapılmıştır.
Mozaikli Bazilika alanında ilk çalışmalar, 1999 sezonunda, kaçak kazılar sonucunda mozaik döşeme ve sütun kaidelerinin tahrip edilmesi nedeni ile başlatılmıştır1. Oylum Höyük’ün yaklaşık 200 m. güneybatısında, Akpınar Deresi’nin batı
* Prof.Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Lojmanları, No:23/5, 06800 Bilkent
Kampusu, Ankara-TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
58140, Sivas-TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Meryem ACARA ESER, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, 58140, Sivas-TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Erdal ESER, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, 58140, Sivas-TÜRKİYE.
1 1999 yılında yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. E.Özgen-B.Helwing,
“Ausgrabungen auf dem Oylum Höyük, 1997-2000. Zweiter vorläufiger Bericht”, İstanbuler
Mitteilungen, 51, 2001, 111-115; E.Özgen-B.Helwing, “On the Shifting Border Between
Mesopotamia and the West: Seven Seasons of Joint Turkish-German Excavations at Oylum
Höyük”, Anatolica, XXIX, 2003, 70.
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yakası üzerindeki bir bahçede yer alan yapının (Çizim: 1) bulunduğu alanın Kilis
İl Kültür Müdürlüğü tarafından istimlak edilmesi sağlanarak, 10x20 m.lik bir plan
karede kazı yapılmıştır.
1999 yılında, bazilikanın güney ve orta neflerinin bir kısmını kapsayan kuzeybatı bölümü açığa çıkarılmış, buluntular koruma amacı ile tekrar kapatılmıştır. Bazilika alanı 1. derece arkeolojik sit alanına dahil edilerek istimlak edilmesine ve
kurtarma çalışmalarına rağmen, zaman zaman kaçak kazılarla tahrip edilmeye
devam etmiştir. Bu nedenle 2004 sezonunda, bazilikanın tümüyle açığa çıkarılması ve ileride bir açık hava müzesi hâline getirilmesi amacı ile kazı çalışmaları
tekrar başlatılmıştır2. Bu çalışmalar sırasında, yapının apsis bölümü dışında tamamı açığa çıkarılmıştır. Zemini tümüyle kaplayan mozaikleri ve plan özellikleri
ile 5.-6. yüzyıllarda inşa edildiği anlaşılan kilisede, olasılıkla aynı yüzyıllara ait bir
onarım evresi (Ia-b) ile daha sonra iki farklı döneme ait yapım evreleri (II-III) bulunmaktadır. Yapının zeminini kaplayan mozaikler 4.-5. yüzyıllara tarihlenen Antakya
mozaikleriyle kaliteli işçilikleri ve bezemelerde kullanılan geometrik ve bitkisel motifleri bakımından benzerlik gösterirler3. 2004 sezonu sonunda zemin mozaikleri
koruma altına almak amacı ile kapatılmıştır.
2006 yılında, yapının doğuda apsis bölümünün açığa çıkarılmasının yanı sıra,
batıda bir narteks ve avlu kuruluşu, kuzey ve güneyde ek mekânların olup olmadığını anlamak amacı ile kazı çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 2).
Yapının doğusunda gerçekleştirilen çalışmalar: Bazilikanın ana apsisi ile güney
yan mekânının (diakonikon) temelleri iyi korunmuş bir biçimde açığa çıkarılmıştır
(Resim: 1). Kuzey yan mekân (prothesis) ise erozyon nedeni ile büyük ölçüde tahribata uğramış, temel izleri kısmen tespit edilebilmiştir. Ancak, içten yuvarlak, dıştan düz ana apsis ve aynı plandaki güney yan apsis tüme yakın bir biçimde ortaya
çıkarılmıştır. Verilere göre, üç apsisli, apsis cepheleri dıştan düz ve yan apsisleri
dışa taşkın bir plan tipi ortaya çıkmaktadır. Harçlı taş döşeme izleri ve diakonikon
mekânının zeminindeki geometrik motifli mozaik (Resim: 2), apsis yan mekânlarının zemininin de mozaik kaplı olduğunu göstermektedir. Yapının inşa edildiği alan
doğuda eğimlidir, dolayısı ile apsis bölümü bazilikanın zemininden daha aşağıdadır. Bu farkı ortadan kaldırmak amacı ile doğu bölümünün zemini taş ve toprak
2 2004 yılında yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. E.Özgen-A.Engin-A.M.GreavesÖ.Erdem-S.Eloğlu, “Oylum Höyük, 2004”, 27.KST/1, Ankara 2006, 367-378.
3 Antakya mozaikleri için bkz. S.Campbell, The Mosaics of Antioch, Subsidia Mediaevalia 15,
Louiseville: Gagné Printing, 1988.
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dolgu ile yükseltilmiştir. Özellikle ana apsis içerisinde kireç harçlı zemin, yaklaşık
80 cm. yüksekliğinde bir toprak dolgu üzerinde yer almaktadır (Resim: 3).
Yapının batısında gerçekleştirilen çalışmalar: 2004 yılı kazı sezonunda, bazilikanın kuzey ve güney duvarlarının batıya doğru uzanan duvar kalıntıları kısmen
açığa çıkarılmıştır. 2006 yılı çalışmalarında duvar temelleri tümüyle açılmış ve
yapının onarım evresine (Ib) ait, 5x21 m. boyutlarında, üç bölümlü bir narteksi olduğu anlaşılmıştır. Narteks ve doğu bölümün açığa çıkarılması ile birlikte yapının
boyutları 45x21 m. ye ulaşmıştır. Çalışmaların sonucunda, bazilikanın batısında
bir avlu olmadığı anlaşılmış, ancak narteks duvarının güneye doğru yaklaşık 10.5
m. devam ediyor olması Ib evresinde narteks ile birlikte, güneyde inşa edilmiş bir
avlunun varlığını göstermiştir (Resim: 4). Narteks ve avlu duvarları, yüzeye çok
yakın olan ana kaya üzerine inşa edilmiştir ve düzgün olmayan taşlar kullanılmıştır.
1999 ve 2004 yılı kazılarında, bazilikanın batısında, kireç taşı levhalarla çevrili iki, tuğla ile örülmüş bir lâhit mezarın yanı sıra, iki toprak mezar bulunmuştur.
2006 yılında, narteks olduğu anlaşılan bu bölümde, bir kireç taşı lâhit ile kuzeybatı
köşede üç toprak mezar daha saptanmıştır4. Lâhit mezarın daha önce tahrip edildiği anlaşılmış, bu mezara ait insan kemikleri mezar içi ve çevresinden dağınık
olarak toplanmıştır. Ancak, mezar içerisinde bulunan, 5.-6. yüzyıllara ait, 3.2x1.7
cm. boyutlarındaki fildişi kolye haç, ölü hediyesi olması ve mezarın tarihi hakkında
bilgi vermesi nedeni ile önem taşır (Resim: 5). Narteksin kuzeybatısında toprağa
gömülen üç iskeletten ikisi yan yana bulunmuş, gömülerin baş kısımlarının taşlarla
çevrelenerek mezar yerinin basit bir biçimde belirlendiği görülmüştür. Biri yetişkin
bir bireye, diğeri bir çocuğa ait olduğu saptanan iskeletler doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiştir (Resim: 6). Toprağa gömülen iskeletlerden üçüncüsünün başını
narteks duvarının kuzeybatı köşesi kapatmıştır. Yetişkin bir kadına ait olduğu anlaşılan iskeletin boynunda, in situ bronz bir gerdanlık/tork ele geçirilmiştir (Resim:
7).
Yapının güneyinde gerçekleştirilen çalışmalar: Yaklaşık 50x15 m. boyutlarında
dikdörtgen bir alanda yapılan çalışmalarda, batıda; yapının Ib evresinde inşa edilen, olası güney avluyu batıdan sınırlayan, kuzey-güney doğrultusunda, 10.5 m.
uzunluğundaki duvar temeli dışında mimarî buluntu yoktur.
4 İskeletler Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşen
Açıkkol tarafından değerlendirilmektedir.
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Alanın orta bölümünde, II. evreye ait bir toprak mezar bulunmuştur. Tamamı
günümüze gelmemekle birlikte, etrafı düzensiz taşlarla çevrelenmiş ve üzeri taşlarla örtülmüş kuzey-güney doğrultusundaki mezarın bulunduğu kısımda dağınık
olarak insan kemikleri ele geçirilmiştir (Resim: 8).
Alanın doğu bölümünde; bazilikanın güney duvarına hemen hemen bitişik konumda, III. evreye ait, yaklaşık kare biçimli bir avlu ve kısmen günümüze gelebilen
zeminden anlaşıldığı kadarı ile, tüm zemini kaplanmış iki odalı bir yapının temel
izleri bulunmuştur (Resim: 9). Diğer duvarlar gibi bu duvarlar da düzgün olmayan
taşlar ile inşa edilmiştir. İki sıra taştan oluşan duvarların araları küçük boyutlu moloz taşlar ve kiremit kırıkları ile doldurulmuştur. Diğer duvarlarda görülen kireçli
beyaz harcın yerine çamur harç kullanılmıştır. Günümüze ulaşabilen temel izlerinden yapının işlevi tespit edilememekle birlikte, bazı bazalt ve kireç taşlarının
bazilikanın duvarlarından alındığı anlaşılmıştır. Ayrıca, zemin kaplamasında çatı
kiremitlerinin kullanılması, yapının bazilika yıkıldıktan sonra inşa edildiğini göstermektedir. Bu duvarlar ile kireç çukuru arasında dairevî bir ocak bulunmuştur. Toprağa oyularak yapılan ocağın etrafı taşlarla çevrilmiştir. İçi boşaltıldığında yoğun
kül ve seramik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 10).
Kuzeyinde herhangi bir mimarî kuruluşun izine rastlanmayan bazilikada yapılan çalışmalar; yapının inşa edildiği 5.-6. yüzyıllardan sonra, yapının içerisine
ve güneydoğusuna yapılan Ortaçağa ait iki farklı yapım evresinin (II. ve III. evre)
yapıyı büyük ölçüde tahrip ettiğini göstermektedir. 1999 öncesi bu alanda gerçekleştirilen tarım faaliyetleri ve kaçak kazılar ise 5.-6. yüzyıl yapı kalıntılarının yanı
sıra, II. ve III. evreye ait yapılara da büyük zarar vermiştir (Özgen-Engin-GreavesErdem-Eloğlu 2006: 368). Tüm olumsuz koşullara rağmen günümüze ulaşabilen
mozaik zemin ise, Erken Bizans Döneminde bölgedeki önemli bir kilisenin varlığına işaret etmektedir.
3 nefli, bazilika planlı yapı genel özellikleri ile 5.-6. yüzyıl Suriye bazilikaları ve
Kilikya bölgesindeki kiliseler ile benzerlik göstermektedir5.
5 Plan açısından benzer örnekler için bkz. S.Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and
Isauria, Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs Vol.I, Birmingham 1996, no.43:
Meryemlik Azize Thekla Bazilikası, 5.yy.sonu; no.46: Öküzlü Kuzey Kilise, Erken Bizans
Dönemi; H.W.Beyer, Der Syrische Kirchenbau, Berlin 1925, Abb.44; Rusafa, Sergios Bazilikası,
6.yy., Abb.85: Il-Anderin Katedrali, 6.yy.
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Küçük Buluntular
Bazilikanın taşları ve mimarî öğeleri olasılıkla yapı terk edildikten ve/veya yıkıldıktan sonra başka yerlerde kullanıldığından, mimarî öğe yok denecek kadar
azdır. Günümüze ulaşabilenler arasında; in situ sütun kaideleri, profilli parçalar ile
olasılıkla bir sütun başlığına ait akantus yapraklı parça sayılabilir. Bazilika kazılarında sağlam bir sütun başlığına rastlanmamıştır. Kilis İl Kültür Müdürlüğü’nden
alınan bilgiye göre, İl Kültür Müdürlüğü’nün bahçesinde bulunan Korint sütun başlığı 1998 yılında bazilikanın bulunduğu alandan götürülmüştür (Özgen-Engin-Greaves-Erdem-Eloğlu 2006: 369). Bu bilgi ve ele geçirilen parçalar yapının sütunlarında Korint tipi başlıklar kullanıldığını göstermektedir.
2006 kazı sezonunda envanterlik 8, etütlük 100 olmak üzere çok sayıda eser
ele geçirilmiştir. Buluntuları Roma, Bizans ve İslâm Dönemlerine ait bakır, bronz
ve gümüş sikkelerin yanı sıra, seramik ve camlar oluşturmaktadır.
Metal Buluntular ve Sikkeler
2006 yılı metal buluntuları arasında; narteksin kuzeybatı köşesindeki, yetişkin
bir kadına ait iskeletin diz hizasında bulunan, kurşundan yapılmış, dairevî, delik işi
tekniğinde, eşkenar dörtgen ve daire motifleri ile bezeli, olasılıkla süsleme parçası
olan buluntu, boynunda in situ bulunan, üç bronz telin birbirine sarılması ile oluşturulan, iki ucu açık olan gerdanlık/tork (Resim: 7), bronz mızrak ucu, demir ok ucu,
kurşun kandil fitil taşıyıcısı ve Selçuklu Dönemine ait, üst ve alttan yassıltılmış,
onikigen, üst yüzü iç içe dairelerle bezeli bronz ağırlık sayılabilir6.
Ele geçirilen Roma, Bizans ve İslâmî Dönem sikkelerinden iyi durumda olup tarihlenebilenler arasında; ön yüzünde profilden tasvir edilmiş, başında iki sıra incili
diadem bulunan imparator büstü ve başının etrafında “D N VALENTINIANUS…..”
yazısı, arka yüzünde ise sağ elinde küre, sol elinde mızrak tutan ve bir tahtta
oturan Roma tanrıçası ile etrafında “CONCORDIA” (uyum/düzen) yazısı bulunan
bakır sikke, I. Valentinianus (364-375) veya oğlu II. Valentinianus (375-392) Döne6 Bizans Dönemi cam kandillerinde kullanılan kandil fitil taşıyıcıları “Y” biçimlidir. Kazıda ele
geçirilen, bir kolu eksik taşıyıcının benzerleri için bkz. Y.Ötüken, “Demre Aziz Nikolaos Kilisesi
Kazısının Ortaçağ Araştırmalarına Katkıları”, I. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu,
9-11 Nisan 1997, İzmir, Bildiriler, Sanat Tarihi Dergisi, IX, 1998, (Y.Olcay, 5b-Cam Buluntular),
96 ve dn.53; Selçuklu Dönemi ağırlığının benzerleri için bkz. G.Kürkman, Anadolu Ağırlık ve
Ölçüleri, İstanbul 2003, 54-56.

415

minde basılmıştır. İmparator İustinianus’a ait bakır sikkenin ön yüzünde; imparator
cepheden tasvir edilmiştir, sağ elinde üzerinde haç olan bir küre tutmaktadır; başının sol yanında bir haç, tasvirin etrafında “DNIVSTINI ANVSPPAVC” yazısı, arka
yüzde; 40 nummi değerini gösteren “M”, 12. iktidar yılını (539) gösteren “ANNO
XII”, Konstantinopolis, 1 numaralı darphanede bastırıldığını gösteren “CON A”
harfleri bulunmaktadır (Resim: 11)7. 12.-13. yüzyıllara ait İslâmî Dönem sikkeleri
ise yapının bulunduğu alanın Bizans Dönemi sonrasında da kullanıldığını belgeleyen veriler olarak önem taşırlar.
Seramik Buluntular
Bazilikanın bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında, Geç Roma-Erken
Bizans ve Orta Bizans Dönemlerine ait çok sayıda seramik ele geçirilmiştir. Geç
Roma-Erken Bizans Dönemine ait seramikler arasında özellikle 5.-6. yüzyıllarda
üretilen ve Anadolu’daki birçok kazıda benzerleri bulunan kırmızı astarlı kaplara
ait ağız ve gövde parçaları bulunmaktadır. Bazı örneklerde, ağız kenarının altında
ve gövdede tipik rulet bezeme görülmektedir8. Bu döneme ait seramikler arasında az sayıda, terra sigillata ağız ve gövde parçaları da bulunmaktadır. Kâse ve
tabaklara ait gövde ve ağız parçalarının yanı sıra, kandillere ait burun, kulp ve
gövde parçaları da ele geçirilmiştir. 5.-6. yüzyıllarda yaygın olan kandil tiplerine
ait oldukları anlaşılan bu parçalardan bej rengi hamurlu, masif kulplu bir kandilin
diskus çevresinde ışın motifi, kırmızı astarlı bir kandilin masif kulpunda ve burun
kısmında dikey paralel çizgiler, gövdesinde ise iç içe daire motifleri ile nokta bezemeler bulunmaktadır9.
Bizans Dönemine ait sırsız seramikleri testi, amphora, pişirme/saklama gibi
günlük kullanım kaplarına ait gövde, ağız, kaide ve kulp parçaları oluşturmaktadır.
Ele geçirilen az sayıda sırlı seramik arasında; 9.-10. yüzyıllara ait beyaz hamurlu,
astarsız, yeşil sırlı testi ağzı, 12.-14. yüzyıllara tarihlenen yeşil, sarı-yeşil, turkuaz
ve çok renkli sırlı kaplara ait gövde parçaları sayılabilir.
7 Benzer sikkeler için bkz. O.Tekin, Yapı Kredi Koleksiyonu Bizans Sikkeleri, İstanbul 1999,
126, no.36-37; A.R.Bellinger-P.Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton
Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol.I: Anastasius I to Maurice, 491-602,
Washington 1966, 83, no.37b.1 vd., 86, no.39a.1f.
8 Benzer kırmızı astarlı kaplar için bkz. J.Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.
9 Benzer kandiller için bkz. J.Hayes, Excavations at Saraçhane in İstanbul, Vol.2: The Pottery,
Princeton 1992, Pl.18.
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Cam Buluntular
Bazilikanın doğusunda ve batısında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda
kaliteli, farklı renk ve işlevlerde cam buluntu ele geçirilmiştir. Şişelere ait ağızlar,
şişe ve kâse türü kaplara ait içbükey veya düz dipler, boğumlu masif ve içi boş
kandil çubukları, düz veya katlı kenarlı kadeh ve kulplu asma kandil ağızları, kulplar, kadeh kandil kaideleri, katlı kenarlı dairevî veya köşeli pencere camları türler
arasında sayılabilir. Aydınlatma araçlarının yoğun olduğu camlarda; mavi-yeşil,
sarı-yeşil ve yeşil renk yoğundur. Bizans camlarında nadir olarak görülen pembe
renk ile olasılıkla bir şişeye ait parçalarda karşılaşılmıştır.
Aydınlatma araçlarında polykandilionlarda kullanılan çubuklu kandiller, kadeh
kandiller ve pencere camları olmak üzere üç tür saptanmıştır. Çubuklu kandillerde
iki tür görülür: içi boş çubuk ve boğumlu masif çubuk. Çubuklu kandillerin Erken
Bizans Döneminden itibaren yaygın olarak kullanıldığı Anadolu ve Anadolu dışında yapılan kazılarda ele geçirilen örneklerden anlaşılmaktadır. Kadeh kandillerin
kaideleri de düz ve katlı kenarlı kaideler olmak üzere iki grup oluşturmaktadır.
Camlarda bezeme olarak, camın kendi renginde veya mavi renkli cam ipliği ile
lif bağlama tekniği görülür. Ağız ve gövdenin bir kısmı günümüze ulaşabilen şeffaf
renkli, olasılıkla kâse veya bardak türünde bir cam, içerisinde koyu mavi cam ile
yapılan kabartma bezemesi ile dikkati çeker. Camın, 4.-5. yüzyıllara tarihlenen
benzeri Marmaray-Yenikapı kazılarında bulunan bir bardaktır13.
Mozaikli Bazilika’da, yapının daha sonra sivil yaşam alanı olarak kullanıldığını
destekleyen verilerden biri olan cam bilezik parçaları da ele geçirilmiştir. Genellikle
yuvarlak ve dörtgen kesitli örnekler arasında üçgen kesitli bir bilezik de bulunmaktadır. Spiral sarmal ve yivli bezemeli bilezikler arasında, mavi renkli bileziğin
içerisinde sarı cam ipliği kullanılmıştır. Bu tip bilezikler Roma, Bizans, İslâm öncesi
ve sonrasında Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu’da görülmektedir14.
10 Çubuklu kandiller için bkz. B.Y.Olcay-M.Acara, “Bizans Döneminde Aydınlatma Düzeni ve
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Kullanılan Aydınlatma Gereçleri”, Adalya, II, 1998, 253.
11 Kadeh kandiller için bkz. Olcay-Acara, a.g.m., 255.
12 Lif bağlama tekniği için bkz. Olcay-Acara, a.g.m., 254.
13 Marmaray-Yenikapı kazılarında bulunan bardak için bkz. Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı.
Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, İstanbul 2007, 276, no.Y37.
14 Cam bilezikler için bkz. S.Y.Ötüken, “Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısından Seçme
Küçük Buluntular”, (Ö.Çömezoğlu, Cam Bilezikler), V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve
Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Bildiriler, Ankara 2001, 368-369, Res.11-12;
G.Köroğlu, “Yumuktepe Höyüğü’nden Bizans Dönemi Cam Bilezikleri”, Ortaçağ’da Anadolu.
Prof.Dr.Aynur Durukan’a Armağan, Ankara 2002, 355-372.
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Çizim 1: Oylum Höyük ve Mozaikli Bazilika konum planı
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Çizim 2: Oylum, Mozaikli Bazilika, 2006, plan
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Çizim 3: Oylum, Mozaikli Bazilika, cam buluntular (Çizen: A.Engin)
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Resim 1: Oylum, Mozaikli Bazilika’nın doğusu

Resim 2: Oylum, Mozaikli Bazilika, diakonikon mekânının mozaikli zemini
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Resim 3: Oylum, Mozaikli Bazilika, ana apsis zemini

Resim 4: Oylum, Mozaikli Bazilika, narteks
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Resim 5: Oylum, Mozaikli Bazilika, fildişi haç

Resim 6: Oylum, Mozaikli Bazilika, narteksteki
mezarlar

Resim 7: Oylum, Mozaikli Bazilika, gerdanlık/tork
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Resim 8: Oylum, Mozaikli Bazilika, güney alan, mezar

Resim 9: Oylum, Mozaikli Bazilika, güneydoğudaki
yapı
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Resim 10: Oylum, Mozaikli Bazilika, güney alan, ocak

Resim 11: Oylum,
Mozaikli
Bazilika,
İustinianus sikkesi, arka yüz
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Resim 12: Oylum, Mozaikli Bazilika, cam bilezikler

KLAROS, 2006
Nuran ŞAHİN*
Cumhur TANRIVER
Duygu S. AKAR TANRIVER
Emre TAŞTEMUR
İbrahim ÖNOL
Elçin DOĞAN
Özden ÜRKMEZ
Artemis sektörü 2006 yılı çalışmaları I-H 12 plan karesinde gerçekleştirilmiştir.
L. Robert tarafından İ. S. 2. yüzyıla tarihlenen Artemis Tapınağı’nın (?) doğusunda
açılan 5x5 ölçülerindeki bu plan karedeki çalışmanın amacı, Artemis Tapınağı’nın
daha erken evrelerini tapınağın kesidinden yola çıkarak belirleyebilmek ve tapınağın
kuzey yönündeki yayılımını ve bununla ilişkili olası yapıları saptayabilmekti.
Çalışmanın + 2.40 seviyesinde tapınağın peristasisine ulaşıldı (Resim: 1).
Kalker bloklardan yapılmış olan peristasis tapınağın taban seviyesinden yaklaşık
13 cm. aşağıda kalmaktadır. Peristasisin doğu bloğun üzerindeki dolgudan,
+2.44 seviyesinde ele geçirilmiş olan Roma Dönemine ait bir sikke, peristasisin
ve tapınağın tarihlendirmesi açısından önemlidir. Söz konusu sikke Siscia
darphanesinede basılmış olan Licinius I Dönemine (İ.S. 308 -324) aittir1 (Resim:
* Prof. Dr. Nuran ŞAHİN, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova – İzmir/
TÜRKİYE.
Doç. Dr. Cumhur TANRIVER, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
35100 Bornova –İzmir/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Duygu, Sevil Akar TANRIVER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Buca-İzmir/İZMİR.
Emre TAŞTEMUR, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Yüksek
Lisans Öğrencisi.
İbrahim ÖNOL, , E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi.
Elçin DOĞAN, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi.
Özden ÜRKMEZ, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi.
Dolunay Kara, Eda Kavakdipli, Hande Pınarbaşıoğlu, Hatice Dere, Tala Çelik, Ali Erkal Çivril,
Ferhat Güzeldağ, Murat Istarmakalı öğrenci olarak, Ezgi Özpamir restoratör ve Oğuzhan Uyar
mimar olarak katıldılar. 2006 yılı kazı ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ederim.
1 Ön yüz: başında defne çelengi olan sağa dönük sakallı imparator başı, IMPLICLICINUS PF
AVG, arka yüz: ayakta, başı sola dönük, sol elinde mızrak sağ elinde Nike tutar vaziyette
ayağının yanında bir kuğu ....CONS “SIS” yazısı görülmektedir.

427

2). Nummus Æ II grubundan ve 25- 21 mm. arasında olan bu sikke tipleri İ.S. 307313 arasında basılmışlardır. Bu durumda Licinius bu sikkeyi, imparatorluğunun
ilk yıllarında bastırmış olmalıdır. Bu sikke tapınağın peristasisi için bir terminus
ante quem oluşturmaktadır. Peristasis bloklarının ortaya çıkmasıyla birlikte, açma
peristasisin kuzeyi ve güneyi olarak ikiye bölünerek ele geçirilen malzemeler ayrı
olarak değerlendirilmiştir.
PERİSTASİSİN KUZEYİ
Peristasisin altından gelen bronz İ. Ö. 75- 50’ye tarihlenen bir Smyrna2
sikkesi (ön yüz Apollon başı, arka yüzde caestus içinde el) peristasis için bir post
quem oluşturmaktadır (Resim: 3). Bu durumda tapınağın İ. Ö. I. yüzyılın ikinci
çeyreğinden sonra yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, İ. Ö.4 8- 27. yıllarına
tarihlenen bronz bir Ephesos sikkesi3 de ele geçirildi. Bu tabakada yoğun olarak,
İ. Ö. III. ve II. yüzyıla tarihlenen Megara kâse parçaları4, kandil kulpu5, + 2.10
kodlarından itibaren bu alanda yanık izlerine rastlanmış ve yanık seramikler ele
geçirilmiştir. Açmanın doğu yönünde toplam on üç parça altın takı (boncuk, zincir
vb.) ve plâka parçaları ele geçirilmiştir. Altınlarla aynı alandan ve yaklaşık aynı
seviyelerden bronz parçalarının da bulunması -ki işlenmiş bronzlar da vardır- bu
alanı bir metal işliğiyle ilgili bir mekân ya da Artemis’e adanmış bir bothros olarak
düşündürmektedir. Yine bu tabaka içinde 20’si tanımlanabilir durumda yaklaşık 35
adet figürin parçası ele geçirilmiştir6. Bu figürinler içinde, Tanagra sitilinde kadın
başı, tipik Hellenistik Dönem stilinde Eros figürinleri (baş ve gövde), Artemis Klaria
kült heykelinin giysisi tarzında betimlenmiş bir kadın figürini gövdesi, yunus ve at
figürini başları, kuş figürini gövdesi, poloslu kadın başları bulunmaktadır. Stil kritiği
açısından incelendiğinde, en erken örnek, Geç Klâsik, Erken Hellenistik Döneme
ait bir poloslu baştır.
2 Bu sikke için bkz, BMC, Ionia, Smyrna, 52.
3 Bu sikke için bkz, Sylloge Nummorum Graecorum Deutchland Mysien- Ionien, Heft 4, 96, no.
2806 (İ. Ö. 48-27).
4 B. Gürler, “Hellenistic Ceramic of Metropolis in Ionia” Les Ceramiques en Anatolie aux époques
Hellénistique et Romaine, 2003, Pl. XII, A 38.
5 G.G. Tuluk, “ Ionia Bölgesindeki Hellenistik Döneme ait Kandiller”, Les Ceramiques en Anatolie
aux époques Hellénistique et Romaine, 2003, Pl.XVIII, 2.
6 +1.71 kodunda ele geçirilen, çok detaylı ve kaliteli bir işçiliğe sahip Hellenistik Döneme
tarihlenebilecek bir erkek figürin başı, doğu kesit temizliğinde bulumuştur.
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+ 1. 69 kodunda açmanın kuzeydoğusunda bir taş dolguya rastlanmıştır
(Resim: 4). Taş dolgunun hemen üstünden +1.70 seviyesinden gelen ve İ.Ö.
350-300 yıllarına tarihlenen bir Kolophon sikkesi7 (ön yüzde Apollon arka
yüzde Kolophon süvarisi) ve Attika siyah firnis seramikleri taş dolgunun İ. Ö. IV.
yüzyıldan önce yapıldığını kanıtlamaktadır. Bu durumda bu taş dolgunun, geç
tapınağın yapımından önceki bir evreye ait olması gerekmektedir. Taş dolgu orta
kısmında, doğu-batı doğrultusunda tahribata uğramıştır. Taş dolgunun tüm kuzey
alanda ortaya çıkmasıyla, dolgunun niteliğini belirleyebilmek için batıda 1,65
cm. genişliğinde bir sondaj açılmıştır. Bu taş dolgunun alt seviyelerde çok daha
sağlam, büyük ve köşeli taşlarla sıkıştırıldığı ve oldukça kalın bir tabaka hâlinde
yapıldığı görüldü. Söz konusu dolgu 0.73 m. (1.69- 0.96 kodunda) kalınlığındadır.
Bu taş dolgunun taban suyunun yükselmesi ile ilişkili olduğu, bu nedenle de, önlem
olarak kalın bir tabaka olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. +0. 95 kodunda sondajın
güneyinde, sarı damarlı mermerden yapılmış düzgün bir blok ortaya çıkarıldı. Bu
bloğun sondajda, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve düzgün kesilmiş mermerlerle
oluşturulmuş bir duvar olduğu saptandı (ART 06/2 No.lu duvar) (Resim: 5). Duvarın
güneyinde ise yine aynı cins sarı kayrak mermerlerden kesilmiş, aralarında
boşluklar bırakılarak oluşturulmuş bir tabanın bulunduğu görülmüştür. Ancak bu
taban peristasisin güney kesitinin içine girdiği için, genişliğini saptamak mümkün
değildir. Bu tabaka içinde Attika siyah figür tekniğinde kylix parçaları, siyah figür
tekniğinde yapılmış ve üzerinde savaş sahnesi betimlenmiş bir parça ile, +59
kodunda rozet bezemeli elektron olasılıkla aplike bir parça bulundu. Ayrıca bir
skyphos gövde ve kulp parçası İ.Ö. 5008, rezerve bantlı kâseler, kantharos kulp
parçaları ele geçirildi. + 90 kodunda 14 cm. kalınlığında yanık bir tabaka bulundu.
+0.35+0.20 seviyeleri arasında hilâl şeklinde ortasında yivli bir çıkıntısı olan delikli
aplike bronz bir süsleme elemanı, İ. Ö. VII. yüzyıla tarihlenen iki adet bronz fibula
(Resim: 6) ve silüet teknikte sağa doğru ilerler durumda gövdesinin arka bölümü
korunmuş bir kuş figürlü bir parça ile kemikten yapılmış işlenmiş bir saç iğnesi ele
geçirilmiştir. +20 seviyesinden itibaren seramik azalırken yoğun olarak büyükbaş
hayvan kemikleri ele geçirildi.

7 Bu sikke için bkz; Greek Coinage of Ionia, PL VIII, no:7.
8 Athenian Agora Vol. XII, Fig. 6, 572.
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PERİSTASİSİN GÜNEYİ
+2.28 kodlarında çok yoğun çatı kiremitlerinden oluşan bir bölüm açığa
çıkarıldı. Bu kiremitler arasında siyah firnisli stroter parçalarının da ele geçirilmiş
olması ve harç parçalarının görülmesi, burada tapınağa bağlı bir yıkılmayı
düşündürmektedir. Yaklaşık 2.10 kodlarında küçük taşlardan oluşan bir taban
ortaya çıkarılmıştır. Euthynterianın altındaki tesfiye tabakasının her zamanki gibi
sudan korumak amacıyla kat kat mermer yongalardan oluştuğu, zaman zaman
bu yongaların iri taşlar halinde yatay olarak yerleştirildiği saptanmıştır. Bu tesfiye
tabakasının üzerinden, +1.70 kodunda bir adet Geç Hellenistik Kolophon sikkesi
ele geçirilmiştir. Bu kodda açmanın güneydoğusundan yanmış (kömür) parçaları
da çıkarıldı. Peristasisin kuzeyinde açığa çıkarılan taş dolgunun güney yönünde
de devam edip etmediğini saptamak amacıyla çalışmaya devam edilmiş ve +
1. 78 - + 1. 61 seviyeleri arasında yanık alana rastlanmıştır. Açmanın ortasında
+1. 71 seviyesinde tapınağın temellerinin altında dikdörtgen breşten yapılmış bir
tabana ulaşılmıştır (Resim: 7). Bu tabanın tapınağın önceki evresi ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. +1.34 kodlarına erişildiğinde, yoğun olarak yanık tabakanın
devam ettiği saptanmıştır. Ancak bu yanık tabakanın alanın ortasında açığa
çıkarılmış olan breş üzerinden gelmeyip kenarındaki alan boyunca (kesitlere
doğru) devam ettiği saptanmıştır. Seramik çok azdır. Yanık alan +1.26 koduna
kadar devam etmiştir. Çalışma alanının dar oluşu nedeni ile güney yönündeki
çalışmalara son verilmiştir.
I-12/B AÇMASI
E. DOĞAN
I-12/B plan karesi doğu-batı doğrultulu 3x 2,5 m. ölçülerindedir. Bu plan karede
çalışma yapılmasının amacı I-H/12 plan karesinde ortaya çıkarılan taş dolgunun
doğu yönünde devam edip etmediğini saptamaya yönelikti. Çalışma sırasında
tapınağın ante blokları hizasında, açmayı kuzey-güney doğrultuda bölen bir duvar
açığa çıkarılmış ve ART 06/1 No.lu duvar olarak adlandırılmıştır. Ancak bu alanın,
daha önceki kazılarda kazılmış olduğu, ele geçen modern materyallerden anlaşıldığı
için, taş dolgu seviyesine kadar ele geçirilen malzemeler değerlendirilmeye
alınmamış taş dolgu seviyesi ise diğer açmayla birleştirilerek değerlendirilmiştir.
3x13 m.lik bölümü açığa çıkarılmış olan taş dolgunun ART 06/1 No.lu duvarın
içine girdiği ve tüm alana yayıldığı anlaşılmıştır.
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I-H/12 plan karesinde kuzeybatıda daha önce açılmış olan ART 06/2 No.lu
duvarın bu alanda da devam edip etmediğini saptamak amacıyla taş dolgu
kaldırılmış, ve +98 kodlarında, kuzeybatı alandaki ART 06 / 2 No.lu duvarın
devamına ulaşılmıştır. Ancak bu alandan çok az malzeme elde edilmiştir. +66
kodlarında mermer parçalarıyla oluşturulmuş bir taban görüldü. Bu tabanın
üzerinden İ. Ö. VI. yüzyıl malzemesi ele geçirildi. Söz konusu taban ART 06/2
No.lu duvarla ilişkilidir. Niteliksel olarak da aynı cins mermerden aynı işçilikle
üretilmiştir. ART 06/2 No.lu duvarın açığa çıkarılmış olan uzunluğu 8metre olup
doğu ve batı yönünde devam ettiği saptanmıştır. Ancak işlevi konusunda henüz
bir şey söylemek mümkün değildir.
B.O. A SEKTÖRÜ 2006
O-13/A PLAN KARE ÇALIŞMASI
Ö. ÜRKMEZ
5 X 6,5 m. boyutlarındaki O-13/A açmasındaki çalışmanın amacı, 2005 yılında
9 m. lik bir bölümü ortaya çıkarılan ve güney yönünde devam eden mimarî yapıyı
tümüyle açığa çıkarmaya yönelikti. O-13/A açmasındaki çalışmalar sonucunda,
geçen yıl bir bölümü açılan yapının tamamı ortaya çıkarılmış olup, kuzeygüney doğrultulu bu mimarî yapı temeli 2.20x13,60 m. boyutlarındadır (Resim:
8). Yapının en güneyindeki 3 m.lik bir bölümünü oluşturan düz blokların, biri
haricinde diğerlerinin söküldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca aynı bölümde yine alttaki
blokların orta ve kuzey bölümdeki alt bloklara oranla çok daha düzgün oldukları
görülmüştür. Özellikle yapının sona erdiği en güneydeki iki blok oldukça büyük
ve geniştir. Bu bloklar üstten tabana kadar tek olarak yerleştirilmişlerdir. Bu iki
bloğun burada bu şekilde kullanılması, yapının bu alanda düz ve muntazam
bir şekilde sona erdirilmek istenmesiyle ilişkili olmalıdır. Yapıya genel olarak
bakıldığında, düz bloklardan oluşturulmuş ve uzunlukları yaklaşık aynı olan (2 m.
civarı) dört platformdan oluştuğu görülmektedir. Bu platformların arası, yine aynı
yüksekliğe ve eşit aralıklara sahip iri ve şekilsiz taşlardan oluşturulmuş muntazam
dolgulardır. Bu yapının tarihlendirilmesi konusunda, MN-14 / A açmasında yapılan
çalışmalarda tüm alanı kaplayan ve 1. 26 m. kodlarına kadar devam eden büyük
taş dolgu içinden, tarihleyici nitelikte malzeme gelmemiştir. Ancak bu dolgu altından
gelen yoğun seramikli tabaka, dolgu için alt zaman sınırını oluşturmaktadır. Bu
seramiklerin çoğu İ.Ö. II. yüzyıla ait Hellenistik malzemedir. Bu dolgunun, yapının
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inşası sırasında yapıldığı kabul edildiğinde, bu tarih yapı için de alt zaman
sınırını göstermektedir. Bu veriler ışığında yapının Geç Hellenistik Dönemde
yapıldığı söylenebilir. Bu mimarî yapının temeli üzerinden gelen seramikler O- 13/
A çalışmaları sırasında ele geçirilmiştir. Buradan elde edilen seramikler günlük
seramiktir. M. S. II. yüzyılın sonrasından önceye tarihlenmektedirler. Bu durumda
yapı M. S. II. yüzyıldan sonra kullanılmamıştır. Başka bir deyişle, yapı en geç M.S.
II. yüzyılda yok olmuştur.
MN-14 / A PLAN KARE ÇALIŞMALARI
Ö. ÜRKMEZ
2005 yılında stoa olduğu düşünülen mimarî yapının doğu yönünde iki kutsal
yolun devamını saptamak amacı ile başlatılmış olan 8x8 m.lik açmada yeniden
çalışmaya başlanmıştır. Amaç, daha önceki yıllarda bu açmanın güneyinde kalan
ve kuzey kesite giren kutsal yolun Apollon Klarios Tapınağı’na kadar devam edip
etmediğini anlamaktı. Çalışmalar ilerleyince bu alanda 2005 yılında saptanmış olan
taş dolgunun devam ettiği ve +1. 26 m. kodunda sona erdiği anlaşılmıştır. Dolgu
içinden gelen malzeme İ. S. II. yüzyıl günlük seramiktir. Bunun dışında 56 adet
figürin ve az sayıda fresko parçaları ele geçirilmiştir. Freskolar krem renginde olup
bezemesizdirler. 2005 ve 2006 yıllarında Propylon sektöründen gelen örneklere
nazaran daha kaliteli bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Dolgunun altından,
1.26- 1.11m. seviyelerindeki gri balçıklı tabakadan gelen seramikler kronolojik
olarak hetorojen bir yapıya sahiptir. Bu seramikler arasında kalıp yapımı kâselere
ait parçalar, siyah firnisli İ. Ö. IV. yüzyıl seramik parçaları ve firnissiz günlük kullanım
kapları ağırlıklıdır. 35 adet lyralı ve kitharalı Apollon figürin parçalarıyla, açmanın
güneydoğu köşesinde iki adet Kolophon sikkesi ve az sayıda stroter parçası da ele
geçirilmiştir. Son gelen parçalarla beraber, MN-14 /A açmasının kuzeydoğusunda
1. 76 m. kodlarından 1.11m. seviyeleri arasında toplam 141 adet figürin parçası
ele geçirilmiştir (Resim: 9). Bunlardan iki adeti de tam olup envanterlik olarak
müzeye gönderilmiştir. Bu alandan 2005 ve 2006 yıllarında toplam figürin sayısı
iki yüze ulaşmıştır9. Figürinlerin büyük çoğunluğunu lyralı ve kitharalı, poloslu Orta
ve Geç Klâsik Dönem Apollon figürinleri oluşturmaktadır. Bu kadar çok sayıdaki
figürinin batı onur anıtlarının, özellikle de, Menippos ve anonim anıtın arkasından
9 2005 yılı figürinleri için bkz. N. Lahin, Ö.Ürkmez, “Klaros 2005 (5. Yıl)” 28. KST 1. 2007, 597600, Res. 12-13.
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ve yaklaşık 0.65 m. bir tabakadan sürekli olarak gelmeleri, burada bir bothrosun
varlığını düşündürmektedir. Bu bothros, Hellenistik Dönemdeki inşaat faliyetleri
sırasında özellikle de tapınağın güneyinde uzanan kutsal yolun batısındaki onur
anıtlarının yapımları sırasında tahrip edilmiş olmalıdır10.
+1.11 ile +1.01 m. seviyeleri arasına sıkıştırılmış bir taban ile karşılaşılmıştır.
Bu taban tüm açmada görülmektedir. Tabanı oluşturan taşlar küçük ve orta
büyüklükteki sarı mermer yongalardan oluşmaktadır. Bu tabakadan gelen
seramikler arasında özellikle tondosu baskı motifli Attika siyah fiyrnis seramikleri
dikkat çekicidir. Diğer seramik malzeme de İ.Ö. IV. yüzyılın sonu ile III. yüzyılın
başını işaret etmektedir. Bununla beraber, kalıp yapımı kâselerin bu tabakadan
gelmemiş olması dikkat çekicidir. Burada ele geçirilmiş olan İ.Ö. 330- 285 yıllarına
tarihlenen bir Kolophon sikkesi de tabakanın Hellenistik Dönemin başlarına ait
olduğunu göstermiştir.
Çalışılan alanın büyük olması nedeniyle çalışma alanını küçültme ve alt
kodlara küçük bir alanda inmeye karar verilmiştir. Alan küçültmeden amaç, 2001
yılından itibaren sürekli kazısı yapılan ve bir bölümü ortaya çıkarılan kuzey- güney
yönlü Arkaik Dönem Kutsal Yolu’nun kuzey yönünde Apollon Klarios Tapınağı’na
değin devam edip etmediğini saptamaya yönelikti. Bu amaçla 1. 01m. kodlarından
itibaren açmanın güney kesitine dayalı olan bölümünde 4 x 2 m.lik bir alanda
çalışılmaya başlanmıştır. Kutsal yolun daha önceki yıllarda 0. 80 m. kodunda
bulunmuştu. 2006 yılında açılan sondajda bu kodlarda kutsal yola rastlanmamış
ve yolun bir eğime sahip olabileceği düşüncesi ile daha aşağı kodlara inilmeye
devam edilmiş ve çalışma 0,55 m. seviyesine değin sürdürülmüştür. 0, 55m.-0.40
m. arasında geniş yayılımlı yangın tabakasına rastlanmıştır. 0, 15 m. seviyesinde
taş bir tabanla karşılaşılmıştır (Resim: 10). Bu taban, kuzey- güney doğrultulu dört
iri bloka dayanmış, çok sert ve beton hissini veren bir taban olup arkaik Artemis
Tapınağı’nın kare odasının tabanı ile büyük benzerlik göstermektedir. Bu taban
üzerinden gelen seramik, İ. Ö. VI. yüzyıla ait İonia bantlı kâselerden oluşmaktadır
ve bu kâselerden biri yazıtlıdır.

10 Kutsal yolun batısındaki onur anıtları için bkz. R. Etienne, P. Varenne, Sanctuaire de Claros
l’Architecture. Les Propylées et les monuments de la voie sacrée, 2004, 91-109.
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YAPI KOMPLEKSİ SEKTÖRÜ, 2006
AA16/d PLAN KARE ÇALIŞMASI
E. TAŞTEMUR
İ. ÖNOL
2005 kazı döneminde açılan AA16/ab açmasının güneyinde yeni bir açma
açıldı. Bu açmanın açılmasındaki amaç, AA16/ab açmasında 2005 kazı döneminde
çıkarılan yoğun miktarda fresko parçaları (yaklaşık 15 kasa) ile stucco parçasının
ilişkili olabileceği düşünülen yapıyı bulmak ve AA16/ab açmasının batısında Geç
Hellenistik Döneme ait olan basamaklı mimarî yapının güneyindeki devamını
bulmaktı.
AA16/d açmasında ilk fresko parçası, +2.80 m. seviyesinden, açmanın
güneyinden geldi. Ancak açmanın batı bölümünden, doğu bölümüne oranla daha
yoğun miktarda fresko parçası geldiği görüldü. 2005 yılı kazı döneminde AA16/ab
açmasında ilk fresko parçaları +2.75 m. de gelmişti ve freskoların tümü beyaz
ve kırmızı renkli idi. AA16/d açmasında ise, beyaz ve kırmızı renkli freskoların
yanı sıra yeşil, sarı, mavi, bordo, mermerimsi gri ve üç farklı renkte kırmızı fresko
parçalarının olduğu görüldü. Bu durum AA16/ab açmasında ele geçirilen fresko
parçaları ile AA16/d açmasında ele geçirilen fresko parçalarının farklı oda ya da
duvarlara ait olabilecekleri olasılığını gündeme getirmektedir.
AA16/d açmasının ortasında + 2.85 m. üst seviyesi ile +2.74 alt seviyelerinde
kuzey-güney yönünde bir duvarın temelleri ortaya çıkarıldı ve 11 No.lu duvar
olarak adlandırıldı (Resim: 11). Bu duvarın, 2005 yılında AA16/ab açmasında
açığa çıkarılan kuzey-güney uzantılı duvarın devamı olduğu anlaşıldı. 11 No.lu
duvarın batısında, doğusuna oranla oldukça fazla miktarda fresko parçaları ele
geçirildi. Bu durum, fresko parçalarının 11 No.lu duvarın batısındaki bir yapıyla
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 11. No.lu duvarın kuzeyinde, açmanın kuzey
kesiti yakınında +2.67 m. seviyesinden Athena figürlü cam yüzük taşı bulundu. Bu
cam yüzük taşının benzer örneklerini İ.S. II. ve III. yüzyıllara tarihlenen Sardeis
yakınlarındaki bir cam yüzük taşı atölyesinde de görmekteyiz11. Ayrıca 11 No.lu
duvarın doğusunda ve batısında, her iki tarafın + 2.63 m. ile +2.50 m. seviyelerinde
yoğun miktarda profilli çatı kiremit parçalarına rastlanmıştır. 2005 yılı çalışmaları
11 M. Önder, “Sardeis’de Bİr Cam Yüzüktaşı Atölyesi” Arkeoloji Dergisi, 1994, 123-137, Kat. No:
12, Lev. XV. Res. 13.
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sırasında bu yapı kompleksinin olasılıkla güney-kuzey doğrultulu bir depremle
yıkıldığı ve ardından bir yangın olduğu, mimarî elemanların yıkılış yönleri ve
yangın tabakası ile saptanmıştı12. Çatı kiremitleri de bu yıkılışı desteklemektedir.
Geç Hellenistik Döneme ait yapının +1.94 m. seviyelerinden itibaren AA16/
d açmasında, önceki kazı döneminde çıkarılan basamakların devamı ortaya
çıkarıldı. Ayrıca geç döneme ait kanalın da, güneye doğru devam ettiği belirlendi.
11 No.lu duvarın batısında +1.98 m. ve + 1.91 m. üst kodunda ve 11 No.lu duvarın
kuzeyinde iki adet aynı formda kap bulunmuştur (Resim: 12). Bu kapların ortak
yanı ise gövdeyi çevreleyen üç tarafta ve tam ortasında hemen hemen simetrik
delikler olması, ve bu kapların içinde şist parçalarının bulunmasıdır. Önemli diğer
bir nokta ise, kuzeydeki kabın çevresinde yanık bir alanın tespit edilmesi, bu
alandan kemik parçalarının ve mutfak kaplarının yanık olarak gelmesidir. 11 No.lu
duvarın doğusunda da açmanın kuzeyine doğru, yanık alana ve yine oldukça
yoğun miktarda mutfak kabına rastlanmıştı. Ayrıca burdan oldukça fazla miktarda
deniz kabukları gelmiş ve bunlar da toplanarak saklanmıştır.
AA16/c PLAN KARE ÇALIŞMASI
E. TAŞTEMUR
İ. ÖNOL
AA16/d açmasındaki 11 No.lu duvarın batısında yoğun bir şekilde gelen
freskolar üzerine, bu freskolarla ilişkilendirebilecek bir yapıya rastlanmadığı için,
AA16/d açmasının hemen batı tarafında, 3.52 m seviyelerinde AA16/c plan karesi
açıldı.
2005 yılı kazı döneminde AA16/ab açmasında ilk fresko parçaları +2.75 m.
seviyesinden, AA16/d açmasında ilk frekso parçası +2.80 m. seviyesinden
(açmanın güneyinden), AA16/c açmasında ise + 2.73 m. seviyesinden beyaz
renkli ilk fresko parçası çıkarıldı. Üç açmada da freskoların çıktığı seviyeler
aynıdır. Açmanın doğu alanında +2.73 seviyesinden itibaren harçla birlikte yoğun
miktarda fresko parçaları ele geçirildi. Bunlar aynı yapıya ait olmalıdır. Ancak
AA16/d açması ile AA16/c açmasındaki parelellik, ikisinde de kesitlerinin kesiştiği
noktada fresko parçalarının yoğunlunun fazla olmasıdır (AA16/c açmasının
doğusu ile AA16/d açmasının batısı). AA16/ab açmasında salt beyaz ve kırmızı
12 N. Şahin, E. Taştemur, İ. Önol, “Klaros 2005 (5. Yıl)” 28. KST 1. 2007, 595-596.
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renkli fresko parçaları bulunmasına karşın, AA16/c ve AA16/d açmalarında ise
farklı renklerde yeşil, sarı, mavi, bordo, mermerimsi gri, ve üç farklı renkte kırmızı
fresko parçalarının yanı sıra bitki bezemeli birçok parça ile panel çerçeveli ve
insan figürlü fresko parçalarına da rastlandı. Ayrıca AA16/c açması ile AA16/d
açmasından profilli stucco parçaları da gelmiş, ancak bunlar, 2005 yılında AA16/ab
açmasındaki kadar büyük boyutlarda değildir. Üç farklı açmada da hemen hemen
aynı seviyelerden +2.80 m.den gelmeye başlayan fresko parçaları +2.60 m. ile
+2.20 m. arasında oldukça yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu seviyelerden daha
alt kodlara doğru ise +2.00 m. de oldukça azalmaktadır.
+2.64 m. seviyelerinde AA16/c açmasının tam ortalarında 1.40 cm. ile 30 cm.
arasında değişen boyutlarda yanık alanla karşılaşıldı. Bu yanık alanın + 2.26 m.
seviyesine kadar ( 38 cm. kalınlığında) indiği görüldü. Alandan yoğun bir şekilde çatı
kiremit parçaları, taş ve taban döşemesi parçaları arasında yanık odun parçaları
da ortaya çıkarıldı. Bu alanın ilk anda ocak olabileceği düşünülmüş, ancak bu
olasılığı kanıtlayıcı elemanlara rastlanmamıştır. Ancak 38 cm. kalınlığında ve
de 1.40 cm.x 30 cm. boyutlarında olan bu yanık alanın yakınında aynı seviyede
yapının olmaması, bu alanın işlevselliği ile ilgili soruyu karşılıksız bırakmıştır. AA16/
c açmasında +2. 36 m. ile +2.22 m. seviyeleri arasında; AA16/d açmasında da
olduğu gibi çatı kiremitleri parçası ve taban tuğlaları parçalarına rastlandı. Ancak
bu açmada AA16/d açmasından farklı olarak; tam profilli taban tuğlaları ile birlikte
yine tam profilli stroter ve kalypter parçaları da ortaya çıkarıldı. AA16/c açmasında
+2. 36 m. ile +2.22 m. seviyeleri arasındaki 9 parça taban tuğlasından 5 tanesi tam
profilli olup Z16/a-d açmasının kuzeybatı köşesindeki +1.95 m. kalınlık ve boyutlar
arasında benzerlik göstermektedir.
*AA16/c açmasındaki taban tuğlalarının ortalama ölçüleri: 31 cm. x 31 cm.
kal:4.5 cm.
*Z16/a-d açmasının K.batısındaki taban tuğlalarının ort. ölç.: 31.5 cm.x31.5
cm. kal:6 cm.
AA16/c açmasında, AA16/d açmasında olduğu gibi +1.91 m. güney ve +1.98 m.
kuzey yönünde bulunan kapların benzeri olarak kuzeydeki kabın 2.38 m. batısında
+1.91 m. seviyesinde, aynı formda dik durumda benzer bir örnekle karşılaşıldı. Bu
kabın güneyinde +1.88 m. seviyesinde aynı forma ait dördüncü kap da ortaya
çıkarıldı. Bu kapların seviyeleri +1.88 m. ile +1.98 m. arasında değişmektedir.
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AA16/ab PLAN KARE ÇALIŞMASI
E. TAŞTEMUR
İ. ÖNOL
AA16/ab açmasının 2005 kazı sezonunda +1.90 m. seviyesinde bırakılan
batı bölümü 2006 kazı döneminde T.N.11 olarak 07.09.2006’da tekrar kazılmaya
başlandı. +1.90 m. seviyesinden +1.70 m. seviyesine kadar yanık bir tabaka ile
karşılaşıldı. Bu yanık alandan gelen seramikler de yanıktır. Ayrıca bu alandan
oldukça fazla çatı kiremiti parçası ile taş parçasının geldiği görüldü. Bu seviyeden
çok fazla amorf amphora gövde parçası toplandı. Doğu sigillata ve mühürlü
batı sigillata örneklerine rastlandı (Resim: 13). Ortaya çıkarılan Doğu sigillata
örnekleri arasında, omurgalı sigillata formlarına İ.S. 75 ile 125 tarihleri arasında
rastlanmaktadır. Batı sigillata örnekleri de, benzer parelelleri ışığında İ.S. 2.yy.
ın başlarına tarihlenmektedir. 1 No.lu Hellenistik duvarın +1.50 m. ile +1.55 m.
seviyelerinde 24 cm. ile 27 cm. güneye doğru çıkıntı yapan euthynteriası ortaya
çıkarıldı. Euthynterianın üst kısımlarında Hellenistik bloklarla birleştiği noktada,
yoğun bir harç tabakasına rastlandı. +1.51m. seviyesinde ise açmanın ortasında
kuzey- güney doğrultusunda daha sonra 12 No.lu duvar olarak adlandırdığımız
duvar ortaya çıkarıldı. 12 No.lu duvar, 1 No.lu Hellenistik duvarın temelinin altında
olup daha erkene tarihlenen bir duvardır.
12 No.lu duvarın doğusunda +1. 36 m. ve batısında ile +1.46 m. seviyeleri
arasında iki şist blok bulundu. +1.24 m. ile +1.18 m.seviyeleri arasında 12 No.lu
duvarın batısında üst bölümü stroterlerle kapatılmış, yan taraflarında destekleyici
olarak taban tuğlalarının kullanıldığı olasılıkla doğu-batı yönlü Erken Hellenistik
Döneme tarihlenen bir kanal yapısıyla karşılaşıldı (Resim: 14) Kanalın stroterlerinin
üzerinde şist bloklar ve açmanın genelindeki şist blokların da yaklaşık aynı kodda
olmaları, bunların aynı dönemde yapıldığının kanıtıdır. Çalışmalar ilerleyince
kanalın, doğu yönünde devam ettiği anlaşılmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen
çalışmalarda, burada +1.04 -1.01 m. seviyelerinde üç farklı künk de bulundu. Bu
künklerden ortadaki, diğer ikisinden daha farklı formdadır ve doğu batı yönünde
devam eden kanal ortadaki künke doğru yönelmektedir. Bu alandaki çalışmalara
2007 yılında da devam edilecektir.
2006 yılı kazı çalışmalarının yanı sıra Apollon sektöründe 2001-2004 yıllarında
gerçekleştirilmiş olan kazılarda ele geçirilmiş olan ve kült törenleri ile ilişkili
malzeme çalışmaları D. S. Akar Tanrıver tarafından yapılmıştır.
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APOLLON KLARİOS ADAKLARI VE KÜLT TÖRENLERİNDE KULLANILAN
MALZEMELER
D.S. AKAR TANRIVER
Bu 2006 yılı kazı döneminde, 2002-2004 yıllarında Hellenistik Apollon
Tapınağı’nın doğusunda yer alan Arkaik ve Geometrik Dönem sunaklarında
gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen buluntuların yayınlanmasına yönelik bir
katalog çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada Apollon Klarios’a adanan adakların
çeşitliliğini ve dönemsel farklılıklarını anlayabilmek de amaçlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında, 161 adet seramik, 58 adet figürin, 29 adet bronz, 14
adet pişmiş toprak mimarî parça, 12 adet kemik, 3 adet kurşun, 3 adet demir, 4
adet taş ve 1 adet opal buluntunun çizim ve katalog çalışmaları yapılmış ve dijital
fotoğrafları çekilmiştir.
Seramik Kaplar
Geometrik Döneme tarihlenen yuvarlak sunağın altındaki tabakada ele
geçirilen eserler arasında İ.Ö. 10. yüzyıla tarihlenen konsantrik daireli 3 skyphos
parçası, konsantrik yarım dairelerle bezeli oinokhoe omuz parçaları ve çapraz
tarama bezeli bir krater parçası sayılabilir. Bu tabakada ele geçirilen ve İ. Ö. geç
8. yüzyıla tarihlenebilecek parçalar arasında, çeşitli skyphos, krater ve tankard
parçaları yer almaktadır.
Yuvarlak sunak içinde ele geçirilen ve geç 7. yüzyıla tarihlenen kaplar arasında
kırmızı astarlı yonca ağızlı oinokhoe parçaları ve konik ayaklı bir karater sayılabilir.
Sunağın dışında da Geç Geometrik döneme tarihlenebilecek fragmentler ele
geçirilmiştir.
Burada ele geçirilen seramik buluntular, Apollon Klarios kültünün erken
dönemlerdeki özellikleri konusunda önemli bilgiler vermektedir. Protogeometrik
ve geometrik seramik kap gruplarının karakteristik özellikleri şöyle sıralanabilir:
En yoğun grubu açık kaplar oluşturmaktadır. İçki kapları en büyük gruptur. Daha
sonra kraterler, oinokhoeler ve diğer kapalı kaplar gelmektedir.
Arkaik Döneme ait dikdörtgen sunakla ilişkili seramik kapların içinde de
büyük yoğunluğu, geometrik dönem buluntularında olduğu gibi, açık kaplar
oluşturmaktadır. Bu alanda yürütülen kazılarda ele geçen seramik buluntular
üzerinde yapılan çalışmalarda, İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebilecek kapların
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çok az sayıda olduğu, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebilecek kaplarda ise
bir artış olduğu saptanmaktadır. Ancak, İ.Ö. 6. yüzyıla tarihlenebilecek seramik
buluntu sayısı ve kap repertuarı, geometrik sunağın buluntularından hayli
fakirdir.
Figürinler
İki anthropomorfik figürin parçası hariç, yuvarlak sunağın içinde ve altında ele
geçirilen adak figürinler sadece boğa figürlerinden oluşmaktadır. Çarkta ya da
elde yapılmış olan yaklaşık 40 figürine ait parçalar ele geçirilmiştir. Bu adaklar
arasında en erken döneme tarihlenen küçük boyutlu (10. cm uzunlukta) masif
bir boğa figürinidir. Diğer parçaların büyük çoğunluğunu bacak ve sağrı parçaları
oluşturmaktadır. Kalın cidarlı, çoğunlukla paralel bant bezemeli ya da tamamen
firnisle kaplı olan parçalar, farklı kil ve firnis özellikleri göstermektedir. Ayakların
kalınlaştırılmış olması ve altlarının açık bırakılması ortak özellikler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Elinde ne olduğu saptanamayan bir obje tutan bir insan figürü kol parçası ile
çok stilize bir ayak parçası sunaklarla ilişkili olarak ele geçirilen anthropomorfik
figürinlerdir. Bununla beraber, ağzı insan başı şeklinde olan bir libasyon kabına
ait parça da bu grup altında ele alınmıştır. Patlak gözleri, sivri ve keskin yüz
hatları ile figür, Orthia ve Rhodos’ta ele geçirilen benzerleri ile İ.Ö. 8. yüzyıl başına
tarihlenebilir. Bu tür insan başı formlu ağızlara sahip libasyon kapları Orthia
(Artemis), Smyrna (Athena) gibi merkezlerdeki kutsal alanlarda ele geçirilmiştir.
Dikdörtgen planlı Arkaik Dönem sunağı ile ilişkili adak eşyaları arasında ise
büyük çoğunluğu lyralı Apollon figürinleri oluşturmaktadır. Apollon ayakta ve
giyimli olarak tasvir edilmiştir. İ.Ö. geç 6. erken 5. yüzyıla tarihlenen bu figürinlerin,
dönemin kült heykeli ile ilişkili olup olmadıkları henüz anlaşılamamıştır. İkinci grubu,
ayakta duran giyimli rahip figürinleri oluşturur. Ele geçirilen bir atlı figürini parçası
da, gerek antik edebî metinlerden gerekse nümizmatik buluntulardan bilinen
Kolophon süvarisinin bir örneğini göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışmalar,
Apollon Klarios’a adanan figürinlerde Geometrik Dönemden, Arkaik Döneme
değin uzanan bir süreçte önemli bir değişikliğin olduğunu ortaya koymaktadır.
M.Ö. 7. yüzyıla kadar yoğunluk boğa figürinlerinde iken, İ.Ö. 6. yüzyıldan itibaren
hayvan figürinleri yerini hemen hemen tamamen Apollon ve rahip figürinlerine
bırakmıştır.
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Metal Buluntular
Bronz buluntular arasında yuvarlak sunak içinde ele geçirilen bronzdan 5 adet
yassı ok ucu önemli bir yer tutmaktadır. Bu ok uçları ve yine aynı yerden elde edilen
aynı şekle sahip bir kemik ok ucu, kullanıma uygun olmayan inceliğe ve zayıf kama
kısmına sahip olmaları nedeniyle, bir savaş ya da av âleti olarak değil, özellikle
adak eşyası olarak üretilmiş olmalıdırlar. Yuvarlak sunağın altındaki tabakada bir
adet de gerçek ok ucu ele geçirilmiştir. Bu alanda ele geçirilen 4 demir bıçağın
birbirine benzeyen formları şu şekildedir: Bir ya da iki perçinli dikdörtgen bir tutma
kısmı, düz kalın cidarlı sırt, içbükey kavisli keskin ağız. Bu formun Protogeometrik
Devirden 8. yüzyıl sonuna kadar kullanıldığını gösteren örnekler birçok yerde ele
geçirilmiştir. Bu bıçaklar olasılıkla kurban törenlerinde kullanılmışlardır.
Lyra
Yuvarlak sunağın batısındaki alanda, olasılıkla sunakla çağdaş olan bir lyraya
ait olabilecek bazı kemik parçaları bulunmuştur. Lyranın ses kutusunu oluşturan
olasılıkla testudo marginata (çapı 20-30 cm.) türü bir kaplumbağaya ait 6 kabuk
parçası ele geçirilmiştir. 4 parça üzerinde yaklaşık 0,5 cm. çapında delikler
açılmıştır. Konstrüksiyonu tam olarak yapılamasa da şüphesiz, işlenmiş olan bu
kaplumbağa kabukları, Apollon’a adanmış bir lyraya ait olmalıdır. Bu kaplumbağa
kemiği parçalarıyla birlikte toplu olarak 7 adet kemik obje de ele geçirilmiştir. Bu
parçalar büyük olasılıkla lyranın kollopslarıdır. Antik metinlerde, lyra tellerinin
akord edildiği çubuklar olarak geçen kollopslar bugüne kadar arkeolojik olarak
saptanamamıştır. Bu nedenle de, antik lyralara ilişkin modern konstrüksüyon
önerilerinde kollops sorunu tam olarak çözülememiştir. Klaros buluntusunun bu
konuda önemli bir katkı yapacağı açıktır. Öte yandan Klaros lyrası, 7 telli lyranın
Terpandros tarafından ilk kullanıldığı döneme en yakın tarihten bir örnek olması
açısından da önemlidir (.Ö. 7. yy.ın ilk yarısı)13.
2006 yılı çalışmalarında ayrıca daha eski kazılarda ele geçirilmiş olan mermer
buluntuların da katalogları yapılmış ve dijital fotoğrafları çekilmiştir. Bu buluntular
arasında tapınağın kült heykelini oluşturan Apollon, Artemis ve Leto üçlüsüne ait
parçalar, bir adet üç ayak ve bir adet perirrhanterion, Klaros deposunda korunan
önemli mermer heykel parçaları ve daha önce tapınağın ön adytonunda ele
geçirilmiş olan mermer omphalos yer almaktadır.
13 JHS 90, 1970, 196-7, Athenaios 635E, ayrıca JHS LXXI, 1951, 248 fig. 8, Smyrna
Subgeometrik dinos
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2001 yılından itibaren, Louis Robert döneminde bulunmuş ancak bugüne
değin yayınlanmamış yazıtlarla, 2001-2006 yıllarında ele geçirilmiş olan yazıtların
katalog çalışmaları, Klaros yazıtlarını üstlenmiş olan Doç. Dr. Cumhur Tanrıver
tarafından tamamlanmıştır.
EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR
C. TANRIVER
2006 yılında Klaros’ta gerek eski kazılarda gerekse 2001 yılından itibaren
sürdürülen yeni dönem kazılarında ele geçirilmiş olan yazıtların katalog çalışması
tamamlanmıştır. Yaklaşık 400 metinden oluşan Klaros yazıtları içinde en büyük
grubu Klaros’a, kehanet için danışmaya gelen resmî heyetlerin (proskynemata)
listeleriyle ilgili yazıtlar oluşturmaktadır (265 yazıt). İkinci sırayı Hellenistik Döneme
ait Kolophon ya da başka şehirlerin dekretleri oluşturmaktadır. Bunların dışında
onur yazıtları, az sayıda adak yazıtı ve 23 adet mezar yazıtı yer almaktadır.Eski
kazılarda ele geçirilen ve bugüne kadar farklı yerlerde tam metin ya da kısmen
yayınlanmış olan yazıtların dışında, bugüne kadar hiç kaydedilmemiş olan yazıtlar
arasında şunlar sayılabilir: Tapınağın tamburlarının birinin üzerinde yer alan ve
Seleukos isimli bir kişinin prytanis olduğu sırada bu sütunu Apollon’a adadığını
kaydeden Hellenistik yazıt, Arkaik Devir sonrasında Apollon’a adanmış tek adak
yazıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine tapınak sütunlarından birinin üzerinde
düzgün bir şekilde yazılmış Yunanca alfabe yer almaktadır. Propylonun batısında
bulunan Hellenistik Döneme ait bir yazıt ise Kyniskos ve Apollophanes isimli iki kişi
tarafından bir su kanalının yaptırılmasını kaydetmektedir.
2001-2006 yıllarında yürütülen kazılarda 50 yazıt ya da yazıt parçası ele
geçirilmiştir. Bunlar içinde en iyi durumda korunmuş olanı M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen
ve Bion oğlu Philokrates adındaki bir Khalkisli’ye vatandaşlık hakkının verilmesini
kaydeden bir Kolophon dekretidir. Başka bir Kolophon dekreti, kentte kullanılan
takvimde Hellenistik Dönemde Thessalia’da kullanıldığını bildiğimiz Athenaion
ayının da yer aldığını ortaya koyması açısından önemlidir. Hellenistik Döneme ait
dekret parçaları arasında Aitolia ve Arkadia dekretlerine ait parçalar yer almaktadır.
Aitolia dekreti, Kolophon’a elçi olarak gönderilen Dionysikles ve Artemon isimli
iki kişi hakkında Arkadialılar tarafından alınmış kararları kaydetmektedir. 2006
yılında yapılan çalışmalarda iki graffito da ele geçirilmiştir. Biri İ.Ö. 6. yüzyılın ilk
yarısına ait olan ve olasılıkla bir ismi kaydeden bir yazıttır. Diğeri ise İ.Ö. 4. yüzyıla
ait bir cup-kantharosun ağız kenarına yazılmış Asklepios’a bir adak yazıtıdır. Ele
geçirilen diğer yazıtların büyük çoğunluğu proskynemata listelerine ait olan, ancak
heyeti gönderen kent isminin korunmadığı parçalardır.
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KUŞADASI, KADIKALESİ KAZISI
2006 YILI ÇALIŞMALARI
Zeynep MERCANGÖZ*
Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kadıkalesi’ndeki kazı çalışmaları 2006 kazı
sezonunda, 15 Temmuz–15 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla
yürütülen kazımıza verilen tüm destekler için öncelikle teşekkürü bir borç bilirim.
Başkanlığımda yürütülen kazının arazi sorumluluğunu Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr.
Emine Tok yürütmüştür. Açma başkanlıklarında Fakültemiz Sanat Tarihi doktora
öğrencileri Sinan Mimaroğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden öğretim görevlisi
Yalçın Mergen ve Ahmet Uhri; rölövelerde Mimar Didem Aydoğan ve stajyer
mimarlık öğrencisi Başak Pekdiker görev almıştır. Doktora öğrencimiz Filiz İnanan
buluntu ve seramiklerden sorumlu iken, Arkeolog Levent Kutbay kazının tanıtım
ve halkla ilişkilerini, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Mehmet
Kahyaoğlu kısa bir süre için kazının teknik işlerini gerçekleştirmişlerdir. Ege
Üniversitesi Sanat Tarihi lisans öğrencileri ile Dokuz Eylül ve Adnan Menderes
Üniversiteleri arkeoloji lisans öğrencileriyle sürdürülen kazıya 2006 yılında
Bakanlık temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sanat Tarihçisi Mehmet
Yalçınkaya katılmıştır.
Kadıkalesi, 1891’de W. Tomaschek’in1 ile 1904’te Alman Arkeolog T. Wiegand
ve H. Schrader’in2 Anaia ile özdeştirmesinin ardından yine Alman Arkeolog W.
* Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ, E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı
Anabilim Dalı Bornova, İzmir/TÜRKİYE (Zeynep.mercangoz@ege.edu.tr)
1 W. Thomaschek, “Zur Historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter”, Sitzungsedicnte
Wien 124 (1891), s. 35.
2 T. Wiegand-H. Schrader, Priene, Berlin 1904, s. 490–491. Bu yayınlarda Anaia özdeştirilmesine
karşın, yayınlarla çağdaş haritalarda (H. Kiepert, Spezialkarte von westlichen Kleinasien, 1:250
000, Berlin 1891; A. Philippson, Topographische Katre des westlischen Kleinasien, 6 Blatt,
1:300 000, Gothe 1910–1913) Kadıkalesi aynı konumda, Anaia içerde, bugünkü Soğucak’ın
bulunduğu yerde gösterilmiştir.
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Müller-Wiener3 ile Amerikalı Tarihçi C. Foss’un4 da katkıları ile tarihsel kimliğine
kavuşmuştur. Bu nedenle, ikinci yıldan itibaren kazımızı, “Kuşadası, Kadıkalesi/
Anaia Kazısı” diye adlandırmayı uygun bulduk. Buradaki çalışmaların Anaia liman
kentini koruyan Bizans kalesi ve üzerinde yer aldığı höyük konusunda pek çok
bilinmeyeni ortaya çıkaracağına inanıyoruz.
Kalenin temizlenip ortaya çıkarılmasını amaçlayan projenin 2006 yılında
altıncı kazı sezonu tamamlandı5. Çalışma sektörlerindeki bitki temizliği ve toprak
sıyrılması ile başlatılan kazıda, bitki mücadelesi kazı boyunca aralıklarla sürdürüldü.
2006 yılında da, her yıl olduğu gibi, biri kalenin içinde Doğu Kapısı’nın önünde
(I. Sektör) diğeri kalenin güneybatı köşesinde sur önünde ve kale içinde olmak
üzere (II. Sektör), başlıca iki sektörde çalışılmıştır Resim 1’deki hava fotoğrafında,
bu iki çalışma alanı görülmektedir. 2006 sezonunda, önceki yıl yaptırılan yeni
bir topografik ölçümü esas alan yeniden adlandırılmış 10x10’luk plan karelerde
açmalar gerçekleştirilmiştir.
İlkçağda ve Ortaçağda Anaia adıyla bilinen kent, höyüğün hemen yakınında
bugün yazlık sitelerin bulunduğu sahilde yer alıyordu ve Kadıkalesi bu kentin
limanını korumak üzere inşa edilmişti. Önceki yayınlar, bu savunma yapısı için
Komnenos ve Laskaris dönemlerini önerirler. Kale içindeki yapı katmanları,
sonraki yapılaşmalarla I. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen tabyalar ve 1974
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında kazılan siperler nedeniyle hayli karışıktır. Zira
Samos boğazına hâkim konumu nedeniyle, tüm tarihinde olduğu gibi kale 20.
yüzyılda da askerî önemini koruyordu. Söz konusu geç askerî kullanımlar kale
3 W. Müler-Wiener, “Mittelalterliche Befestigungen im südlichen Jonien”, İstanbuler Mitteilungen
11(1961), s. 65–69 (Anaia). Kalenin burçlarını, W. Müler-Wiener’e ait krokiye dayanarak ve bir
tür onun anısını yaşatmak için, numaralarla adlandırmayı tercih ettik.
4 C. Foss, Ephesus after Antiquity:A late antique, Byzantine and Turkish City, London 1979,
s. 124-125, 129. Bu yayın Anaia ve çevresi için özellikle kaynakların kullanıldığı önemli bir
başvuru kitabımız olmuştur.
5 Çalışmalarımıza ilişkin bazı broşür ve kimi tanıtıcı metinlerin yanında, bilimsel ilk
değerlendirmeler başlıca şu yayınlarda yer almaktadır: Z. Mercangöz, “Kuşadası Kadıkalesi
2001 Yılı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı (27–31 Mayıs 2002), 2. cilt, Ankara 2003,
s.125–138; Z. Mercangöz, “Kuşadası Kadıkalesi Kazısı”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, sayı 5,
Şubat 2002, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayını, s. 272–276; İ. Türkoğlu, “2001–2002
Yılı Kuşadası Kadıkalesi Kazı Çalışmaları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler, sayı
16(Mayıs 2003), s. 18–20; L. Doğer, “Anaia-Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2002 Yılı Bizans
Dönemi Seramik Buluntuların Ön Değerlendirmesi”, Sanat Tarihi Dergisi, XIII/1(Nisan 2004),
İzmir 2004, s. 1–31; E. Akdeniz, “Kuşadası Kadıkalesi Kazısında Bulunan Bir Hitit Heykelciği”,
OLBA IX (2004), s. 21–57.
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içinde yapı katmanlarının karışmasına neden olmuştur. Bu nedenle kalede henüz
açık bir stratigrafiden söz edilememekte, ama kazı buluntuları 12.-13. yüzyıllar için
yoğun malzeme sunmaktadır.
Burada son kazı sezonuna ilişkin bir değerlendirmenin yanı sıra Kadıkalesi
hakkında kısa bir bilgilendirme yapılacaktır.
Şimdiye dek zayıf buluntuları nedeniyle pek fikir yürütemediğimiz, kale içindeki
Bizans sonrası Türk Dönemi yapılaşmada tek kayda değer inşaat mescittir
ve bu yapı özenli kuru duvarlarıyla önceki yapı eksenini kısmen tahrip ederek
konumlanmıştır (Resim: 2). Açılan kesimlerdeki en üst yapı evresinde ise kuru
duvar veya çamur harçla ve son derece düzensiz olarak yapılmış diğer mekânlar
şimdilik anlaşılamamış, ancak Bizans Çağının muhtemelen işlik yapılarının üzerine
ya da içine oturan mekânlar olarak varsayılmışlardır (Çizim: 1). 2006 yılında
yüzey toprağının hemen altından gelen, bu nedenle de otsu bitkilerin yanması
sonucu hayli bozulmuş Aydınoğlu Beyliği’ne ait anonim sikkeler ise Bizans sonrası
14., belki 15. yüzyıl Türk yerleşiminin hayli üst kotta olduğunu, dolaysıyla daha
sonraları önemli bir yapılaşmanın bulunmadığını göstermeleri açısından ilginçtir.
Bu yıl kale girişinin sol yanında, S 30 açmasında ortaya çıkarılan pithoslar, daha
önceleri alanda yoğun olarak bulunan parçaların in situ örnekleriydi ve sadece
bu sezonda bazısı kısmen açılmış, kimisi toprak altında açılmadan bırakılmış
beş pithos saptandı (Resim: 3). Bu pithoslardan birisi kaldırılmış, diğerleri alanda
örtülerek koruma altına alınmıştır. Yine aynı açmadaki bir pithosun yanında ele
geçirilmiş bir tüm testicik de önemli bir diğer buluntumuz olmuştur (Resim: 6).
Özellikle pithoslar, pek çok üretime ilişkin malzeme ile birlikte, buradaki atölyeleri
işaret etmekteydi.
2005 yılındaki çalışmalarda, I. sektörde, kale girişinin sağında, kısmen açığa
çıkarılan profilli Bizans duvarlarının arasına sonradan inşa edilmiş bir küçük
kilisecik (şapel), kalenin diğer tanımlanabilen ve oldukça önemli yapısı olarak
kısmen açılmıştı. 2006 sezonunda bu şapelin içinde ve doğu dış kesiminde pek
çok gömü saptandı (Çizim 2’de bir kısım gömülere yer verilmiştir). Bu gömüler,
genelde doğrudan toprak üzerine yatırılmış doğu-batı yönünde uzanan iskeletlerdir
ki üstleri çatı kiremitleri ile kapatılmıştır. Aynı yerde farklı kotlarda açığa çıkarılan
mezarların sayısı, iki sezonda bu yılki on iki gömü ile yirmi dokuza ulaşmıştır.
Sonraki yapılaşmalarla kısmen tahribat görmüş bu iskeletler Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’nden Dr. Handan Aydın tarafından incelenmektedir. 2006 yılındaki
çalışmalarla bu şapelin kuzeyinde, yanlardaki arkosoliumlarla ayırt edilen bir
parakklesion da kısmen açılmıştır (Resim: 6; Çizim: 2, 3).
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Kazının ilk yıllarından başlayarak kale ile üzerinde yer aldığı höyüğe ilişkin
arkeolojik verilerimiz oldukça zengin idi. Surun güneybatı köşesinde, 3 ve 4
numaralı burcun arasındaki açmalarda önceki yıllardaki Bizans duvarlarının
doğrudan höyüğün üzerine oturduğu görülmüştü. 2002 yılında bir Hitit heykelciğinin
gelmesinin ardından 2003’te 3 numaralı burcun yakınında yaptığımız küçük bir
açma höyüğe ilişkin pek açık veriler sağlamamış olmasına karşın, 2005 yılında
4 numaralı burcun hemen dibindeki yerde höyükle ilgili bir geniş bir araştırma
sondajı, Erken, Orta ve Geç Tunç Çağının buluntuları ile tümlenebilmiş Miken
kabı gibi önemli veriler sundu. Bu sondajı gerçekleştiren Doç. Dr. Engin Akdeniz,
tüm bu verileri değerlendirerek Batı Anadolu arkeolojisine yeni yorumlar getirmiştir.
Sondaj açmalarında şaşırtıcı olan, Bizans kalesinin mevcut surundan önceki
duvarların; belki yine bir burca ait olabilecek kalıntılarının ortaya çıkmasıdır. Söz
konusu bu inşaatlar, geçen yıllarda açılan, kalenin içinde doğu kapısıyla bitişiğindeki
muhtemelen erken bir burca ait olabilecek temellerle çağdaş görünmektedir. Tarih
kaynaklarına göre Komnenos Dönemine nitelendirebileceğimiz bu duvarların
yorumunu şimdilik sonraya bırakıyoruz (Resim: 7). Bunların bilemediğimiz nedenle
tahribatı, Laskarisler zamanında biraz daha içerlek bir planlama ile yeni bir kale
inşasını zorunlu kılmış ve 13. yüzyılın bu son yapılaşmasında da önceki surun
malzemesi kullanılmış görünmektedir. 2006 yılında, Laskaris surlarını olumsuz
etkileyebileceğini düşündüğümüz sondaj çukurları doldurulmuştur.
Zengin seramik ve cam buluntular kalenin tarihçesini doğrular nitelikte ve
genelde 12.-13. yüzyıllara aittir. Aşağıda bu sezon Bizans seramiklerine ilişkin
küçük bir değerlendirme yer almaktadır. Burada sarı sırlı, Süleyman düğümlü
ve kuşlu bir çanağın, bezemesiyle dikkat çekici olduğunun altını çizmek isterim
(Çizim: 5).
Çalışmalarımızda, küçük buluntular kadar, alanda ve genelde kaledeki her
türlü mimarî ayrıntı özenle belgelenmektedir. Bunların arasında kazıda daha çok
sonraki kullanımlarda devşirme malzeme olarak kullanılmış, bezemeli mimarî
elemanlar oldukça fazladır. Bir mimarî plâstik iki parça olarak, biri 2003’te (Resim:
8, sağdaki parça), diğeri 2006 kazı sezonunda (Resim: 8, soldaki parça) bulunup
bir araya getirildi. Çizimi yapılan plâstikler arasında, süslemesindeki teknik ve
kompozisyonla 2003 yılında mescit yakınında bulunmuş başlığı akla getiren bir
küçük başlık da bulunmaktadır (Resim: 9).
2006 sikkelerinin de karışmış tabakalardan gelmeleri ve pek çoğunun
okunamayacak kadar kötü koşullarda olması nedeniyle henüz tarihleme ve
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stratigrafi için veri oluşturmazlar. Diğer yandan, 2006 yılında bulunmuş bir kurşun
mühür, önceki iki yılda ele geçen iki mührümüz gibi, Anaia’nın doğrudan Bizans
başkenti Konstantinopolis ile ilişkisinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Bu mühürde
ön yüzde kucağında çocuk İsa ile tahtta oturan Theotokos (Resim: 10a), diğer
yüzde bir yazıt (Resim: 10b) yer alır ki bu yazıta göre mühür, Konstantinopolis
Patriği Georgios Ksiphilinos’a aittir. Kendisi 1196/1198’de Selanik Piskoposluğu’na
getirildiğinden bu mühür 1196 öncesine tarihlenmelidir6.
Aşağıda 2006 açmalarına ilişkin bilgilerle, 2006 Bizans seramiklerinin kısa bir
değerlendirmesi yer almaktadır.

Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı, 2006 Yılı Sektör Çalışmaları
Emine TOK*
Kuşadası Kadı Kalesi/ANAIA kazısı 14 Temmuz 2006 tarihinde bitki temizliği
çalışmaları ile başlamıştır. Kazı çalışmaları iki ana sektörde yürütülmüştür. Kale
içindeki yerleşime yönelik araştırmaları kapsayan I. sektör, T 30, U 30, U 31, U 32,
S 30, S 31, V 30, V 31, V 32 açmalarından oluşmaktadır. Bu sektördeki çalışmalar
başlıca beş açma başkanı tarafından sürdürülmüştür. Diğer bir çalışma alanı
ise 5 ve 6 numaralı burçlar arasında kalan sur içinde ve sur dışındaki molozun
kaldırılmasını amaçlayan çalışmalardır ki, söz konusu bu II. sektörde iki grup yer
almıştır. Birinci grup sur dışındaki molozun kaldırılmasına yönelik işleri P 23, R
23, S 23 plan karelerinde yürütmüşlerdir. II. sektörün ikinci grup çalışma alanı ise
surun üstündeki R 24 ve S 24 plan karelerini kapsamaktadır.
P 23, R 23, S 23 Açmaları
Kalenin batısındaki 5 ve 6 No.lu burçlar ile söz konusu burçlar arasında kalan
beden duvarından akan moloz dolgu temizlenmiştir. Buradaki P 23, R 23 ve S 23
plan karelerinde yamaçtan akan moloz dolgunun temizliğine +19.02 m. kotunda
başlandı.
6 Burada mührümüzü çözümleyen Dr. Vera Bulgurlu’ya teşekkür etmek isterim.
* E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı
(emine.tok@ege.edu.tr)
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5 ve 6 numaralı burçlar ve bunlar arasında kalan kale duvarından akan bol
harçlı, taşlı, tuğlalı moloz dolgu içinde her seviyeden az miktarda karışık hâlde
sırlı-sırsız seramik parçaları, cam parçaları ve metal parçalar ele geçirildi. Temizlik
çalışmaları sırasında biri +18.86m. kotunda, diğeri +17.50 m. kotunda iki adet
sikke ile +16.76 m. kotunda iki parça hâlinde kemik kutu kaplama parçası ve
hatalı darp edilmiş olduğu düşünülen bir adet metal madalyon bulundu. +15.65 m.
kotunda pişmiş topraktan yapılmış bir adet ekmek mührü (?), +15.33 m. kotunda
mermer havan parçası ele geçirildi.
Bu kottan itibaren, beden duvarından akan bol taşlı, harçlı tuğlalı yoğun
moloz dolgunun yerini kısmen daha az taşlı, toprak alan aldı. Moloz dolgunun bu
seviyeye kadar kesintisiz devam etmesi, beden duvarının anîden yıkıldığını akla
getirmektedir.
Yoğun moloz dolgu sona erdikten sonra, +16.46 m. kotunda beden duvarı
önünde, beden duvarına paralel uzayan genişliği 1.15 m., uzunluğu 4.80 m. olan
kireç harçlı duvar ile karşılaşıldı. +15.80 m. kotunda da yine beden duvarına bitişik,
yalnızca 1 sıra taş dizisi kalmış ve henüz işlevi tam olarak anlaşılamayan kireç
harçlı dörtgen planlı bir mekân ortaya çıkarıldı. Bu duvarın hemen altında +15.69
m. kotunda doğrudan toprağa yapılmış bir gömüde, doğu-batı yönünde uzanan ve
ayakları temelin altında kalmış iskelet ortaya çıktı (1 No.lu mezar). Muhtemelen
kireç harçlı duvarın inşası sırasında iskeletin bir kısmı tahribat görmüştür.
1 No.lu mezarın kuzeyinde, +15.60 m. kotunda bir diğer gömü de (2 No.lu
mezar) aynı şekilde tahribata uğramış durumdadır; burada, doğu-batı yönünde
yatırılmış iskeletin kafatası yoktur; kol ve leğen kemikleri ile kaburgaları kırıktır.
Bu mezarların güneyinde, +14.97m. kotunda, aynı yönlü bir başka mezar daha
ortaya çıkarıldı (3 No.lu mezar). Bu gömü de iskeletin baş ve gövde kesiminin üç
parçadan oluşan yassı kiremitlerle örtülmüş, bacakları büyükçe bir testi gövdesinin
içine yerleştirilmiş olması ile diğerlerinden ayrılır.
Çalışmalara +14.85 m. kotunda son verildi.
R 24, S 24 Açmaları
5–6 No.lu burçlar arasında içte, R–24 ve S–24 plan karelerindeki çalışmalara,
+20.68 m. kotunda başlandı. Kuzeyden güneye doğru eğimli arazi üzerinde,
yüzey toprağının hemen altından başlayan ve sura paralel uzanan; muhtemelen
I. Dünya Savaşı sırasında hazırlanmış top siperleri ile karşılaşıldı. Dikdörtgen
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planlı bu mekânlar, bir dolu-bir boş olarak deniz yönünde sura paralel şekilde
inşa edilmişlerdir. Siperlerin inşasında, kale içindeki kültür toprağı dolgu olarak
kullanıldığından, temizlik çalışmalarında bulunan malzeme kale içi dönemlere ait
karışık malzeme şeklinde ele geçirilmiştir. Ayrıca, taşlı, tuğlalı moloz dolgu içinde
her seviyeden az miktarda karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçaları, cam parçaları
ve metal parçalar toplandı. Kuzeyden güneye doğru eğimli arazi üzerinde yer alan
R–24 ve S–24 açmalarında çalışmalara +19.47m. kotunda son verildi.
T 30 Açması
T 30 açmasında çalışmalara +18.75 m. kotunda başlandı. T 30 plan karesinde
yıkıntı olduğu düşünülen moloz dolgu temizliği sırasında 2005 kazı sezonunda
ortaya çıkartılan mekâna ilişkin duvarların devamı ile karşılaşıldı. Duvarlar, çamur
harç ile tutturulmuş basit işçilik içermektedir. Mekânın içine dolan moloz dolguda
her seviyeden sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar ve metal parçalar ele
geçirildi. Açmadaki çalışmalara +17.97m. kotunda son verildi.
U 30 Açması
U 30 açmasındaki temizlik çalışmalarına +19.11 m. kotunda başlandı. Temizlik
çalışmaları sırasında, 2005 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan duvarların,
devamında iki mekân oluşturduğu görüldü. Duvarlar, diğer alanlarda olduğu gibi
çamur harçlı basit işçilik içermektedir. Mekânların içindeki moloz dolgu temizliği
sırasında her seviyeden sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar ve metal
parçalar ile 3 adet sikke ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi.
U 32 Açması
Çalışmalara, apsis nişinin doğusunda kalan 10x10 m.lik alanın bir önceki
kazı sezonunda kazılmayan kesiminde, +18.82 m. kotunda başlandı. Temizlik
sırasında, alanın tahribata uğradığı görüldü. Apsisin doğusunda, +18.36 m.
kotunda düzensiz bir duvarın doğu bölümü ortaya çıkarılıp plan üzerine işlenerek
belgelendi. Buradan Bizans Dönemine tarihli sırlı-sırsız seramik parçaları, metal
parçalar ve cam parçaların yanı sıra bir adet kötü koşullarda Roma sikkesi ele
geçirildi.
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Bu plan karede ortaya çıkan şapelin içindeki 2 No.lu alanda 4 adet mezar
ile karşılaşıldı. Mezarların tespiti yapıldıktan ve belgelendikten sonra kaldırıldı.
Gömülerin herhangi bir sunu içermediği görüldü. 2 No.lu alanda çalışmalara,
+15.82 m. kotunda son verildi. Sonraki çalışmalarda şapelin kuzeyinde, bir mezar
nişi (arcasolium) nedeniyle parakklesion olabileceği düşünülen bir mekân kısmen
açıldı. Parakklesionun içinde +15.90 m. kotunda 1 adet mermer korkuluk levhası
parçası ve bir sütun gövdesi bulundu. Bu alanda çalışmalara, +15.87 m. kotunda
ara verildi.
U 32 plan karesinin 2006 yılı çalışmaları tamamlandığında gömülerin sayısı
ondörde ulaşmıştı. Bunlardan 9 ve 10 No.lu mezarların altındaki 14 No.lu mezar,
1 adet gümüş fibula ile dikkat çekiciydi.
Açmanın güney bölümündeki temizlik çalışmaları +16.27, +16.26 ve +16.25
m. kotunda 3 adet çukur Bizans sikkesi ile 1 heykel kaide parçası ve sırlı-sırsız
seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirildi. Açmada çalışmalara
+16.17 m. kotunda son verildi.
S 30 Açması
S 30 açmasında çalışmalara +18.96 m. – +18.27 m. kotlarındaki eğimli alanda
başlanmıştır. Çalışmalar sırasında yüzey toprağının kaldırılmasıyla, açmanın batı
bölümünü neredeyse tamamen kaplayan geniş bir tahribat çukuruyla karşılaşıldı.
+18.50 m.– +17.88 m. kotları arasında daralarak gözlenen moloz taşla dolu bu
çukurun temizlenmesi sırasında, 2005 kazı sezonunda ortaya çıkarılan mekânlarla
ilişkisi olduğu anlaşılan ve “Mekân I” i sınırlayan duvarların kalıntıları ile karşılaşıldı.
Mekân I’ in güneydoğu köşesinde tahribattan kurtulabilen ve +18.23 m. kotunda
tespit edilen, sıkıştırılmış toprak kaplama düzlemine ulaşıldı. Ayrıca Mekân I’ in
kuzey bölümünde ilk olarak +17.88 m. kotunda höyük toprağını anımsatan sıkışık
killi toprak tabakası ile karşılaşıldı. Bu kotta ve mekânın ortasında devam eden
tahribat nedeniyle Mekân I içinde çalışma durduruldu.
Mekân I ile birlikte çalışmanın sürdürüldüğü açmanın diğer alanlarında da
gözlemlenen tahribat çukuru +18.05 m. kotunda sona erdi. Bu çalışmalarda
bulunan amorf sırlı ve sırsız Bizans Dönemi seramik parçalarının dışında; 3 adet
sikke ve bir adet ağırlık olduğu düşünülen bronz obje bulundu.
S – 30 açmasında yapılan çalışmalar sırasında, üç farklı yapı evresi tespit
edildi. Bunlardan en geç tarihli olanının yüzeyde de izlenebilen ve kuru duvarlarla
inşa edildiği anlaşılan bir ağıl olduğunu varsaymaktayız. Diğeri ise, +17.88 m.
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kotunda in situ zemine gömülü olarak bulunan pithos desteklerinden anlaşılan
daha erken tarihli işlikler olmalıdır. Bu mimarî buluntuları birbirinden ayıran en
önemli özellik malzeme ve işçilikte gözlenen kalite farkıdır.
S–30 açmasında çalışmalara, güneydeki kesimde devam edildi. Bu alan doğu
(+18.28 m.) –batı (+17.72 m.) yönünde eğimlidir. Temizlik çalışmaları sırasında,
“Mekân 2” olarak isimlendirilen bir mekân daha tespit edildi. Bu mekânın içinde de
Mekân 1’de olduğu gibi derin bir tahribat çukuru ile karşılaşıldı. Tahribat çukuru
içinde çok az sayıda sırlı-sırsız seramik parçalar ele geçirildi. Tahribat çukurunun
tesviye çalışması sırasında Mekân 2’ nin doğu duvarı bulundu. Duvarın önceki
evreye ait başka bir duvar üzerine oturduğu görüldü. Çalışmalar sırasında 2005
yılı kazı sezonunda bir kısmı ortaya çıkarılan ve işlevi henüz anlaşılamayan kireç
harçlı kütlenin devamı görüldü.
Açmanın kuzey bölümündeki çalışmalarda, +17.80 m. kotunda üzeri kayrak
taş ile kapatılmış bir pithos ile karşılaşıldı. Gövdesinde kısmen çatlaklar bulunan
pithosun içinden herhangi bir buluntu çıkmadı. 2 No.lu mekânın doğu duvarının bir
kısmının söz konusu pithos gövdesi üzerine oturması, pithosun, bir önceki evreye
ait olduğunu düşündürmektedir.
Çalışmalar sırasında biri +17.79 m. diğeri +17.70 m. kotunda üzeri kapaklı 2
adet pithos daha bulundu. Üzerlerindeki kayrak taş kapakların kayması nedeni
ile içlerine toprak aktığı anlaşıldı. Akan toprağın temizliği sırasında 2 No.lu pithos
içinde 1 adet sikke ele geçirildi ve kaldırıldı.
3 No.lu pithosun çevresinin temizliği sırasında +16.98 m. kotunda şişkin
gövdeli, tek kulplu sırsız küçük bir testi ile karışık hâlde, sırlı sırsız seramik, cam
ve metal parçaları bulundu. Çalışmalar, S–30 açmasının güneyinde kalan 5x5
metrekarelik güney köşesinde devam etti. S–30 açmasında çalışmalara + 17.57
m. kotunda son verildi.
S 31 Açması
Çalışmalara +17.75 m. kotunda başlandı. +17.36 m. kotunda 1 adet yüzük
bulundu. Batı doğu yönünde eğimli arazideki dolgu temizliği sırasında yüzeyde
1 adet mimarî plâstik parça ele geçirildi. Kale içindeki diğer mekânlarda olduğu
gibi çamur harçlı duvarları olan ve işlevi henüz anlaşılamayan basit mekânlar
ile karşılaşıldı. Ayrıca, +16.93 m. kotunda bir pithos ağzı ile karşılaşılmış, ancak
açılmayarak bir sonraki kazı sezonunda çalışılmak üzere üzeri kapatılmıştır.
+16.48 m. kotunda alanda tesviye çalışması yapılarak çalışmalara son verildi.
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V 30 Açması
V–30 plan karesinde yıkıntı olduğu düşünülen moloz dolgu temizliği sırasında
her seviyeden sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar ve metal parçalar ele
geçirildi. Burada +18.69 m. kotunda doğu-batı yönünde eğimli bir arazi üzerine
kurulmuş olan bir mekâna ilişkin çamur harçlı duvar ile karşılaşıldı.
V–30 açmasında çalışmalar 1 No.lu duvar yıkıntısının temizlenmesiyle devam
etti. Duvardan dökülen taşlar arasında, +17.81 m. kotunda, duvarda devşirme
malzeme olarak kullanıldığı düşünülen sütun başlığı ile kırık mimarî plâstik
parçaları ortaya çıkarıldı. Eğimli alanın kuzey kesiminde yapılan çalışmalar
sırasında, +18.10 m. kotunda 1 adet sikke az miktarda sırlı-sırsız seramik parçalar,
cam parçaları ve metal parçalar ele geçirildi. Açmada, alan tesviye çalışmaları
yapıldıktan sonra çalışmalara son verildi.
V 31 Açması
Doğu-batı yönünde eğimli arazi üzerinde yer alan V 31 plan karesinde
temizlik çalışmalarına +18.89 m. kotunda devam edildi. 2 No.lu mekân olarak
isimlendirilen mekân içerisinde +18.31 m. kotunda, iki yanı taş plâkalarla, diğer iki
kenarı kireç harçlı taş duvarla çevrili bir başka mekân ile karşılaşıldı. Bu alanda
pek büyük olmayan bir yer mozaiği parçası ve makasa ait bir parça, metal kutu
ile bir ağırşaktan oluşan küçük buluntular ele geçirilmiştir. Ayrıca burada çeşitli
kotlarda, devşirme malzeme olarak kullanılmış olan 12 adet mimarî plâstik parça
açığa çıkarılmıştır. Açmada, her seviyeden gelen karışık halde sırlı-sırsız seramik
parçaları, metal parçalar ve cam parçaları diğer buluntulardır.

Kuşadası, Kadıkalesi / Anaia Kazısı 2006 Yılı Seramik Buluntuları
Filiz İNAN*
Kuşadası, Kadıkalesi / Anaia 2006 yılı kazı sezonu çalışmalarında Bizans
Dönemi ve öncesine tarihlenebilecek çok sayıda sırlı ve sırsız çanak-çömlek
* Uzman Filiz İNAN, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bizans Sanatı Doktora
Programı, İzmir/TÜRKİYE.
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parçası ele geçirilmiştir7. Önceki yılların buluntularıyla paralel olan 2006 yılı
seramikleri arasında çok sayıda sırlı kaide, ağız ve amorf gövde parçası, sırsız
testi, saklama kapları, amphora ve günlük pişirme kaplarına ait parçalar yer
almaktadır. Bunun yanı sıra çok fazla sayıda amorf amphora kulpu çıkarılmıştır.
Seramikler, kronolojik tasnif içinde değerlendirildiğinde, en erken tarihli buluntu
Geç Roma Kırmızı Astarlı Kapların C (Hayes Form 3) grubuna ait 1 adet ağız
parçasıdır. Bu parça 5. ve 6.yüzyıllara tarihlendirilmektedir8.
Bu sezon Kadıkalesi buluntuları içinde iki küçük parça İslâm seramiği dikkati
çekmektedir. Bu parçalardan biri turkuaz akıtmaları olan lüster teknikli kap
parçasıdır; diğeri ise şeffaf sır üstüne altın yaldız ile işlenmiş Arapça yazılı parçadır
ki, her ikisi de Keşan seramik grubuna dâhildir.
Kadıkalesi sırlı seramik buluntuları arasında 1 adet boyalı kazımalı (boyalı
sgraffito) alçak halka kaide, 12 adet ince kazımalı (fine-sgraffito) tabak ve kâse
parçası yer almaktadır. İnce kazıma kaplarda ağız kenarında ve merkezde kufi
yazı taklidi motifler, kıvrımlı dallar, spiraller, kuş figürleri ile çeşitli geometrik veya
bitkisel motiflere rastlanmaktadır. Buluntular içinde 2 adet slip teknikli amorf
gövde parçası, 7 adet yeşil ve kahverengi boyalı parça, 5 adet Ege tipi kaide ve
ağız parçası, 3 adet geniş oyma (champléve) teknikli seramikler dikkati çeker.
Bezemelerinde hayvan figürleri de görülen; çoğunlukla koyu yeşil ve sarı renkli sır
akıtmalarla süslenmiş sade, yüksek halka kaideli; dik veya basit ağızlı formlarda
bir grup seramik de mevcuttur. Ayrıca biri tümlenebilmiş kazımalı, tek renk sırlı kap
parçaları ile bezemesiz tek renk sırlı kaplar; farklı boyutlarda sarı ve yeşil sırlı 16
adet sırlı kulp ve iki adet sırlı ikiz kap da bulunmaktadır.
Yukarıda adı geçen gruplar dışında, Kadıkalesi kazısının her sezonunda
seramikleri arasında önemli yeri olan iki öbekten söz etmek gerekmektedir.
Bunlar Bizans kurşun sanatının önemli grubu Zeuksippus seramikleri ile sırsız
seramiklerdir ve her iki grup da Kadıkalesi’ne özgü ayırt edici özelliklere sahiptir9.
7 Kuşadası&Kadıkalesi (Anaia) kazısında önceki yıllarda ele geçirilmiş buluntuları görmek için
bkz. Z., Mercangöz, “Kuşadası Kadıkalesi 2001 Yılı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı,
(27-31 Mayıs 2002), 2,Cilt, Ankara 2002, s.125-138, L.,Doğer, “Anaia-Kuşadası Kadıkalesi
Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntularının Ön Değerlendirmesi”, Sanat Tarihi
Dergisi , Sayı /Number : XIII/I, Nisan/April 2004, İzmir 2004, s.1-31, L.Doğer, “Kuşadası,
Kadıkalesi (Anaia) Kazısı 2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları”, Sanat Tarihi Dergisi,
Sayı/Number XIV-I,Nisan/April 2005, İzmir 2005, s.105-133.
8 Bu kapların formları için bkz.J.W.Hayes, Late Roman Pottery, London 1972, s.330-333.
9 Kuşadası,Kadıkalesi / Anaia Kazısı Zeuksippus seramikleri benim tarafımdan, sırsız seramikleri
ise Uzman Sinan Mimaroğlu tarafından doktora tezi olarak hazırlanmaktadır.
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Üretim yerleri, tarihlendirilmeleri ve sınıflandırılmaları konusunda günümüzde
araştırmacıların çeşitli yorumlarda bulunduğu Zeuksippus seramiklerinin hemen
her sınıfına ait, çok sayıda örneğe Kadıkalesi’nde rastlanmaktadır. Araştırmacı
A.H.S.Megaw’ın ilk olarak İstanbul-Hipodrom kazılarında ayrı bir grup olarak
tanımlandırıp sınıflandırdığı ve 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyıl başına tarihlendirdiği10
bu seramiklerin, son yıllarda yapılan kazı ve yüzey araştırmalarıyla özellikle Ege
Bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridinde pek çok alana yayıldığı görülmüştür. Bu alanlarda
bulunan seramiklerin, alt grup örnekleri, İstanbul’dakilerle karşılaştırıldığında
çeşitli üretim farklılıkları göze çarpmış, buna bağlı olarak da bunların bir kısmının
değişik yerlerde üretilmiş yerel mallar olduğu saptanmıştır. Bugün bu seramikler
“gerçek Zeuksippus” grubundan “Zeuksippus ailesi” şeklindeki bir tanımla ayrılır.
Kadıkalesi kazısı buluntuları bu noktada büyük değer taşımaktadır. Buluntular
içindeki sır atıkları, hatalı üretilmiş seramikler, yarı mamul örnekler ve üç ayaklar
değerlendirildiğinde, Zeuksippus seramiklerinin Kadıkalesi’nde de yerel bir üretim
olduğu konusunda kuşku yoktur. 2006 yılı kazı sezonu buluntularında tümlenmiş
3 adet kâsenin yanı sıra 2157 adet Zeuksippus seramik parçası mevcuttur.
Bunlar çok sayıda kaide ve ağız parçaları ile amorf parçalardır. Diğer bölgelerdeki
Zeuksippus grubu örnekleriyle karşılaştırıldığında, form ve bezeme açısından
küçük farklılıklar görülse de, Kadıkalesi örneklerindeki bezemelerde tek merkezli
daireler, monogramlar, çeşitli bitkisel motiflerin yanında dikey eksende eğik hatlar,
zikzaklar, kuş figürleri ve çeşitli motifler göze çarpmaktadır. Yaygın form olarak
yüksek ve alçak halka kaideler, düz ağız tablaları, dik ağızlar ve dik kaburgalı
ağızlar, daha az yoğunlukta düz dipler, hafif dışa çekik basit dudaklar ile yalancı
kulplu gövdeler görülmektedir. Kaplarda sarı ve yeşil renklerdeki sır yaygındır.
Şimdilik Kadıkalesi-Zeuksippus buluntularını tarihlendirebileceğimiz kesin bir
tabakaya ulaşılamamıştır; ancak seramiklerin 13. yüzyıla tarihlendirilmesi uygun
görülmektedir.
10 A.H.S.,Megaw, “Zeuxsippus Ware”, BSA, 63 (1968 ), s.67-88, Bu grup seramik örnekleri
için bkz G.Berti-S.,Gelichi,”Zeuxippus Ware in İtaly”, Materials Analysis of Byzantine Pottery,
ed.Henry Maguire, Dumbarton Oaks Trustees of Harvard Uni.Washington, D.C.,1997, s.85104, P.,Armstrong, “Some Byzantine and Later Settlements in Eastern Phokis”, BSA, 84
(1989), s.1-47, P.,Armstrong, “Zeuxippus Derivates From Sparta”, Lakonian Studies in Honour
of Hector Catling, ed.Motika Sanders, Athens, 1992, s.1-9, P.,Spieser, Die Byzantinische
Keramik aus der Stadtrabung von Pergamon, Pergamenische Forsungen Band 9, Berlin
1996, Ayrıca son yıllarda yapılan kimyasal ve petrografik analiz sonuçlarını da içeren
makaleler için bkz. VIIe Congrès International sur la Céramique Mèdièvale en Méditerranée,
Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999, ACTES, Athènes 2003.
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2006 kazı sezonu sırlı seramik buluntuları içinde henüz sınıflandırılmamış olan,
ancak burada sözü edilmesi gereken iki parça daha vardır. Bunlardan ilki yarısı
mevcut olan düz dipli, basit ağızlı, turuncu sırlı kâsedir ve kabın içi dikey bantlarla
bölümlere ayrılarak her bölüm dönüşümlü olarak kuş figürü ve bir çeşit Süleyman
düğümleri ile bezenmiş görünmektedir. Kâsenin tondosunda da muhtemelen aynı
düğüm motifi bulunuyordu. Kâsenin dış yüzeyinde ağız kısmı, arkaları dalgalı
çizgilerle taranmış üçgen kazımalı dar bir bant ile çevrelenmiştir (Çizim: 4). İkinci
özgün buluntu ise iç içe spirallerden oluşan bantlarla süslenmiş olan dar boyunlu,
şişkin gövdeli kapalı bir kaptır.
Kadıkalesi 2006 yılı kazı sezonu sırsız seramik buluntuları da oldukça
zengindir. Kaliteli hamurlu parçalar özenli işçilik gösterirler. Çok çeşitli profilleri
olan parçaların dış yüzeyleri kazıma çizgilerle bezenmiştir. Bunun yanı sıra parmak
baskı, yuvarlak şerit ve kazıma zikzak, dalga, çizgisel yatay bezeme kuşaklarla
bezeli pithos, mutfak ve pişirme kapları, kapaklı kaplar ve dar boyunlu, yuvarlak
omuzlu, şişkin gövdeli, çift kulplu amphoralar ele geçirilen örneklerdir. Bunların
dışında 5 adet sırsız, tutamaklı kapak, 3 adet pişmiş toprak ekmek damgası ve 17
adet üçayak bulunmaktadır.
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Çizim 1: S 30, T 30 ve U 30 plan karelerinde 2006 sezonunda açığa
çıkarılan duvarlar (Çizim: B. Pekdiker)
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Çizim 2: U 30’da kısmen açılan ek şapel ve parakklesionun planı (Çizim: D. Aydoğan)
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Çizim 3: U 30’da kısmen açılan ek şapel ve parakklesionun kuzey-güney yönündeki kesiti
(Çizim: D. Aydoğan)

Çizim 4: Süleyman düğümlü ve kuşlu
kâse (Çizim: A. Mesuter)

Çizim 5: 2006 mimarî plâstik
buluntularından soyut bitki
bezemeli başlık
(Çizim: A. Mesuter)
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Resim 1: Kuşadası, Kadıkalesi’nin ve kazı çalışma alanlarını gösterir hava fotoğrafı (2006)

Resim 2: Kuşadası, Kadıkalesi 2006 kazı sezonu I. sektörde S 31, S 30, T 30, U 30 ve V 30
plan karelerinden genel görünüm
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Resim 3: I. sektör, S 30’de açığa çıkarılan Bizans Dönemine ait pithoslar

Resim 4: I. sektör, S 30’de bulunan bir
testi (12.-13. yüzyıl)
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Resim 5: I. sektörde girişin sağ yanındaki açmaların genel görünümü

Resim 6: I. sektörde, V 32’deki kısmen açılan parakklesion

Resim 7: II. sektör, kalenin güneybatı köşesinde, sur önünde 2005’te açılan höyük sondajları
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Resim 8: I. sektörde girişin solunda, S 31’de sur dibinde ele geçirilen bazı mimarî plâstik
parçalar
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Resim 9: 2003 buluntusu bir mimarî plâstikle 2006 yılındaki parçanın tümlenişi

Resim 10: Konstantinopolis Patriği Georgios Ksiphilinos’un kurşun mührü (1196 öncesi) (a) ön
yüzdeki Theotokos (b) arka yüzdeki patriğin adının geçtiği yazıt
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DIDYMA 2006
Andreas FURTWNÄNGLER*
Die vom Deutschen Archäologischen Institut getragene und vom Türkischen
Ministerium für Kultur und Tourismus 2006 genehmigte Grabungskampagne
in Didyma fand in der Zeit vom 01. August zum 30. September 2006 statt. Als
Vertreter der türkischen Regierung begleitete Necmi Erol vom Ministerium für
Kultur und Tourismus in Ankara mit Engagement den Verlauf der diesjährigen
Arbeiten1.
Der Schwerpunkt der Kampagne lag auf Tempelkonservierungsmaßnahmen,
Restaurierung, und Überprüfungssondagen an der Terrassenanlage am
östlichen Tempelvorplatz, ferner wurde die Aufarbeitung der archaischen
Architekturfragmente und Kleinfunde im Depot fortgesetzt. Schließlich erfolgten im
September, unter der örtlichen Leitung von Prof. Dr. François Bertemes, Lehrstuhl
für Prähistorische Archäologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Notgrabungen auf der Didyma nah gelegenen Insel Tavşan Adası.
* Andreas FURTWÄNGLER, Institut für Altertumswissenschaften, Universität Halle-Wittenberg,
Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.
1 Unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Furtwängler nahmen folgende Mitarbeiter an der
Kampagne teil: Necmi Erol ( Kommissar) Prof. Dr. François Bertemes (Leitung der Sondagen
von Tavşan Adası), Christoph Kronewirth (Restaurator, Konsolidierungsmaßnahmen
am Tempel), Anja Slavisch (Restaurator Metallfunde und Archäologin), Ismail Celimli
(Restaurator: Konsolidierungsmaßnahmen am Tempel), Nilüfer Sen (Architektin), Ferzan
Aydin (Architektin),U. Dirschedl (Archäologin, Aufarbeitung Architektonischer Bauteile), Aenne
Ohnesorg (Architektin), Matthias Läpple (Architekt, Vermessung am Tempel), Ulf Weber
(Archäologe, Terrassen-Sondagen u. Tavşan Adası), Dorothea Mauermann (Archäologin,
Terrassen-Sondagen u. Tavşan Adası), Frauke Gutschke (Archäologin, Fundbearbeitung),
Jakob Hanke (Archäologe: Pteron-Sondage /Fotograph), H. Bumke (Leitung der
Fundbearbeitung Taxiarchis), Frauke Heinrich (Archäologin, Fundbearbeitung Taxiarchis),
Bettina Reichhardt (Archäologin, Fundbearbeitung Taxiarchis), Jan Breder (Archäologe,
Fundbearbeitung Taxiarchis), Norbert Franken (Archäologe, Aufarbeitung der Bronzefunde),
Konstanze Eckert (Archäologin, Fundbearbeitung Tavşan Adası ), Maik Evers (Archäologe,
Tavşan Adası) Andreas Northe (Archäologe Tavşan Adası), R. Einicke (Archäologe Tavşan
Adası).
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A.Forschungen und Sicherungsarbeiten am archaischen Apollontempel (sog.
Tempel II)
Im Anschluss an die Pteron-Sondage des Jahres 2005 im Bereich einer
Raub-Sprengung des 19.Jhs, auf Höhe des 6. Säulenpaars von Westen2,
konnte der unmittelbar am Adytonfundament des jüngeren Didymaion gelegene
Rasterfundamentschacht („caisson 2“) sondiert werden (Sondage Nord 2). Der
rund 2 x 2 m. breite und 4,95 m. tiefe Schacht, den der Fundamentrost ab PteronOK an dieser Stelle bildet (Schnitt M. 1: 20. Abb 1-2), zeigt an, dass der felsige
Fundamentgrund gegen Norden zu abfällt, bot aber zugleich die Gelegenheit,
Neues zur Fundamentierungstechnik des jüngeren Didymaion zu erfahren. Aus
rund 20 Kubikmetern Füllmaterial, wurden signifikante Architekturglieder und
Skulpturenfragmente aussortiert3. Von besonderem Interesse dürfte hierbei ein
Säulenhals-Relief, mit Darstellung eines Wagenlenkers sein, das wohl dem
archaischen Tempel II zuzuschreiben ist (Abb. 3). Erkennbare Quaderfragmente
und sonstige Stücke mit Werkspuren wurden vermessen sowie nach Material und
Werkspuren dokumentiert. Die Pteronplatten westlich und südwestlich des Rostes
wurden aus Sicherheitsgründen mit einem Trockenmauerwerk unterfangen. Unter
der Leitung von U. Dirschedl wurde die systematische, katalogmäßige Erfassung
und zeichnerische Aufnahme der dem archaischen `Tempel II´ zuzuweisenden
Architekturglieder fortgesetzt.
B. Ostterrassen - Sondagen
Die Grabungsleitung hat sich 2006 zur Aufgabe gemacht, Fundamente der von
H. Knackfuß publizierten archaischen Hallenbauten sowie Hinterfüllungen und
Treppenanlagen der südöstlichen Terrassenmauer (Mauerabschnitt 1), im Osten
des jüngeren Didymaion, erneut zu untersuchen, um sie unter Zuhilfenahme von
Stratigraphie und steinmetztechnischen Beobachtungen genauer einordnen zu
können (Plan : Abb. 4)4.
2 KST 28/2, 2006, 405-406. 414 Abb. 1
3 Bereits 1992 hatte P. Schneider im Südpteron ein Rasterfundamentschacht geöffnet, das
archaische Spiren-, Torus- und Säulenfragmente beinhaltete. : KST 15, 1993, 70. Es folgte die
Öffnung eines weiteren im Jahre 2004: KST27/2, 2005, 205 f. 210, Abb. 2- 3.
4 Zur bisherigen Interpretation, vgl.: H. Knackfuß, in : Th. Wiegand, Didyma I [1941] 130 ff. P.
Schneider, IstMitt 34, 1984, 326 – 343 u. zuletzt: K. Tuchelt ÖJh 69, 2000, 316.
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Bisher wurde die Meinung vertreten, dass die in 4 Abschnitten unterteilte
Terrassenstützmauer, die mit bogenförmigen Verlauf einer Höhenlinie des
Geländes folgt, im südlichen Bereich (Abschnitt 1 und 2, Treppen 1 – 3: Abb.
4 ) in archaischer, im nördlichen (Abschnitt 3 und 4, Treppe 4 und 5 ) aber in
hellenistischer Zeit errichtet worden sei5, ferner, dass die Fundamente zweier
Weihgeschenkhallen (Osthalle 72,10 OK) ebenfalls aus archaischer Zeit stammen.
Da diese Feststellung für das archaische Planungskonzept des Heiligtums von
entscheidender Bedeutung ist, andererseits gewisse Zweifel aufkamen, ob diese
Meinung tatsächlich den Gegebenheiten entspricht, schien es notwendig, die
genannten Bauten erneut zu untersuchen.
Um möglichst aussagekräftige Anhaltspunkte zu gewinnen, wurden die zu
untersuchenden Bereiche so angelegt, dass sie alte Grabungsschnitte (aus den
Jahren 1906 – 1912, 1925) möglichst nicht tangierten:
- OTA: Sondage an der NW-Ecke des archaischen Westfundaments der
archaischen Osthalle 1: 4 x 3,5 m. mit 2 Erweiterungen an der NW-Ecke des
Fundaments um jeweils 1 x 2 m.
- OTB: „SO-Halle“, SO- Hallenecke: 5 x 3 m.
- OTC: Hinterfüllung im Bereich der südlichen Wange von Treppe 2 : 5 x 3 m.
- OTD: „SO-Halle“, NW- Hallenecke : 4,5 x 3.
- OTE: Südl. Osthallenfundament: 2 x 2,5.
- OTF: Reinigung westl. und südlicher Rand, jeweils 0,5 m.
- Reinigung Treppe 1.
Zum nördlichen Hallen-Bau (A), Sondage OTA (Abb. 4 - 5), OTE (Abb. 4)
Die Untersuchungen unter D. Mauermann und U. Weber ergaben, dass einzelne
Porosblöcke, die unter H. Knackfuß noch angetroffen wurden, nicht mehr in situ
lagen. Der westliche Fundamentsrang (OK 72,10) besteht aus gelblich-braunem
Poros. Abgesehen von einigen hellenistischen Störungen, die in Zusammenhang
mit einer Baugrube eines Weihgeschenkfundaments in Verbindung stehen,
konnte lediglich festgestellt werden, dass das archaische Hallen(?)-Fundament
5 Schneider a.O. 329-331., Tuchelt, a.O. 315. 326-327.
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auf fundloser, rotbrauner Erde gebettet liegt. Im südlichen Bereich (Sondage
OTE) war die von H. Knackfuß gezeichnete, unterste Fundamentlage nicht
mehr vorhanden. Anhaltspunkte für eine genauere Datierung konnten also nicht
gewonnen werden. Allein Material und Zurichtung der einzelnen Blöcke (gespitzte
Oberfläche, geringe Steinbeilspuren, Stemmlöcher in jeweiligen Abstand von 0,6
m.) sprechen für eine archaische Entstehung des Gebäudes.
Zum sog. archaischen Südbau (B), Sondage OTB und OTD
Die bisherige Rekonstruktion der archaischen Südbaus als Halle beruht
lediglich auf zwei kleine Fundamentreste im Ostbereich des angenommen
Bauwerks (Vgl. Abb. 4 ). Die Sondagen in beiden Bereichen ergaben, dass die
in OTB liegende, östliche „archaische Hallenfundamentecke“ aus drei T-förmig
in situ liegenden Porosblöcken mit darüber über Eck in Wiederverwendung
gesetztem, hartem Kalksteinquader bestand, die direkt in fundloser, brauner
Erde verlegt waren und wohl eher zu einem hellenistischen oder römischen
Weihgeschenkfundament gehörten. Die gelbbraunen Porosblockfragmente, die
andererseits in OTD vorgefunden wurden, und dessen östlichstes noch in situ lag,
können nicht mit dem nun angenommenen Weihgeschenkfundament in OTB in
Zusammenhang stehen, nicht zuletzt deswegen, weil weder Orientierung noch
Fundamentierungstiefe übereinstimmen. Daraus ergibt sich, dass die von H.
Knackfuß angenommene südöstliche, archaische „Halle“ nie bestanden hat.
Zur Terrassenmauer 1 und Treppe 2, Sondage OTC und OTF (Abb. 4)
Die Terrassenmauer besteht aus rel. großen und harten Kalksteinblöcken
in wechselnder Schichthöhe. Die Hinterfüllung besteht aus mindestens drei
in ihrer Konsistenz unterschiedlichen Schuttschichten, auf die - im Ablauf der
Schüttungsarbeiten - jeweils große Porosblöcke der südlichen Treppenwange
verlegt worden sind. Im Zuge der Schüttungsarbeiten sind unmittelbar hinter der
Terrassenstützmauer Kalkstein- und Porosblöcke (darunter : archaische Spolien6)
aufgetürmt worden, schneiden aber nicht in den Mergelgrund ein (Abb. 6), so
wie die unterste Schicht der Terrassenmauer7. Das reiche Material besteht aus
6 Entsprechender Befund bei Mauerabschnitt 1, Sondage 80/02: Schneider, a.O. 327 f.
7 Sie ist daher keineswegs als zweischalig zu bezeichnen, wie dies noch in IstMitt 34, 1984, 327
angenommen wurde.
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zahlreichen, stark verrollten Keramikfragmenten, kalkiger Erde mit Abschlägen,
archaischen Bronzeblechen, Pfeilspitzen (Abb.7) sowie Fragmente älterer
Bausubstanz, darunter Bruchstücke des archaischen Kymas, das dem archaischen
Tempel II oder dessen Altar(?) zugeschrieben werden kann und dessen noch
gut erhaltenen Platten für den bekrönenden Abschluss der Terrassenmauer
wiederverwendet wurden8. Daher und trotz der einheitlich spätarchaischen
Hinterfüllung sind erhebliche Zweifel an einer spätarchaischen Entstehung
dieses Mauerabschnitts angebracht, zumal Fragmente spätarchaischer Bauten,
insbesondere vom archaischen Tempel oder von dessen Altar in die Füllung
geraten sind. Es empfiehlt sich daher eher an eine Entstehung in klassischer
Zeit zu denken, als der östliche Tempelvorplatz , vorbereitend für die Arbeiten am
jüngeren Didymaion, gegen Osten erweitert wurde.
Entsprechend kann auch die Treppenanlage angesetzt werden: Zwar konnte
die Reinigungssondage OTF rund um die unterste Treppenfundamentstufe
keine ungestörte Schichten anschneiden, doch die Unterkante der untersten
Fundamentlage trifft nahezu exakt auf die der Terrassenmauer (Abb. 9). Die
Stufen bestehen aus Spolien archaischer Bauten. Die untersten Blöcke, die als
Fundament fungieren, sind aus feinkristallinem, grauem Kalkstein. Diese drei
Blöcke haben auf drei Seiten einen Randschlag (Orthostaten?) und scheinen
hier in Drittverwendung zu liegen, zumal ihre Breit- bzw. Ansichtseite starke Trittund Ablaufspuren (wie z.B. bei Schwellensteinen) aufweisen (Abb. 8). Darüber
liegen drei Porosquaderstufen, deren einzelnen Blöcke jeweils miteinander
verklammert sind. Weiter oben ist keine Verklammerung vorhanden, weil die
Treppenwangen den eingelassenen Stufenblöcken genügend seitlichen Halt
geben. Die Schwalbenschwanzform der Klammerlöcher lässt sich in Didyma
auch noch in spätklassischer Zeit nachweisen.
C. Tavşan Adası Sondagen
Die 6 km. vom Apollon-Heiligtum entfernte rund 180 m. lange (NNW-SSO)
und 90 m. breite Insel (ONO-WSW) Tavşan Adası ist nah an der Heiligen Straße
gelegen und bildet die Spitze einer Landzunge, die das ca. 250 m. entfernte
Festland ehemals mit der kleinen Erhebung verband und heute durch tektonische
8 Vgl. auch die Kymafragmente aus der Hintgerfüllung von Mauerabschnitt I, Schneider, a.O.
Tuchelt, ÖJh 69, 2000, 328 Anm. 54.
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Veränderung der Küste oder maritime Erosion ca. 1,50 bis 2,00 m. unterhalb des
Wasserspiegels abgesenkt ist (Abb. 10). Im Gegensatz dazu ragt die Insel an
der höchsten Stelle ca. 7 m. aus dem Meer heraus. Wie die Böschungsprofile
erkennen lassen, hat sich auf der Insel eine Kulturschicht von ca. 1,50 m.
erhalten, die sich im Osten deutlich in zwei Schichtenpakete mit jeweils mehreren
Laufhorizonten untergliedern lässt. In den Profilen sind an verschiedenen Stellen
Mauern angeschnitten, die aus großen unbehauenen, bis grob bearbeiteten
Steinen in Trockenbauweise errichtet sind. Tavşan Adası war bislang - seltenen
Erwähnungen ausgenommen– weitgehend unbekannt und völlig unerforscht.
Der geologische Aufbau der Insel mit weichen, kaum verdichteten tonigen
Alluvionen in Höhe der Brandungszone mit darüber härterem Konglomeratgestein,
auf dem die Kulturschichten aufliegen, erklärt die rasch voranschreitende
maritime Erosion der Insel9. Wie die zahlreichen Funde abgerollter Steine
und Scherben auf der Brandungszone und im Wasser anzeigen, ist der
Denkmalbestand durch Winterstürme akut gefährdet. Das von der Brandungszone
aufgelesene Scherbenmaterial datiert nach Machart, Oberflächenbehandlung
und Randgestaltung vom spätesten Chalkolithikum (nach südosteuropäischer
Chronoterminologie: vortrojanische Frühbronzezeit) bis in die stark minoisch
geprägte Mittelbronzezeit. Mykenisches wurde nicht festgestellt. Interessant sind
die eindeutigen Hinweise auf einen frühkykladischen Einfluss.
Bei Tauchgängen im Bereich der überfluteten Landzunge deuten sich
Mauerzüge an, die nunmehr großflächig mit Seegras bedeckt sind. Südlich
der Insel konnten bis in eine Tiefe von rd. 4 m. Spuren eines molenförmigen
Mauerstrangs auf eine Länge von ca. 200 m. beobachtet werden, neben welchem
stark versinterte „prähistorische“ Amphorenscherben liegen10.
Die Sondagen unter der Leitung von F. Bertemes hatten zum Ziel, die
stratigraphischen Verhältnisse zu präzisieren, die Datierung zu konkretisieren und
den Erhaltungszustand und die Bedeutung des Fundplatzes zu klären (Abb. 10).
Dafür wurde die Insel mit einem virtuellen Raster aus 10 x 10 m. großen Arealen
überzogen, vier Messpunkte eingemessen und einbetoniert. Im Südosten der
Insel wurde auf eine buschfreien Fläche das NW- und SO-Viertel ganz und der
9

Eine erste geologische Begutachtung der Insel fand gegen Ende der Grabung durch Prof. Dr.
G. Borg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg statt.
10 Ein Ergebnis aus ersten Tauchgängen von Gregor Borg (Geologisches Institut der MartinLuther-Universität, Halle-Wittenberg) und Francois Bertemes.
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nördliche Teil des SW-Viertels von Areal D18 auf einer Fläche von insgesamt 75
m² bis in eine Tiefe von durchschnittlich ca.1 m. freigelegt (Abb. 11). Etwas weiter
nördlich wurde entlang der östlichen Böschungskante auf kleiner Fläche von ca.
15m² bis auf den anstehenden Felsen sondiert (NO-Sondage). Außerdem wurden
die Böschungsprofile in Umgebung des Areals vom Gestrüpp befreit, gereinigt
und dokumentiert.
Siedlungsabfolge
1. Jüngste Siedlungsspuren: Spätantik bis frühbyzantinisch
NO-Sondage: Mauerreste einer kleinen Kirche, verstürzte Säule, verstürzte
Dachziegel.
Areal D18 SO-Viertel: Zisterne und eine Körperbestattung.
Die Oberflächenfunde und die Böschungsprofile deuten an, dass diese jüngste
Siedlungsaktivität auf eine kleine Fläche beschränkt blieb.
2. Antike
Reste einer antiken Besiedlung sind bislang nur durch sekundär verlagerte,
archaische, klassische und hellenistische Scherben in der NO-Sondage belegt.
Vom selben Platz stammt ein Marmorfragment eines hellenistischen Reliefs
(Abb. 12) mit Darstellung eines Schiffsbugs (Grabstele ?). Auf der Oberfläche von
Areal E17 befindet sich ein größeres Fragment einer verschleppten, vermutlich
archaischen Türschwelle aus Marmor. In den Böschungsprofilen war kein Hinweis
auf eine antike Schicht nachweisbar. Vermutlich war in antiker Zeit nur ein kleiner
Bereich der Insel bebaut.
3. Vorgeschichte
Die Befunde in Areal D18 sowie auch die Beobachtungen an den
Böschungsprofilen zeigen, dass unberührte mittelbronzezeitliche Schichten
unmittelbar unter dem Humus in weiten Teilen der Insel anstehen. Dieses
Schichtenpaket ist bis zu 1 m stark. Die Böschungsprofile lassen mehrere
Bauschichten erkennen. Auch in der NO-Sondage stand unter dem spätantiken
Stratum die Mittelbronzezeit an.
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Zwischen Mittelbronzezeit und Frühbronzezeit, die weder in der NO-Sondage
noch in Areal D18 erreicht wurde, schiebt sich ein Zerstörungshorizont, gefolgt
von einer nahezu fundlosen Schicht (Hiatus ?) ein. Das frühbronzezeitliche
Schichtenpaket liegt unmittelbar auf dem Felsen auf. Es ist unterschiedlich mächtig
ausgeprägt und weist ebenfalls mehrere Bauphasen auf. Besonders wichtig
ist der Nachweis von kykladischem Import. Erwähnt seien u.a. ein Fragment
eines Marmorkelches (Abb. 13 unten rechts), ein sog. Ohrstöpsel aus Marmor,
kykladische Tonscherben, ein Rohling zur Herstellung einer Schminkpalette aus
Plattenfeuerstein (Abb. 13 rechts).
Die Befunde in Areal D18
Areal D18 ist bis auf eine spätantike aus massiven Steinen mit Kalk gemörtelten
Zisterne und eine für ihre Errichtung erfolgte Abgrabung im südlichen Teil des
Areals von mittelbronzezeitlichen Schichten geprägt. Es konnten die Reste von
einem Gebäude mit schmal langrechteckigen Räumen ausgegraben werden, die
in etwa NO-SW orientiert verliefen. Eine Mauer trennt diese Räume im Süden von
einer Freifläche. Auf die bis zu 0,8 m. breiten Mauersockeln, die aus mehreren
Lagen trocken verlegter Geröllsteine bestanden, folgte das aufgehende Mauerwerk
aus Lehmziegeln, wie Reste verbrannter Lehmziegel in der Verfüllung der Räume
andeuten. In den zwei ersten Grabungsplana waren die Mauern nur schwer vom
allgemeinen Versturz zu scheiden. Die Bauschicht bzw. der Begehungshorizont
konnten in diesem Jahr nicht ergraben werden. Das Versturz - Material ist
einheitlich mittelbronzezeitlich und kann nach einer ersten Durchsicht gut mit
der zweiten Palastzeit in Kreta verglichen werden. Neben conical cups (Abb. 13,
oben), typischen cooking pots, großen Vorratsgefäßen, carinated bowls sind vor
allem feine Scherben von Imitaten minoischer Bronzetassen und ägyptischer
Steingefäße zu nennen.
Die südlich anschließende Freifläche ist von zahlreichen kleinen, stark
abgerollten mittelbronzezeitlichen Scherben bedeckt, die auf eine Straße
schließen lassen.
Die Struktur der freigelegten Gebäudeteile (Abb. 11) findet eine gute
Entsprechung in Korridorhäusern oder Magazinräumen von Verwaltungszentren.
Die Größe der Insel und die geringe Mächtigkeit der Kulturschicht ermöglichen
- mit einer Projektphase von ca. sechs Jahren - einen ausführlichen Eindruck
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über Siedlungsstruktur und -organisation zu gewinnen. Außerdem werden die
bronzezeitlichen Schichten kaum von jüngeren Ablagerungen verdeckt, wodurch
ihre großflächige Freilegung gesichert ist. Vermutlich handelt es sich bei Tavşan
Adası nur um die Oberburg einer größeren, heute überfluteten Siedlung des
dritten und zweiten Jahrtausends. Mit zwei natürlichen Häfen besaß sie alle
Voraussetzungen, um einen wichtigen Handelsstützpunkt zu bilden.
In Zukunft wird uns ein Abgleich der Befunde und Funde mit jenen aus dem
weiter nördlich gelegenen Milet und Samos aber auch mit dem südlicheren Iasos
neue, interessante Einblicke in die regionale Bronzezeit liefern.
D. Geophysikalische Prospektion
Im Rahmen der geophysikalischen Untersuchungen am südlichen
Heiligtumszugang konnten die Felder unmittelbar im südöstlichen Anschluss
an das Grabungshaus-Gelände auf einen ca. 130 m. langen Abschnitt, 2 ha.
umfassend, geomagnetisch vermessen werden . Brunnenanlagen und mehrere
Gebäudereste ließen sich bei erster Sichtung der Ergebnisse erkennen. Die durch
eine genaue Interpretation durch der Firma „Eastern atlas“ bestätigt wurde. Das
Gebiet ist somit in der Antike z. T. besiedelt gewesen und muss daher unbedingt
-trotz widriger, städteplanerischer Vorgaben- als archäologische Schutzzone
erhalten bleiben.
Erste Georadarmessungen im 12-Saulensaal und im Adyton- Zugangstunnel
des Apollontempels ergaben viel versprechende Ergebnisse (Abb. 14), die uns
über die Untergrundstruktur Auskunft geben werden. Schon jetzt erkennt man in
einer 3-D Optik die Abstufungen im Gelände und die Rasterfundamentierung im
Pronaos. Diese Untersuchungen sollen im Jahre 2007 fortgeführt werden.
E. Konsolidierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am Apollontempel
Jährlich wird der Apollontempel von Didyma von spezialisierten
Steinrestauratoren auf Zerstörungen und Beschädigungen untersucht. Die
vielleicht imposanteste Tempelruine Kleinasiens, die als Protagonist bereits H.
Knackfuß in einer erstaunlich weitsichtigen Konzeption zu erhalten versucht hat,
muss wegen starker touristische Frequenz sowie der regelmäßig stattfindenden
(Musik-) Veranstaltungen immerzu unter Beobachtung stehen. Darüber hinaus
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werden laufend Konsolidierungsmaßnahmen am großen Tempel durchgeführt,
die im Jahre 2006 vor allem der weiteren Sanierung der Ostwand des 12Säulensaales galten (Abb. 15). Neben dem Entfernen von Bewuchs, aller losen
bzw. gelösten, alten Zementmörtelpartien der alten Restaurierungen von 1910/12,
dem vorsichtigen Abnehmen aller Marmorteile und Reinigung derselben, erfolgt
ein äußerst sorgsames Ankleben und vernadeln der gereinigten Fragmente mit
Epoxid-Harz (insgesamt wurden 92 große Fragmente neu verklebt), ein Schließen
von Rissen und Verfüllen größerer Schalenbildungen mit technischem Kalkmörtel.
Schließlich erfolgt die Reinigung der Flächen des aufgehenden Mauerwerks.
Auch im Falle der Pteron-Sondagen, haben Restauratoren die Pteronplatten
unterfangen und sämtliche Bereiche des großen Tempels für eine gefahrlose
touristische Besichtigung gesorgt. Hinzu kommen Steinblockbewegungen und
Abtransport zum Lapidarium .

Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit
Die neuen Grabungsergebnisse werden laufend in der Öffentlichkeit bekannt
gemacht, sei es über populäre Zeitschriften oder Kolloquien .
Neue Grabungspublikationen/Monographien:
Th. G. Schattner, Die Fundkeramik vom 8. bis zum 4. Jh. v. Chr., mit einem
Beitrag von J. Riederer, DIDYMA III,4, Mainz 2007.
A. Filges, Skulpturen und Statuenbasen von der klassischen Epoche bis in
die Kaiserzeit. Neubearbeitung der Inschriften auf den Basen von W. Günther.
DIDYMA III, 5, Mainz 2007

Depotarbeiten
1. Aufarbeitung der Funde der Grabung 2000/2003 am Taxiarchis-Hügel
Die Aufarbeitung der Keramikfunde aus den Grabungen von 2000, 2001 und
2003 wurden unter der Leitung von H. Bumke fortgesetzt. Die Metallfunde wurden
während der Kampagne von einer Metallrestauratorin behandelt und weiterhin
von Dr. Norbert Franken zur Publikation wissenschaftlich bearbeitet.
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2. Aufarbeitung der Funde aus den Sondagen im Tempelbereich 2005 und den
Terrassensondagen 2006
Die zum archaischen Tempel (II) gehörigen Architekturfragmente und Blöcke, die
bei den Sondagen 2005/6 geborgen werden konnten, wurden ins Grabungsdepot
überführt, wo sie - wie die Kleinfunde und wichtigen Gefäßscherben – inventarisiert
und publikationsgerecht aufgenommen wurden.
3. Sichtung und Aufarbeitung der Funde aus Tavşan Adası 2006
Die Stein-und Keramikfunde der spätantiken und bronzezeitlichen Schichten
sind gesichtet, geeinigt, restauriert und für die statistische Erfassung 2007
vorbereitet worden.
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2006 YILI ERZURUM KALE KAZISI
Mustafa ERKMEN*
Alparslan CEYLAN
Fikret ÖZTÜRK
Yasin TOPALOĞLU
Erzurum Kalesi katılımlı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2006 gün ve 155.424 sayılı izin
belgesi doğrultusunda 01.11.2006-22.11.2006 tarihlerinde Erzurum Müze Müdürü
M. Erkmen başkanlığında, Doç. Dr. A. Ceylan’ın bilimsel başkanlığında, 2006 yılı
kazı çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürü F. Öztürk, Arkeolog F.G. Barın, Arş.
Gör. Y. Topaloğlu, Y. Günaştı, M. Alkan, Ö. Kapucu, H. Kumandaş Yanmaz, S.Ç.
Gökkaya ve 5 arkeolog ve 74 işçinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Doğu Anadolu’nun önemli kentlerinden olan Erzurum kuruluş itibarıyla ovaya
hâkim bir konumdadır. Coğrafî konumu aynı zamanda onu stratejik açıdan önemli
kılmaktadır. Anadolu’yu Kafkaslar’a ve İran yaylalarına bağlayan doğal yolları
kontrol altında tutan bir kavşak olma özelliği de taşımaktadır. Erzurum tarihi ile
ilgili bilgiler burasının Paleolitik Çağdan itibaren yerleşme gördüğünü ortaya
koymaktadır1. Köklü tarihi geçmişi bulunan Erzurum’a Tunç Çağında Karaz
kültürünün egemen olduğu anlaşılmaktadır2.
* Mustafa ERKMEN Müze Müdürü, Erzurum / TÜRKİYE.
Doç. Dr. Alparslan CEYLAN Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Erzurum/
TÜRKİYE.
Arş.Gör. Yasin TOPALOĞLU, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Erzurum /
TÜRKİYE.
1 M.Şenyürek, “Anadolu’da Bulunan İki Yeni Paleolitik Alete Dair Bir Not” Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Dergisi 2 /2, 1944, 350 vd., İ.K.Kökten, “Bazı Prehistorik
İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler”, ” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi 5 /1, 1947, 23 vd., S.Harmankaya-O.Tanındı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-I, 1996.
2 Geniş bilgi için bkz; M. Pehlivan, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve
Çevresi (Basılmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1984, 32 vd., H.Z. KoşayK.Turfan, “Erzurum Karaz Kazısı Raporu” Belleten 91, 1959, 349 vd., Erkmen et all; “2000
Yılı Erzurum Kalesi Kazısı”, 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, Ankara,
2002, 73 vd.
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M.Ö. II. binyılda bölgeye Hayaşalılar’ın egemen olduğu Hitit kayıtlarından
anlaşılmaktadır. Erzurum ve çevresine M.Ö. I. binyılda Urartular Döneminde ise
Diau(e)hi Krallığı tarafından idare edilmektedir3.
Erzurum Kalesi ile ilgili bilgilerimiz Bizans İmparatoru Theodosiopolis Dönemine
aittir. M.S. 415 yılında kale Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırılmış ve
imparatorun adı verilmiştir4. Kale, Bizans, Sasanî, Araplar ve daha sonra Türkler
3 Çekirdek Hayaşa topraklarını Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere Giresun-Rize ve ErzincanErzurum hattı arasında Karadeniz’e paralel topraklara lokalize edilmektedir. Geniş bilgi için
bk., A.Goetze, “Das Hethiter-Reich”, AO 27/2, 1928, 25 vd.; A.Goetze, Kleinasien, Münih,
1957, 190 vd.; B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, Praq, 1947, 129
vdd.; E.Cavaignac, Le Probleme Hittite, Paris, 1936, 13 vd.; J.Garstang- O.R.Gurney, The
Geography of the Hettite Empire, London, 1959, 37 vd.; E. von Schuler Die Kaskaer: Ein
Beitrag zur Etnography des Alten Kleinasien, Berlin 1965, 6 vdd.; E. Forrer, “Hajaşa-Azzi”,
Caucasica 9, 1931, 1 vdd.; J.Friedrich, Staatsvertrage des Hatti-Reiches II, Mitteilungen der
vorderasiatisch-ägyptischen Gesellchaft 34/1 1930, 106 vd.; N.Adontz, Historie d’ Armenia: les
Origines du Xe Siecle au VIe (V.J.C.), Paris, 1946, 28 vd.; H.Z.Koşay-K.Turfan 1953, 350 vd.;
H.Z.Koşay-H.Vary 1964, Pulur Kazısı, 1960 Mevsimi Çalışmaları Raporu, Ankara.; H.Z.Koşay,
“Hitit Tapınağı Samuha Nerededir?”, Belleten-144, 1972, 464.; M.Pehlivan, En Eski Çağlardan
Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi, Erzurum,1984 (Basılmamış Doktora Tezi),
13 vdd.; A.Dinçol, “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, İstanbul, 1982, 35 vdd.;
A.Ceylan 1996, “Arnuwanda-Asmunikal Dua Metni ve Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi”, Atatürk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi-23, Erzurum, 1996, 1
vdd.; M. Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992, 16 vd., A.Çilingiroğlu, “Diauehi’de Bir Urartu Kalesi:
Umudum Tepe (Kalortepe)” An Ar VIII, 1980, 191 vdd.; A.Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, Bornova,
1994, 12.;V. Sevin Urartu Krallığının Tarihsel ve Kültürel Gelişimi, (Basılmamış Doktora Tezi)
İstanbul, 1979, 104 vd.; G.A.Melikisvili, “Diauehi”, Vestnik Drevney Istorii 34/4, 1950, 26 vd.;
I.M.Diakonoff, “Assiro-Babilonskiye Istosniki po Istoriye Urartu”, Vestnik Drevney Istori- II 257356, III 207-252, IV 283-305 1951, 277.; H.F.Russell, “Shalmaneser’s Campaign to Urartu in
856 B.C. and the Historical Geography of Eastern Anatolia According to the Assyrian Sources”,
Anatolian Studies XXXIV, 1984, 186 vd.; C.A.Burney, “A First Season of Excavations at the
Urartian Citadel of Kayalıdere”, Anatolian Studies XVI, 1966, 50 vd.; M.Salvini, Nairi e Ur(u)atri:
Contributo alla Storia della formazione del regno di Urartu, Roma, 1967, 22 vd.; M.Salvini,
Geschichte und Kultur der Urartäer, Dramstadt 1995, 22 vd.; B.B.Piotrovskii, I Regno di Van:
Urartu, Rome, 1966 II, 38.; B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London,
1967, 43.; M.T.Tarhan, “The Structure of the Urartian State”, Anadolu Araştırmaları-IX, 1985,
302.
4 R.Grousset, Histoire de L’Armenie, Paris, 1947, 181.; S.Veyonis, The Decline of Medieval
Hellenizm in Asia Minor and The Process of Islamiyation from the Eleventh Through the
Fifteenth Century, London 1971, 17, 28.; N.Adontz, Historie d’Armenie; Les Orgines du
X2 Siecle VI2 (V.J.C), Paris, 1946, 8. C.B. Norman, Armenia, and The Campaign of 1877,
London, 1878, 28-29.; B.Darkot, “Erzurum” İslam Ansiklopedisi-IV, İstanbul, 1964, c. 4., 341
vd.; M.H.Yınanç, “Erzurum Tarihi” İslam Ansiklopedisi-IV, İstanbul, 1964, 345 vd.
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tarafından idare edilmiştir5. Kazı çalışmalarına başladığımız Erzurum Kalesi
üç surla kuşatılmıştır6. İç kalede 2000 yılında başlanan çalışmalarda amaç
ortaya çıkarılan mekânların işlevini aydınlatmaktadır. İşlevlerini belirleyeceğimiz
mekânların aynı zamanda onarımını da sağlamak ve peyzaj düzenlemelerini
yapmak da kazı ekibine düşen bir sorumluluktur.
10x10m.lik plan kare yöntemi ile yürütülen Erzurum kale kazılarında bir önceki
sezon olan 2005 yılında kalenin batı suruna paralel olarak uzanan E6, E7, E8,
E9 açmaları tamamen açılarak taban seviyesine ulaşılabilirken, F6, F7, F8, F9
açmalarında sadece belirli bir seviyeye kadar ulaşılabilmiştir. Çalışmalarda
özellikle üst kısımda bulunan geç dönem yapılarının altındaki erken döneme
ait düzgün duvar yapılarına ulaşılmıştı. Fakat ortaya çıkan bu mekânların tam
olarak mimarî yapısı ve nitelikleri netleşmemiş ve birçok yapının açmalar arası
kalan yürüme bantlarının altında devam ettiği görülmüş, bu nedenle çalışması
tamamlanan açmaların yürüme bantları kaldırılmıştı.
2006 çalışmalarına başlarken hedeflerin başında, önceki sezon tespit edilen
mimarî yapıların niteliğini ve tam olarak mimarîsini anlayabilmekti. Bu amaçla,
“E” koridorunun doğusunda yer alan F koridorunda yarım kalan ve hiç açılmayan
açmalar ile birlikte daha doğuda yer alan “G” ve “H” koridorlarında yer alan açmalar
açılarak mekânların olası devamı görülmeye çalışılmıştır.2006 yılı çalışmalarında
F7, F8, F9, G6, G7, G8, G9, H6 ve H8 açmalarında çalışılmıştır.
F7 Açması
2006 yılında; 2005 yılında çalışılmaya başlanan, ancak tamamlanamayan
F7 açmasının özellikle doğu bölümünde yer alan “b” ve “d” plan karelerinde
çalışılmıştır. Başlangıç seviyesi olan 1924,07 ile 1923,16 kodları arasında -0.91 m.
derinleşilmiştir. Geç döneme ait olduğunu düşündüğümüz, moloz taşlardan oluşan
çamur karışımı bir harç malzeme ile örülmüş duvarların altından yine aynı malzeme
ile örülmüş fakat daha eski bir döneme ait olduğunu düşündüğümüz duvarlara
rastlanmıştır. Açmanın çalışılan doğu bölümünde 1.10 m. genişliğinde doğu-batı
5 Geniş bilgi için İ.H.Konyalı, Abideler ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi, 1960, 9 vd., A.Ş.Beygu,
Erzurum, 1936, 18 vd., M.Erkmen et all, “2000 yılı Erzurum Kale Kazısı”, 12. Müze Çalışmaları
ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, 2002, Ankara, M.Erkmen et all; “2005 Yılı Erzurum Kale
Kazısı”, Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, 2007 (Baskıda).
6 Kale sur duvarları ve günümüzdeki konumu için bak.; M.Erkmen et all; “2005 Yılı Erzurum Kale
Kazısı”, Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, 2007 (Baskıda).
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uzantılı 9,70 m. uzunluğundaki duvarı dikine kesen kuzey-güney doğrultulu 5.10
m. boyundaki duvar, daha sonra doğuya doğru 5.15 m. daha devam etmektedir.
Açmanın d2, d4 plan karelerinde 2 tandır bulunmuştur.
F8 Açması
F7 açmasının hemen güneyinde yer alan F8 açmasında çalışmalar 2005
yılında başlamış, ancak tüm açmada tamamlanamamıştı. 2006 yılı çalışmalarında
yüzeye yakın bir seviyeden başlayan geç dönem duvarları kazıya devam
edilebilmek için kaldırıldıktan sonra erken dönem duvarlarına ulaşılmıştır. 1925.37
ile 1924.30 kodları arasında -1.07 m. derinleşilmiştir. Doğu batı doğrultulu 4.50 m.
uzunluğunda 1.10 m. genişliğindeki duvar yaklaşık 1 m. genişliğindeki bir geçiş
aralığından sonra yine doğu-batı doğrultulu 4.40 m. daha devam etmektedir.
Bu duvar aynı zamanda kuzey-güney doğrultulu 5.80 m. daha uzanmaktadır.
Doğu-batı uzantılı duvarın geçiş aralığından 1.30 m. doğudan başlayarak kuzeygüney doğrultulu uzanan 0,90 m. genişliğinde 4.30 m. uzunluğunda bir duvar ile
açmanın “c” plan karesinde doğu-batı doğrultulu yine 0,90 m. genişliğinde 2.90 m.
uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu ve birbirleri ile kesişen 1.90 m. genişliğinde
bir duvar daha bulunmaktadır. Bu duvarın altında 15-20 cm. daha dışarıda ve
zeminde başka bir duvar yapısında daha devam ettiği görülmektedir. Açmanın
kuzeybatı kenarında özellikle “a” plan karesinde kalan zeminde ve işçiliksiz oval
ve fazla bir yükseltisi olmayan moloz taşlardan oluşan bir duvar sırası ile ortasında
bir tandır yer almaktadır. Oval taş sırasının bu tandırı çevrelemek için yapıldığı
düşünülmektedir.
F9 Açması
F8 açmasının hemen güneyinde yer alan açmada “F” koridorundaki diğer
açmalar gibi 2005 yılında çalışılmaya başlanmış ancak tüm açmada çalışma
tamamlanamamıştır. Açmada F8 açmasının “c” plan karesinde kuzey-güney
doğrultulu duvarın bu açmada da 0,90 m. kadar devam ettiği görülmektedir.
Açmada genişlikleri 1.10 m., 1.45 m., 0,70 m. olan ve tüm açmayı doğu-batı
yönünde kesen üç duvar bulunmaktadır. Bu duvarlar genişlikleri ortalama 1 m.
olan duvarlar ile bölündüğü ve duvarlar arasındaki en geniş aralığın 1.70 m.
olduğu düşünülürse, yapının çeşitli dönemlerde gördüğü değişikliklerle, kullanıma
uygun olamayan bugünkü durumuna geldiği düşünülmektedir.
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G6 Açması
Kalenin kuzeybatısında, F6 açmasının doğusunda yer alan açmada 1927.51
ile 1924.06 kodları arasında -3.45 m. derinleşilmiştir. Açma genelinden, 6 adet
tandır dışında, kuzey- güney doğrultulu, 8.6 m. uzunluk, 1 m. genişliğinde ancak
yer yer yıkılmış ve genişliği daha da azalmış bir duvar açığa çıkarılmıştır. Açmanın
en güneyinde çok az bir kısmı açma sınırları içerisinde kalan ve tüm açmada doğubatı yönünde devam eden bir duvar bulunmaktadır. Bu duvara paralel uzanan ve
kuzey-güney yönünde uzanan duvar ile kesişen 0,80 m. ve 0,50 m. genişliğinde
2.80 m. uzunluğunda iki duvar bulunmaktadır. 0,50 m. genişliğindeki doğu-batı
uzantılı duvarın altında tabana yakın bir seviyede kesme taşlarla örülmüş ve
bu duvardan 0,20 m. daha geniş olan bir başka duvarın olduğu tespit edilmiştir.
Açmanın “c” plan karesinde kalan bölümünde genişliği kuzeye doğru 2.50 m. olan
ve sal taşlardan örülmüş ancak açmanın sadece belirli bir kısmını kaplayan bir
döşeme yer almaktadır. Bu döşemenin hemen bitiminde 0,90 m. genişliğinde 5.20
m. uzunluğunda doğu-batı yönünde uzanan bir başka duvar daha tespit edilmiştir.
Ancak açmanın asıl duvarının açmanın güney sınırından geçen- doğu-batı uzantılı
duvar olduğu anlaşılmaktadır. Bu duvarın açmanın batısında ve doğusunda yer
alan açmalarda da aralıksız olarak devam ettiği görülmektedir.
G7 Açması
F7 açmasının doğusunda yer alan G7 açmasında 1926.53 ile 1923.74 kodları
arasında -2.79 m. derinleşilmiştir. Doğu-batı doğrultulu 7.40 m. uzunluğunda olan
duvar en geniş noktası 1.5 m. olan ancak yer yer yıkılmış ve daralmış olan bir
şekilde 7.40 m.den sonra 1 m. genişlikte yer yer aralıklarla 6.20 m. kuzey-güney
yönünde uzanmaktadır. Bu iki duvarının doğusunda açmanın “d” plan karesinde
6.10 m. uzunluğunda 1 m. genişliğinde kuzey-güney doğrultulu bir duvar ile
3.60 m. uzunluğunda 0,70 m. genişliğinde doğu-batı yönünde bir başka duvar
tarafından dikine kesilmektedir. Bu şekilde içinde 3 tandırın bulunduğu dikdörtgen
şeklinde bir mekân oluşmaktadır. Açmanın “d” bölümünde başka bir tandır daha
bulunmaktadır.
G8 Açması
F8 açmasının hemen doğusunda, G7 açmasının güneyinde yer alan G8
açmasında 1925.51 ile 1 923.17 kodları arasında -2.34 m. derinleşilmiştir.
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Açmanın batısında, kuzey-güney doğrultulu 8.70 m. uzunluğunda 1.10 m.
genişliğinde bir duvar bulunmaktadır. Açmanın en güneyinde tüm açmada doğubatı yönünde devam eden 8.80 m. uzunluğunda bir duvar bulunmaktadır. Ancak
duvarın genişliği bu açmanın sınırları içerisinde tespit edilememektedir. Bu duvara
paralel uzanan doğu-batı doğrultulu 1 m. genişliğinde 6.70 m. uzunluğunda bir
duvar daha bulunmaktadır. Bu duvar aynı zamanda 8.70 m. uzunluğundaki kuzeygüney uzantılı duvarı dik olarak kesmektedir. Bu duvarlara ilâveten kuzey-güney
doğrultulu açmanın özellikle “d” plan karesinde yer alan 4.40 m. uzunluğunda 0,90
m. genişliğinde olan ancak yer yer genişliği değişen bir duvar daha bulunmaktadır.
Açmanın kuzeyinde kalan bölümde “a” ve “b” plan karelerinde düz bir zemin
ve düzensiz bir ağzı olan kuyu olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir yapı
bulunmaktadır. Açmada “d” plan karesinde bir tandır yer almaktadır.

G9 Açması
F9 açmasının hemen doğusunda, G8 açmasının güneyinde yer alan G9
açmasında 1925.51 ile 1923.74 kodları arasında -2.34 m. derinleşilmiştir. G9
açmasında çalışma döneminde tamamlanamayacağı düşüncesiyle 5 x 10 m.
ölçülerindeki “a” ve “b” plan karelerinde çalışılmıştır. 0,70 m. genişliğinde 4.30 m.
uzunluğunda kuzey-güney doğrultulu duvara paralel uzanan “b” plan karesinde
kalan 3.60 m. uzunluğunda 1 m. genişliğinde bir duvar daha bulunmaktadır.
Açmanın kuzeyinde kalan “a” ve “b” plan karelerinde 0,70 m. genişliğinde 7,40 m.
uzunluğunda ve buna paralel 0,80 m. genişliğinde 7,20 m. uzunluğunda bir başka
duvar bulunmaktadır. Ancak açmada yapılan çalışma tam olarak mimarîyi tespite
yeterli olamamıştır.

H6 Açması
G6 açmasının doğusunda ve kale kuzey sur duvarının kenarında olan
H6 açmasında 1925.93 ile 1924.46 kodları arasında -1.47 m. derinleşilmiştir.
Açmanın güney sınırında yer alan ve E6, F6, G6 açmalarında da devam eden
duvar H6 açmasında da devam etmektedir. Bu duvara paralel olarak uzanan 0,70
m. genişliğindeki doğu-batı uzantılı duvar açmada 9 m. kadar devam etmekte ve
açmanın sonunda başka bir duvar ile birleşmektedir. Bu duvarın birleştiği noktada
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kuzey-güney doğrultulu düzgün bir yapı arz etmeyen, ancak daha iyi işçilikli
taşlardan oluşan bir duvar dizisi daha bulunmaktadır. Açmanın özellikle “b” plan
karesinde karemsi bir yapı arz eden 3 m. genişliğindeki bir alana yerleştirilmiş 1.50
x 1.75 m. boyutlarında bir ocak bulunmaktadır. Açmanın “a” plan karesinde ise bir
daha küçük boyutlu bir tandırda yer almaktadır. Kalede yapılan çalışmalarımızda
kalenin mevcut sur duvarlarının geçen uzun süre boyunca çeşitli değişikliklere
uğradığı anlaşılmaktadır. Bunun belirgin özelliği bu açmada kendisini göstermekte
“a” plan karesinde kalan ahşap bir kapının varlığı tespit edilirken bu kapı daha
sonraki onarımlarda kapatılmış ve kalenin genişleyen bir yapı arz eden sur
duvarları yapılan restorasyonlarla dik yükselen bir yapıya bürünmüş ve genişliği
geriye çekilerek azaltılmıştır.

H8 Açması
G 8 açmasının doğusunda yer alan H8 açmasında diğer açmalarda tespit
edilen mimarî yapıların daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilmek için kazı
çalışmalarının sonunda da olsa 5 x 10 m. lik “a” ve “d” plan karelerinde 1926,41 ile
1924,87 kodları arasında -1.54 m. çalışılmıştır. Açmada belirli bir yapı arz etmeyen
duvar yapıları genelde kuzey-güney doğrultu taşımaktadır. Açmadaki mimarî
yapının devam eden çalışmalarla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağını
düşünmekteyiz.
Erzurum Kalesi 2006 çalışmalarında mimarî buluntular dışında seramik ve
küçük buluntulara da rastlanmıştır. Seramik verisi olarak özellikle Ortaçağ özelliği
gösteren iyi pişirilmemiş, boya ve sırsız günlük kullanım kaplar ile ağırlığını yeşil
renkli, sırlı kapların oluşturduğu biraz daha özel kullanım için üretildikleri anlaşılan
seramikler oluşmaktadır. Geniş ağızlı çanaklar, çeşitli boylarda çömleklerle
beraber, büyük boyutlu pithoslar da ele geçirildi. Tümlenebilir olanlar dışında,
amorf ve profil niteliklerine göre gruplara ayrıldı. Çanak çömlek formları dışında
diğer bir seramik buluntu grubunu şamdanlar ve kandiller oluşturmaktadır. Bu
grup da çoğunlukla, yeşil renkli ve sırlı parçalardan oluşmaktadır. Pişmiş toprak
eserler arasında pipolar, geçen sezon olduğu gibi önemli bir buluntu grubunu
oluşturmaktadır. Alanın genelinden çıkarılan gülle sayısının ise 2005 sezonuna
nazaran daha az sayıda olduğu belirlendi.
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Çizim 1: Erzurum Kalesi kazısı

Çizim 2: Erzurum Kalesi kazısı 2006 yılı çalışma alanları
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Resim 1: Erzurum Kale Kazısı genel görünüm, 2006

Resim 2: Erzurum kale kazısı genel görünüm, 2006
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Resim 3: Erzurum kale kazısı G7 açması, 2006

Resim 4: Erzurum kale kazısı G6, 2006
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Resim 5: Erzurum kale kazısı

Resim 6: Erzurum kale kazısı
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Resim 7: Erzurum kale kazısı G6, 2006

Resim 8: Erzurum kale kazısı G6, 2006
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Resim 9: Erzurum kale kazısı H6, 2006

Resim 10: Erzurum kale kazısı, 2006

Resim:11 Erzurum kale kazısı, 2006
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2006 YILI BOYALI HÖYÜK KAZISI
Tunç SİPAHİ*
İsmet EDİZ
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Yörüklü Kasabası, yakınlarındaki Boyalı Höyük,
doğu- batı yönünde uzanan alüvyonlu, bereketli bir vadide yerleşim için en
uygun noktalardan birisindeki geniş bir ovada yer almaktadır. Bu bereketli vadi
Delice’den hemen sonra Tokullu’dan başlayarak yaklaşık 1300 m. yükselikteki
Kaledere çevresinde sonlanır. Yaklaşık 25 km. uzunluğundaki bu oluşumun batı
ucunda kalan Tokullu Köyü’nde daha önceki yıllarda tespit ettiğimiz bir Eski Hitit
yerleşim alanı mevcuttur. Bu bereketli kuşağın en doğusundaki Kaledere Beldesi
sınırları içinde yer alan Ecerintepe Hitit yerleşimi 2006 yılı araştırmamızda tespit
edilmiştir. Böylece bu bölgede 1997 yılından beri kazılmış olan ve kazılan yerleşim
yeri sayısı üçü bulmuştur ve daha önceki yıllarda çeşitli vesilelerle vurguladığımız,
“Hüseyindede çevresindeki bölgesel yerleşim planı” büyük ölçüde şekillenmeye
başlamıştır.
Boyalı Höyük’te 2004 yılında başlatılan tahribat alanlarının temizlenmesine
yönelik çalışmalar sırasında kazı araçları tarafından açılan çukurlarda kesitlerinin
düzeltilmesi amaçlanmıştı. Bu çalışmalar sırasında kabartmalı kap parçalarının
bulunması ayrıca sağlam in situ Hitit kaplarının ele geçirilmesi Boyalı Höyük’ün
bölgemizdeki önemini artırmıştır1.
Höyükteki ilk kazılara 2005 yılında Çorum Arkeoloji Müzesi ile birlikte
başlanmıştır. Aynı yıl höyükteki tahribatın boyutu belirlenmiş, kazı alanları için ön
plankareleme sistemi oluşturulduktan sonra devam eden kazılarda ortaya çıkan
yapıların niteliği tespit edilmeye başlamıştı2.
* Doç.Dr.Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Ankara/TÜRKİYE, tuncsipahi@gmail.com
İsmet EDİZ, Çorum Arkeoloji Müzesi Çorum/TÜRKİYE.
Kazılarımıza bölümümüz öğrencilerinden Hande Çalışkan ve Serkan Kaya katılmıştır.
Fakültemizin Coğrafya Bölümü’nden Prof.Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Eski Çağ Tarihi’nden
Hititolog Yrd.Doç.Dr.Sedat Erkut bilimsel heyetimizde yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi,
Biyoloji Bölümünden Doç.Dr.Emel Oybak Dönmez çalışmalarımıza bilimsel katkıda
bulunmuştur.
1 T.Sipahi, 2004 Yılı Kazı Sonuçları Toplantısı (30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya), Ankara 1.
Cilt, s.446.
2 T.Sipahi, İ.Ediz, “2005 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, 28. Kazı Araştırma Sonuçları Toplantısı (29
Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale), 2. Cilt, Ankara 2007, s.481-487.

505

2006 yılında Boyalı çevresindeki tarlalara pancar ekilmiş olması, yoğun tarımsal
sulama, kapsamlı bir kazı çalışmasına imkânı vermemiştir. Boyalı’nın tarlaların
ortasında yer alması, kazı donanımlarımızın ulaşımını zorlaştırmıştır. Bu nedenle
kazılarımız ağırlıklı olarak I X, H IX ve I XI karelerinde yürütülmüş ve toplam 250
metrekarelik bir alan kazılmıştır (Plan: 1, Resim: 3).
2006 yılı Boyalı Höyük kazılarınında üç ana hedef belirlenmiştir:
a) A yapısının altındaki Eski Tunç Çağı yerleşimin tespit edilmesi.
b) A kompleksinin güney uzantısının belirlenmesi.
c) 2004’de temizlik çalışmalarını başlattığımız, tahribat alanı ile kalıntılarının
tamamen temizlenmesi.
Bu hedefler doğrultusunda A yapısının bir odasında yaklaşık 3.5 metrelik bir
sondaj çukuru açılmıştır (Resim: 2). Sondajda 1 metreye kadar E.T.Ç. ve E. Hitit
seramikleri karışık gelmiş, 1 m. den sonra E.T.Ç. parçaları yoğunlaşmıştır (Resim:
5). Bu safhaya ait olabilecek birtakım temel taşları belirlenmiştir. Bu kesimde E.T.Ç.
binalarının, Hitit yapılarının temelleri tarafından tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Bu
nedenle A yapısı altında sağlam bir Eski Tunç Çağı yapısı henüz tespit edilmemiştir.
Ancak, bu dönemin seramikleri höyüğün kuzey yamaçlarında da mevcuttur.
Ayrıca, höyükteki yerleşimlerin yaslandığı güney kesimdeki kayalıkta da Eski Tunç
seramikleri yoğunlaşmaktadır. Tüm çevrede bulunan E.T.Ç. parçalarının büyük
çoğunluğu E.T.Ç. III safhaya aittir. Resuloğlu E.T.Ç. mezarlığındaki seramiklerle
yakınlık gösterirler3.
A kompleksinin güneyinde H XI ve G XI plan karelerindeki kazılarda, A yapısına
ait diğer odaların bulunması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, A yapısına 6 oda
daha eklemiştir (Resim 1). Diğerlerinde de olduğu gibi bu odaların duvarları inşa
edilirken temellerin ilk sırası büyük taşlarla döşenmiş, bunların üstüne daha küçük
boyutlu taşlar onların da üstüne genellikle yuvarlak dere taşları konarak temele binen
basınç dağıtılmıştır. Temelin üst sıralarındaki taşların, duvarın yan yüzlerine bakan
kısımları düzlenmiştir. Kullanılan taşlar çevre bölgede görülen taş cinslerindendir.
Boyalı Höyük yerleşimleri bir konglemera tabakasının üstünedeki alüvyonlu bir
birikim zemininde yer almaktadır. Ayrıca yerleşim alanlarının altında ve çevresinde
andezit, kum taşı kayalar da mevcuttur. Temeller ve temel seviyesinden sonra 1
metre kadar yükseltilen duvarlarda kireç taşı, andezit, kum taşı ve dere taşı yoğun
olarak kullanılmıştır. Mimarîde taşların çoğunluğu höyüğün yaslandığı kayalıktan
ve çevreden temin edilmiştir. Temeller G IX, X ve XI plan karelerde kısmen ana
kayaya oturmaktadır. Bu kesimde eğim biraz daha fazla olup ana kaya yüzeye
3 T.Yıldırım, T., Ediz, İ., “2005 Yılı Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlık Kazısı”, 28. Kazısı
Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs-2 Haziran 2007 Çanakkale), Ankara 2007, s. 215, 219.
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yakındır. Höyükte tarla sahibi tarafından gerçekleştirilmiş olan tahribat, kısmen
G IX, X ve XI plan karelerinde, kuzeybatı-güneydoğu yönündedir. Burada höyük
eteği 1,5 – 2 m. kesilmiş ve doğal eğim düzlenerek dik bir kesit oluşturulmuştur.
2005 yılı kazısında bu kesitten 2,5 m. içeri girilmiştir.
G IX, G X ve G XI plan karelerinde devam eden ve A kompleksinin doğu sınırını
oluşturan iri duvar büyük ölçüde kayalık üstündedir. Temelleri kayalığın şekline
bağlı olarak düzensiz bir plana sahiptir. Ayrıca höyükteki erozyonun yüzeyin
eğiminin bu kesimde güçlenmesi duvarların daha büyük yapılmasına ve temellerin
iri boy sağlam taşlarla takviye edilmesi ihtiyacını doğurmuştur.
A kompleksinin odalarındaki kap kacakların yerinde patlamış ve ezilmiş
olmaları nedeniyle tamamlanmaları mümkün olmamıştır. Kazılarda ortaya çıkan
çanak çömleğin tümü Erken Hitit Dönemine aittir. Seramiğin büyük çoğunluğu
Hüseyindede ve Fatmaören seramiği ile birlik gösterir. Mutfak kapları ya da günlük
kaplar A kompleksinin tarlaya doğru olan batı odalarından daha fazla sayıda
gelmektedir. Ayrıca 2004-2005’te çalışılan H IX odasının tabanı üstünde bulunan
in situ mutfak kapları, içi kömürleşmiş tahılla dolu bir çömlek, öğütme taşı ve bir
ölçek kabı, bu kesimin kiler veya mutfak olarak kullanıldığını göstermiştir. Kaliteli
ve süslemeli çanak çömlek G IX, X, XI plan karelerindeki odalarda bulunmaktadır.
Bu kesimde daha kaliteli parlak siyah ve kırmızı astarlı seramikler ile ritonlar
çoğunluktadır. Ritonlar, riton parçaları ve kabartmalı kap parçaları, Eskiyapar,
Boğazköy, Alişar, Alaca Höyük ve İnandık gibi Hitit merkezlerindekilerle genel
paralellik sağlamaktadır.
Ayrıca 2004 yılından itibaren A kompleksinin çeşitli odalarında bulunan ağırşak
ve tezgâh ağırlıklarının sayısı giderek artmıştır. Tezgâh ağırlıkları çeşitli şekillerde
ve farklı ölçülerde olup aralarında baskılı olanları da mevcuttur. Bu buluntular
Boyalı Hitit yerleşimindeki dokumacılık uygulamaları hakkında bilgi vermektedir.
2006 yılı kısıtlı çalışmalarımızda amaçladığımız, “2004 öncesi tahribat alanlarının
kazısı ve temizliği çalışmaları” 2006’da tamamlanmıştır. 2006 yılı eserleri arasında
büyük çoğunluk yine tezgâh ağırlıklarına ve ağırşaklara aittir (Resim: 7). Tezgâh
ağırlıkları arasında baskılı olanlar da mevcuttur. Madenî eserler az sayıda iğne
tipleri ile bu yıl temsil edilmiştir. Bulunan seramiklerde Eski Hitit’in hemen hemen
tüm şekilleri mevcuttur. Ayrıca çizi bezekli Hitit kapları da bulunmuştur (Resim:
6).
Boyalı’daki Hitit yerleşiminin en az iki safhalı olduğu şimdilik belirlenmiştir.
Mimarîde bazı duvarlar birbirinin üstüne yapılmış, bir yerde üst tabakanın fırını
alt safhanın duvarı üzerine oturmuştur (Resim: 4). 2007 yılında höyükte yapılacak
kazılar bu konu hakkında kapsamlı bilgiler sağlayacaktır. Tüm çalışmaların ve
buluntuların ışığında Boyalı Höyük’te 3 kültür katının varlığı kesinleşmiştir. M.Ö.
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1. binyıl kültür katı büyük ölçüde tahribat görülmüştür. M.Ö. 1. binyıla ait bir
yapının içinde boyalı seramik parçaları bulunmuştur. Bunun altındaki Hitit safhası
ise yaygın ve güçlü bir yerleşim görünümü vermektedir. Hitit tabakaları altında
kalan Eski Tunç’un yapıları ise tahribata uğramıştır. Buna karşın höyüğün kuzey
kesiminde E.T.Ç. na ait sağlam mimarînin bulunma olasılığı yüksektir (Resim:
3/3). 2007 yılında bu kesimde kontrol sondajları gerçekleştirilecektir.
Boyalı Höyük’te ortaya çıkarılan A yapısının niteliği ve dinî amaçlı olup olmadığı
ilerleyen kazılardaki verilere göre belirlenecektir. Boyalı’nın diğer yerleşimlerle olan
bağlantıları, özellikle Kaledere bölgesi ile ilişkilerinin belirlenebilmesi için, Çorum İl
1. araştırma bölgemiz içindeki Boyalı ve çevresinin ayrıntılı olarak araştırılmasına
devam edilmesi planlanmaktadır4.
2006 yüzey araştırmalarımızda Kaledere Beldesi’nin “Araplar Yaylası” olarak
tanınan yerde Ecerintepe Mevkii’nde bir Eski Hitit yerleşimi tespit edildi. Bu
merkez, Tokullu’dan başlayan Eski Hitit yerleşim zincirinin Çavuşçu daha sonra
Fatmaören ve Hüseyindede’den Boyalı’ya ulaştığı ve Kaledere Beldesi’ne kadar
devam ettiğini kesinleştirdi (Plan: 2).
Coğrafî ve arkeolojik konumuyla Boyalı Höyük, bölgesel bir projenin odak
noktasını oluşturmaya başlamıştır. Kızılırmak kavsinin içinde kalan bulunduğumuz
bölge M.Ö.3. binyılda Hatti kültürünün çekirdek bölgesi içindedir. E. Hitit Döneminde
de bu önemini devam ettirmiştir. Bu arada höyüğümüze yakın bir mesafede yer
alan Eskiyapar ören yeri bizim için önem kazanmaya başlamıştır. Hüseyindede
ve Fatmaören’e nispeten Boyalı seramiği form açısından Eskiyapar malzemesine
daha yakın benzerlik göstermektedir. Bölgemizdeki çalışmalarımızda M.Ö.3.
binyıldan M.Ö.2. binyıla geçiş sürecinin belirlenmesine yardımcı olabilecek
malzeme de giderek artmaktadır5.
Kızılırmak kavsi içinde yer alan bölgemizden, M.Ö.3. binyıl kültürlerinin
M.Ö.2. binyıla geçişi ve kültürel devamlılıkları konusunda önemli verilerin
sağlanacağı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar ve değerlendirmelerin ışığında bölgesel
bir çalışmanın merkezi hâline dönüşen Boyalı Höyük’te 2007 yılında belirlenen
amaçlar doğrultusunda kazılara devam edilecektir.

4 T.Sipahi, “Yörüklü Hüseyindede Çevresinde Yapılan Yeni Çalışmalar”, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi 2005 Yıllığı, Ankara 2006, s. 339-340. T.Yıldırım, T.Sipahi, “2005 Yılı Çorum, Çankırı
İlleri Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs-2 Haziran 2006), 2. Cilt,
Ankara 2007, s. 335.
5 Yakın çevremizdeki merkezler dikkate alındığında, kısıtlı kazıların yürütüldüğü Eskiyapar’ın
zengin Eski Tunç Çağı yerleşimi ile kabartmalı kapları ile tanıdığımız Eski Hitit tabakasının,
bölgesel değerlendirmelerimize destek verebilecek nitelikte olduğu belirgindir.
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Plan 1: Boyalı Höyük eski dönemi A yapısının 2006 yılındaki durumu
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Plan 2: Tokullu Kaledere hattında Boyalı Höyük’ün konumu

Resim 1: A yapısının güneyinde 2006 yılında kazılan kesimde ortaya
çıkan odaların görünümü
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Resim 2: A yapısında açılan kontrol sondajı

512

Resim 3: Boyalı Höyük’te kazı alanları ve E.T.Ç. yerleşiminin araştırılacağı 3 No.lu alan
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Resim 4: Boyalı Höyük E.Hitit yerleşiminin üst safhasına ait fırın yeri

Resim 5: Boyalı Höyük E.T.Ç.
seramiği parçaları

Resim 6: Boyalı Höyük A yapısı
içinde bulunan Hitit
vazosuna ait parça

Resim 7: Eski Hitit A yapısı için ele
geçirilen baskılı tezgâh
ağırlığı
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2006 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI
Aliye ÖZTAN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’
nün izinleri ile yapılan Acemhöyük kazıları 25 Ağustos- 29 Ekim 2006 tarihlerinde
sürdürülmüştür. Kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM Müdürlüğü, Dil ve
Tarih- Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu maddî katkı sağlamıştır1.
2006 yılı Acemhöyük kazıları, geçen yıllarda olduğu gibi, höyüğün güney ve
kuzeyindeki anıtsal Sarıkaya ve Hatipler sarayları arasında kalan büyük düzlükte
yer alan Asur Ticaret Kolonileri Çağının III. katına ait yanmış “Hizmet Binası” nın
araştırılmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu amaçla güneydeki iki yeni (PARA/ 40) açmada ve önceki yıl kazısına başlanan RA-SA/ 39, SA-TA/ 33 plan
karelerinde çalışılmıştır. Bu alanlarda Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait I ve II.
katlar tamamen incelenmiş, bazı kesimlerde III. kat yapısına ulaşılabilmiştir.
2006 yılında ilk kez kazılmaya başlanan PA-RA/ 40 plan karelerinde yüzey
toprağı yaklaşık 20 cm. lik bir dolgu oluşturmuştur. Bu dolgunun altında höyüğün
Sarıkaya Sarayı’nın yer aldığı güneydeki yükseltisinden itibaren kuzeydeki Hatipler
Sarayı’na kadar uzanan kesimindeki bütün plan karelerde karşılaşıldığı gibi Yeşilova
Beldesi’nin mezarları bulunmaktadır. Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait çok kireçli
seramik parçalarının sayısının derinliğe göre giderek arttığı bu mezarlarda 70- 80
cm. derinliğe kadar inilmiştir. 2006 yılında ikisi çocuk altısı yetişkinlere ait 8 mezar
açılmış, kemikleri toplanıp günümüzde kullanılan mezarlığa nakledildikten sonra
kazılara devam edilmiştir.
I. Kat Kazıları
2006 yılında I. kata ait buluntular sadece yeni açmalar olan PA-RA/ 40 plan
karelerinde incelenmiştir. Bu açmalarda I. kata ait olan doğu – batı yönünde uzanan
* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/TÜRKİYE.
1 2006 yılı kazılarına doktora ve yüksek lisans öğrencileri Arkeolog Atila Türker, Hamza Ekmen,
F. Gülden Özkalalı, Engin Özer, Nazime Turanlı, Sevgi Gülalp, Atakan Akçay, Yalçın Kamış,
Konservatör Serhat Karakaya katıldılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Kültür ve Tabiat Varlıkları
Genel Müdürlüğü’nden Nesrin Demirhan temsil etti. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma
özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı, kazıların yürütülmesi için gerekli maddî katkıyı
sağlayan kuruluşların yetkililerine yardımları için teşekkürlerimi sunarım.
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kerpiç bir duvar Yeşilova mezarlarının ikisi tarafından tahrip edilmiştir. Bununla
aynı seviyede olan RA/ 40 plan karesinin güney kesitine yakın konumdaki L biçimli
bir parçası korunmuş duvar, I. kata aittir. Bir plan vermeyen bu duvarlardan başka
I. kata ait bir başka kalıntı, PA/ 40 plan karesinin güney köşesindeki iki mezar
arasından başlayarak açmanın batı kesitine kadar, yaklaşık 2.5 m. devam eden,
seramik ve kemik parçaları ile döşeli bir alandır. Bu alan, önceki yıllarda hemen
kuzeyindeki PA-RA/ 38- 39 plan karelerinde saptanan I. kat sokağının korunan
bir parçasıdır. Aynı yola ait bir başka parça, PA/ 40 plan karesinde, kuzey kesitine
yakın kısımda Yeşilova mezarlarının hemen altında korunmuştur.
Önceki yıllarda bulunan I. katın yol kalıntılarına göre daha yüksek bir seviyede
ele geçirilen bu bulgular I. kat yolunun güneye doğru hafif yükselerek Sarıkaya
Sarayı’nın batısına doğru olan bir yöne uzanmaktadır (Resim: 1). Sokak ve duvar
parçalarının II. kat binalarının bazılarının üstünü kapatacak şekilde olması, II. kat
yapılarının yıkılmasından hemen sonra yeni bir kent planlamasının yapıldığını ve
sokak yerlerinde değişikliklerin olduğunu kanıtlamaktadır.
2006 yılı kazıları sırasında I. kata ait bir başka buluntu TA/33 plan karesinin
SA/ 34 ile kesiştiği yerde açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğu kısmına yakın
bir kısımda, henüz bir mimarîye bağlı olmayan bir fırın mevcuttur. Ağzı batıya
bakan, 1.80 m. çapındaki fırın yaklaşık 40 cm. yükseklikte korunmuştur. Hemen
önündeki sıkıştırılmış toprak seki kısmen korunmuştur. Bu sekinin tabanına kadar
sadece kap ve kemik parçalarından oluşan dolgu bundan sonra alanın tamamında
küllü bir yapıda 1.40 m. derinliğe kadar devam etmektedir. Bu kül dolgu içinde
parçalar hâlinde potalar, şekilsiz tunç ve kurşun parçaları ele geçirilmiştir. Bu
bulgular aşağıda değinileceği gibi, alanın I ve II. katlar zamanında çöplük olarak
kullanıldığını göstermektedir.
2006 yılının I. kat küçük buluntuları kemikten bir sap, pişmiş topraktan altı
ağırşak ve bir çanaktır.
II. Kat Kazıları
2005 yılı kazıları sırasında PA-SA/ 39 plan karelerde I. kat yol dolgusunun
altında II. kat yapılarının ve sokağının olduğu saptanmıştı. Bu sokağın PA-RA/
40 plan karelerinde devam ettiği, bu alanlarda ve önceki yıl kazılan PA-SA/ 39
plan karelerinde buna bitişik olan yapıların iki evreli olduğu 2006 yılı kazıları ile
belirlenmiştir. Bu çevredeki sokaklar ise her iki evrede aynı ölçülerde ve yönlerde
kullanılmış ancak atıklardan dolayı giderek yükselmiştir.
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II a Evresindeki Yapılar
2005 yılında kazılan alanlarda, biri yerleşimin kuzeydoğusundan gelip
güneybatısına doğru devam eden, diğeri kuzeybatıdan gelip güneydoğuya doğru
devam eden iki yolun RA/ 39 plan karesinde bir kavis yaparak birleştiği belirlenmişti.
Bunun güneyindeki genişçe meydanın bir bölümü 2006 kazıları sırasında açığa
çıkarılmıştır. RA/ 40 plan karesinin büyük bir kısmını kaplayan meydandan sonra
sokak batıya dönerek güneybatı yönünde devam etmektedir ( Resim: 1). Bu yolun
kıyısında yer alan, büyük kısmı 2005 yılında açığa çıkarılmış evlere ait iki yeni oda
daha açılmıştır.
Geçen yıl PA/ 39 plan karesinin güneyinde küçük bir kısmı kazılmış olan
ve içinde in situ iki büyük çanak ele geçirilen odanın avlunun güneyindeki son
oda olduğu belirlenmiştir. Bu oda içten içe 3.40x 2.50 m. ölçülerindedir. Odanın
güneybatı köşesi içten yuvarlatılarak bir seki oluşturulmuş ve düzgünce sıvanmıştır.
Bu duvarın sokağa açılan kısmında meydana bakan köşesinden başlayan bir ikinci
duvar yapıyı güney yönünde desteklemektedir. Destek duvarının temellerinde
Acemhöyük’te pek çok yapıda uygulandığı gibi kısmen taş kullanılmıştır. Bu odanın
batısında PA/ 40 plankaresinde yer alan ikinci oda esas olarak L şeklinde bir plana
sahiptir. 2005 yılında açmanın güney kenarında köşe yapan ve küçük bir parçası
açığa çıkarılmış ikinci odanın köşesinde at nalı biçimde bir ocak bulunmakta idi.
Odanın içten içe ölçüleri şöyledir: en geniş yerinde 3.80X 4.00 m., dar kenarları
1.35 ve1.90 m. dir. Odanın güney duvarına ocağın hizasına kerpiçle bir payanda
yapılmıştır (Resim: 1). Böylece asıl odadan kısmen ayrılan, ocak gereçlerinin
konabileceği küçük bir bölme oluşturulmuştur. Bu odanın güneybatısında, bir
kısmı açma dışında kaldığı için hangi eve ait olduğu henüz anlaşılamayan oda
da benzer plana sahiptir. Kuzeybatı köşesine yakın olan kısmında taban üstünde
yerinde kırılmış bir çanak ele geçirilmiştir. Odanın güney duvarına dayalı küçük bir
bölme bulunmaktadır.
PA/ 40 plan karesinin doğusunda sokağın karşı kenarında henüz bir yapı
ortaya çıkarılmamıştır. Bu alan ve bitişiğindeki RA/ 40 karesinde geniş meydanın
güneyinde bir plan vermeyen duvar parçaları dışında I. kat yapılarına ait beş çöp
çukuru bulunmaktadır.
II b Evresindeki Yapı
2005 yılında Asur Ticaret Kolonileri Çağının II. katına ait bir bina RA-SA/
38- 39 plan karelerinde açığa çıkarılmıştı. İki yolun arasında kalan adadaki
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evin kuzeydoğuya doğru devam eden uzantısı, III. kata ait Hizmet Binası’nın bu
yöndeki uzantısını belirlemek için kaldırılmıştır. Kaldırılan tabanın hemen altında
III. kat enkazı içine oturmuş ve yangın geçirmemiş bir başka yapının varlığı
anlaşılmıştır ( Plan: 1). Bu yapı Acemhöyük’te gerek Sarıkaya Sarayı’nın batı
ve kuzeyinde gerekse Hizmet Binası’nın pek çok yerinde belirlendiği gibi, onun
enkazının düzeltilmesi ile hemen yangından sonra yapılan binalardan biridir. II.
katın ilk evresine ait olarak değerlendirdiğimiz bu yapılar daima küçük ölçekli ve
birbirinden ayrı olmaları ile karakterize olmaktadır. Yangın sonrasında bu felâketten
kurtulanların ilk anda barınmak için bu binaları yaptığı ve kısa süreli kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Sokakların ilk konumları da bu yapılara göre şekillenmiştir.
Hemen arkasından II a evresinde aynı sokaklara göre daha yoğun bir yapılaşmaya
gidilmiştir (Resim: 1).
2006 yılında açığa çıkarılan bu yapı, geç evre yapısı ile sokağa göre aynı
konumdadır. Duvarlarının korunan yüksekliği geç evre yapısının temel taşlarından
yaklaşık 40- 60 cm. aşağıdadır. Büyük kısmı III. kat enkazı içine oturmuş evin
iki küçük odası ve sokağa bitişik olan kenarında bir deposu saptanmıştır. Bu
odaların kuzeybatı duvarlarının sonraki evrenin yapımı sırasında tamamen
kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Odalardan dikdörtgen biçimli olan batıdaki güneybatı
köşesinde bir ocak ve önündeki seki ile mutfak olarak kullanılmıştır. Bunun
kuzeydoğusundaki küçük oda ise dikdörtgen planlıdır. Doğudaki sokağa bitişik
olan duvarında kısmen taş temel kullanılmıştır. Bu odanın kuzeydoğusunda bir
başka odanın daha varlığı ancak izlerinden seçilebilmektedir (Plan: 1). Bu kısım
II. katın geç evresine ait büyük bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. Bu
çukurda kül ve kemik kalıntıları ile birlikte çanak, çaydanlık ve vazo biçimli kaplara
ait parçalar ele geçirilmiştir. Bunlardan iki çaydanlık ve üç çanak tümlenebilmiştir.
Odanın batısında yol kenarında ona paralel uzanan bir duvar parçası ile ona bitişik
güneyindeki platformun bu yapıya ait olup olmadığı ise belirlenememiştir. Biri bu
platformun doğusunda diğer ikisi kuzeyinde bulunan üç çöp çukuru üst evreye
aittir.
II. kat zamanına ait bir başka bulgu SA- TA/ 33- 34 plan karelerdedir. Yukarıda I.
kat döneminde bir fırın ve hemen önündeki küllü dolgunun yaklaşık 3 5 m. çapında
bir alanda 1.40 m. derinliğe kadar devam ettiği belirtilmişti. Bu alandaki kazılar aynı
küllü dolgunun III. kat yanmış binasının seviyesine kadar devam ettiğini ve alanın
II. katın tamamında çöplük olarak kullanılmaya devam edildiğini göstermektedir.
Bu geniş alanın batı ve kuzeyinde II. katın erken evresi zamanında kullanılmış
birer madenci atölyesi bulunmaktadır. Bunlardan batıdaki; daha önceki yıllarda
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saptanan SA/ 34- 35 plan karelerdeki III. kat binasının bir duvarını da kullanmış
olandır. TA/ 34 plan karesinde, kuzeyde yer alan ise Prof. Dr. Nimet Özgüç
tarafından yapılan kazılar sırasında bulunandır2. Bu iki atölyenin arasında kalan
kısım onların çöplüğü olarak kullanılmaya başlanmış, zaman içinde diğer atıklarla
da genişlemiştir. Onun bu özelliğini alanın tamamına dağılmış çok sayıda kırık/
atık pota parçası, metal cürufları, çok küçük parçalar hâlindeki tunç ve kurşundan
maden parçaları, kalıp parçası açıkça göstermektedir (Resim: 2).
Bu dolgular alanın tamamının, şimdilik hem I. hem de II. kat zamanında çöplük
olarak kullanıldığı göstermektedir. Bu çöplük içinde TA/ 34 plan karesinin güney
kenarına yakın bir yerde III. kat binası tabanına yakın bir seviyede, kemiklerle
birlikte ele geçirilen bazı kap parçaları arasında derin bir çömleğe ait kulpu kabın
ağız kenarını ısıran antilop başı şeklinde boya bezekli iki parça dikkat çekicidir.
Buna benzer bir başka kabın parçası 1999 yılında SA/ 34 plan karesinde II.
katta ele geçirilmişti. Kabın ağız kenarını ısıran antilop başı biçimli kulpa sahip
kaplar Acemhöyük’ te yalnız pişmiş topraktan değil obsidyen örnekleri ile de
tanınmaktadır3.
II. katın küçük buluntuları pişmiş topraktan on dört adet ağırşak, iki hayvan
figürini, iki çanak, birer fincan ve çaydanlıktır. Bu katın çöp çukurlarında bulunan
beş çanak, bir testicik ve bir çaydanlık tamamlanabilmiştir.
III. Kat
Kazıların asıl hedefi olan III. katın Hizmet Binası’ nın planının öğrenilmesine
yönelik kazılar SA-RA/ 37- 38 plan karelerinde yapılmıştır. RA/ 37- 38
plan karelerinde Hizmet Binası’nın güney kanadındaki 20 numaralı odanın
güneydoğusunda iki odanın varlığı bu enkaz içine oturmuş olan II. kat binalarının
hemen altındaki kalıntılarla anlaşılmıştır. Bu iki oda hemen hemen aynı ölçülerde,
kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Hizmet Binası’nın 5. odasının
güneyindeki 21. oda bunun batısındaki 22. oda olarak adlandırılmıştır (Plan: 2).
Bunlardan 21. oda 10.25x 5.35 m. ölçülerdedir. Odanın duvarları Sarıkaya Sarayı
yönüne doğru daha alçak seviyede korunmuştur. Bunun nedeni yukarıda açıklanan
2 Özgüç N., “Silver and Copper Ingots from Acemhöyük” Beiträge zur Kulturgeschite Vorderasiens
Festschrift für Rainer Michael Boehmer, Mains (1995), 513- 514.
3 Özgüç N., “Acemhöyük Kazıları” Anadolu /Anatolia X( 1968), 22, Res. 6; Öztan A., ‘’Acemhöyük
Taş Kapları’’ Belleten LII/ 203 (1988), 393 vd.
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II. katın ilk evresine ait yapılanmanın bu kesimde olmasıdır. Dikdörtgen biçimli bu
odanın içinde, korunan duvar yüksekliklerinden itibaren kuzeybatı kesimde yoğun
olarak yanmış ağaç kalıntıları saptanmıştır. En az iki kat hâlindeki bu kalıntılar
diğer odalardaki gibi tavan ve olasılıkla üst kat tabanına ait olmalıdır. Odanın
kuzeybatı köşesine yakın kısımdaki 1.50 m. genişliğindeki bir kapıdan batısındaki
22. odaya geçilmektedir. 20. odanın hemen güneyindeki bu odanın da 21. ile
aynı uzunlukta ( 10. 25 m.) olduğu görülmektedir. Bu ikinci odanın tam genişliği
henüz belirlenememiştir. Her ikisinin ( 21 ve 22. odalar) güneydoğu duvarlarının
bir bölümü üstüne yukarıda açıklanan II. katın üç çöp çukuru oturmuştur. Yanmış
ağaç kalıntıları kaldırılmadığı için her iki odada da taban seviyesine henüz
ulaşılamamıştır. Bunlardan 21. odada kemikten bir kaplama parçası ve altı adet
çanak ele geçirilmiştir.
III. kata ait kazı yapılan bir başka alan yukarıda sözü edilen II. kat çöplüğünün
dolgusunun kuzeyinde SA-TA/ 34 plan karesinde yer alan Hizmet Binası’ nın 19.
odasındadır. Bir bölümü 2003 yılında kazılan bu odanın sınırlarını 2006 yılında
da saptayamadık. Ancak 2003 yılında olduğu gibi bazılarının içlerinde hayvan ve
denizel oldukları belirlenen yumuşakça kabukları bulunan çanakların çoğunlukta
olduğu kapların TA/ 34 plan karesinin ortalarına kadar uzandığını anlaşılmıştır4. Bu
kısımda ele geçirilen kap parçaları arasında Kuzey Suriye/ Kilikya kökenli bir gözlü
testi de bulunmaktadır (Resim: 3). Bu parça, Acemhöyük’te Sarıkaya Sarayı’nda
ele geçirilmiş aynı bölgeden getirilmiş olması gereken üç testi, kuzeybatıdaki
mutfaklar alanında bulunmuş bir çanak parçası gibi çok az sayıdaki ithal seramik
arasındadır.
TA/ 34 plan karesindeki III. kat dolgusu içinde iki ağırşak, bir tezgâh ağırlığı,
çizi bezekli bir küre, üstünde 0.9 cm. çapında bir damga mührün silik baskıları olan
pişmiş topraktan bir küre; 19. odanın bu plan karesindeki uzantısında iki çanak ve
kemikten bir âlet diğer buluntulardır.
2006 yılı kazıları sonucunda ele geçirilen ve tümleme işlemleri tamamlanan 56
adet envanterli, 31 adet pişmiş toprak, taş ve metal etütlük eser Aksaray Müzesi’ne
teslim edilmiştir.

4 Öztan A., “2003 Yılı Acemhöyük Kazıları” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt (Ankara), 95.
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Plan 1: Acemhöyük II. katın iki evresine ait yapıların planı
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Plan 2: III. kat Hizmet Binası’nın planı

522

523

Resim 1: Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II. katın iki evresi ve III. katın Hizmet Binası

Resim 2: Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II. katın madenci çöplüğünde bulunmuş olan atıklar

Resim 3: Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait III. katın Hizmet Binası’nda bulunmuş olan Kuzey
Suriye/ Kilikya gözlü testisi

524

ÖREN (ADRAMYTTEİON ANTİK KENTİ)
2006 YILI KAZI ÇALIŞMASI1
Tülin ÇORUHLU*
Antik Misya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Adramytteion antik kenti
Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi içinde yer almaktadır. Adramytteion
antik kentindeki 2006 dönemi kazı çalışmaları, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi
Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün işbirliği ile, 25.07.2006
-15.08.2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
I. KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
1. FII Açması Duvar Temizliği
2005 kazı döneminde FII açmasının batı tarafında ortaya çıkan ve doğu yüzünde
fresk olduğu anlaşılan duvarın temizlenmesi gerçekleşmiş, ancak yeterli finans
temin edilemediği için, bu duvarın ait olduğu mekânı tamamlamak ve tanımlamak
üzere FI, FIII ve GII, GIII plan kareleri açılamamıştır. Bu çalışma gelecek yıllara
ertelenmiştir. Başlangıç ve bitiş seviyesi:18.60- 16.20 m. olan FII açmasının batı
tranşesine bitişik olarak karşılaşılan ve 80- 100 santim yüksekliğindeki bölümü
ayakta olan duvar önceki kazı döneminde ortaya çıkmıştı. Doğu yüzünde fresko
olduğu anlaşılan duvarın önünde, freskoları korumak maksadı ile 15-20 santim
genişliğinde toprak tabakası bırakılmış, duvarın üst tarafı kil harcı ile aynı seviyeye
getirilmişti. 2006 sezonunda ise duvarın doğu yönündeki söz konusu bu toprak
tabakası kaldırılarak, freskolu yüzey temizlendi. Bu duvar yüzeyinde üst üste
uygulanmış üç tabaka hâlinde freskolu sıva tabakası ile karşılaşıldı. Üzerini
daha önce koruma maksatlı olarak oluklu sac örtü ile kapattığımız duvar, ayrıca
freskoların zarar görmemesi için bez ve havalı naylon ile de örtüldü. Son kullanımı
Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi işlik mekânına ait olduğu düşünülen 7 metre
uzunluğundaki duvarın diğer bağlantıları ve ait olduğu mekân hakkında daha net
deliller çevre açmalar açıldıktan sonra elde edilecektir. FII açmasındaki bu duvarın
Erken Bizans Döneminin balık ağı veya dokumacılıkla ilgili bir atölye/işlik olabileceği
* Yrd.Doç.Dr.Tülin ÇORUHLU, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi, Sakarya/TÜRKİYE.
1 Bu yazıda kullanılan fotoğraflar yazara aittir.
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düşünülmektedir. Bu açmadan söz konusu duvarın işlik mekânına ait olduğunu
doğrulayan taş ve pişmiş toprak ağırlık ve ağırlıklar2, pişmiş toprak makara3, kemik
iğneler4, bronz âletler5, sikkeler6 gibi buluntular da ele geçirilmiştir.
2. Seramik Fırını Temizliği
Başlangıç ve bitiş seviyesi: 19.35-17.20 m. olarak açılan 2005 dönemi EIII açması ile E-II açmaları arasında ortaya çıkmış olan erken Ortaçağ seramik
fırınının içi açma seviyesinin 125 santim aşağısına kadar indirilmiş ve fırının
ateşlik kısmının tabanına ulaşılmıştır. Her aşamasında belgelenen bu çalışma
sırasında fırının teknik özellikleri, kullanım şekilleri ve üretimleri ile ilgili önemli
kanıtlar elde edilmiştir. Ateşleme ağzı, ateşlik, yükleme ağzı, ateşlik ile pişirilen
seramik mamulün arasında yer alan ızgara seviyesi, ısı sirkülasyon sistemi ve bazı
fırın malzemeleri Ortaçağ seramik teknolojileri konusunda önemli deliller olarak
ortaya çıktı. Fırın duvarlarına dıştan kil harcı ile yapılan konservasyon ve üzerinin
örtülmesi şimdilik yeterli tedbir olarak görülse de, fırının koruma ve restorasyona
ihtiyacı vardır. Başka fırınların da karşımıza çıkacağı delillerine sahip olduğumuz
bu alan ve çevresi 4-6.yüzyıllarda Adramytteion üretimi ticarî ürünler açısından
önemlidir. Bu fırında üretilen kapların genellikle yağ kandilleri, küçük boyutlu tam
ve yarı akışkan sıvı kapları, farklı çaplarda mutfak çanakları şeklinde ticarî kaplar
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, bu işliklerin korunması gerekir.
3.Mezarların Açılması
Adramytteion antik kenti kazı çalışmaları yoğun oranda 229 ada, 8-9
parsellerdeki kazı alanında sürdürülmüştür. Bu alanda 2005 kazı döneminde
tespit ettiğimiz, ancak açmadığımız üç adet tuğla kapaklı Ortaçağ mezarı
açılmıştır7. Adramytteion mezarlarını 2004 döneminden itibaren açılış sırasına
göre kodlamaktayız. Bu kodlamaya göre, bu yıl açılan mezarlar GXXVI-GXXVII2 Kazı envanter numarası PT 001/05, PT 002/05, PT 003/05, PT 005/05, PT 022/05, PT 024/05,
PT 0272/05( 4 adet), PT 036/06, T004/05, T005/05.
3 Kazı envanter numarası PT 037/06.
4 Kazı envanter numarası K004/05, K0043/05, K001/05, etütlük 5 adet iğne (05).
5 Kazı envanter numarası M001/05, M005/05, Moo7/05.
6 Kazı envanter numarası S 003/05, S 006/05.
7 Mezarlar ekip üyemiz Antropolog Prof.Dr. İzzet Duyar’ın eşliği ile açılmıştır.
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GXXVIII numaralı mezarlardır. Eski açmalarda yer alan bu mezarlardan GXXVI
ve GXXVIII gömülerinde, iskeletin başının yanında küçük boyutlu ve pişmiş
topraktan yapılmış yonca ağızlı birer adet yağ kabı şeklinde mezar hediyesi ele
geçirilmiştir. Kazı envanterine kaydedilen bu eserler müzeye teslim edilmiştir. Her
üç iskelet de fizikî antropolojik araştırmalar için ilgili ekip üyesi sorumluluğunda
incelenmek üzere, 2001 -B açması iskeletleri ile birlikte A.Ü.Adli Tıp Enstitüsü’ne
gönderilmiştir.
4. Buluntular
2006 çalışmaları sırasında ele geçip Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi’ne
envanterlik eser olarak teslim edilen dört adet eserden üçü pişmiş toprak objeler, bir
adedi ise taş eserdir. Aşağıda envanter özellikleri verilen bu eserler, Adramytteion
kazı envanterine PT033, PT034, PT037 ve T010 numaralarıyla kaydedilmişlerdir.
1. Pişmiş toprak yağ kabı (unguentarium), Env. No. PT033/09.08.2006,
Bulunduğu yeri ve kodu: Örentepe kilise içi B I açması, (G XXVI) 18.50 cm.,
boyutları ve ağırlığı: yükseklik: 8 cm., karın çapı: 5.5 cm., dip çapı: 4.2 cm., ağırlık:
65 gr., dönemi 5. yüzyıl. Tanım: Düz dipli, şişkin karınlı, dar boyunlu, yonca ağızlı
(kırık) ağız kenarından başlayıp gövdeyle birleşen tek kulplu, açık pembe hamurlu,
zeytin yeşili sırlı mezar hediyesi. İskelet kafatasının sağ tarafından gömü hediyesi
olarak dikey konumda ele geçirilmiştir. Tuğla kapaklı erken Ortaçağ Adramytteion
gömülerinde mezar hediyesinde gelenek olarak kullanılan bu formlar kutsal
sayılan zeytinyağı kaplarıdır. Daha önceki kazılar sırasında aynı özelliklerde başka
örneklerde ele geçirilmiştir. (2005 buluntusu PT 015 numaralı örnek ve 2002,
2003, 2004 kazı dönemlerinde ele geçirilen örneklerle benzer özellikler gösterir.)
Üzerinde fırın hataları bulunmaktadır.
2. Pişmiş toprak yağ kabı (unguentarium), Env. No. PT033/09.08.2006,
Buluntu yeri ve kodu: Örentepe kilise içi B I açması, GXXVIII 18.50 cm., boyutları
ve ağırlığı: yükseklik: 7,3 cm; ağız çapı: 2 cm; dip çapı: 4,3 cm; ağırlık: 71 gr.
Dönemi: 5. yüzyıl. Tanım: düz dipli, şişkin karınlı, yonca ağızlı ağız kenarından
başlayıp gövdeyle birleşen tek kulplu, açık pembe hamurlu, boyundan yatay yivli,
sırsız mezar hediyesi. İskeletin doğu-batı doğrultusunda sağ omzunun güney
kısmında gömü hediyesi olarak dikey konumda ele geçirilmiştir. Kilisenin narteks
kısmı içinde batı duvarının kuzeye yakın bölümünde kaya içine yerleştirilmiş
mezarda bulunmuştur. Muhtemelen karıştırılmış olan mezarda, olması gereken
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yer olan başın yan tarafından omuz hizasına kaymıştır. Tuğla kapaklı erken
Ortaçağ Adramytteion gömülerinde mezar hediyesinde gelenek olarak kullanılan
bu formlar kutsal sayılan zeytinyağı kaplarıdır.
3. Pişmiş toprak makara, Env. No. PT 037/ 07.08.2006, Buluntu yeri ve kodu: F
II açması 16.20 cm; boyutları ve ağırlığı: yükseklik: 5,3 cm; çapı: 1,3 cm; ağırlık:21
gr. Dönemi: 5-6.yüzyıl. Tanım: Kırmızı hamurlu, siyah astarlı, ortadan delikli pişmiş
toprak makaradır. Bir işlik mekânı olan FII açmasında 2005 döneminde de dokuma
ile ilgili buluntu olarak ele geçirilmiştir.
3.Taş döküm kalıbı, Env. N0. T010/02.08.2006, Buluntu yeri: Örentepe E-III
açması fırın içi; boyutları ve ağırlığı: yükseklik: 6,4 cm; genişlik. 4,4 cm; cidar:
0,6 cm; ağırlık: 45 gr. Dönemi: 5. yüzyıl. Tanım: Gri renkli kayrak taşından
yapılmıştır. Arka yüzü yontularak şekillendirilmiş olan kalıbın ön yüzünde orta aks
üzerine oyularak işlenmiş iki adet eşit kollu haç motifi bulunmaktadır. Taşın kısa
kenarlarında motiflere birleşen döküm ağızları vardır. Haç motiflerinin içleri ince
noktalar şeklinde çentiklenmiştir. Altın, gümüş veya cam haç kolye dökümü için
kullanılmış olmalıdır. Fırın açmasından çıkması, eritme işleminin seramik fırını
ısısından yararlanılarak yapıldığını düşündürmektedir.
II.Tümleme ve Konservasyon Çalışmaları
2006 yılı çalışmalarında buluntuları tümleme ve değerlendirme faaliyetleri de
gerçekleştirilmiştir. 2006 fırın temizlik çalışması sırasında, fırının ateşlik kısmına
düşerek parçalanmış hâlde bulunan ve 1/3 oranında parçaları eksik olan tek
kulplu kupa ile 2005 yılında ele geçirilen, ancak parçaları çok eksik olduğu için
envantere alınmayan 12 adet pişmiş toprak yağ kandilini tümleme ve tamamlama
çalışmaları konservatör ekip üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Büyük
bir kısmı fırın açmasında ele geçirilen söz konusu kandiller üzerinde yapılan
çalışmalar, Adramytteion antik kenti kazılarında ele geçirilen yağ kandillerinin 26. yüzyıllara tarihlenebileceğini ortaya koymuştur. Adramytteionlu ustalar, birçok
Geç Roma Dönemi kandil ustaları gibi, kandil yapmak için ıslak kili iki ayrı kalıba
basıp hamur henüz ıslakken birleştirmiş; ateşlik ve hava delikleri ile kulplarını
işlemişlerdir. Çoğunlukla kımızı ve kahve rengi tonlarında hamur kullanmışlardır.
Ancak az da olsa gri ve deve tüyü renkli hamur örnekleri de vardır. Büyük bir
çoğunluğu bünye rengi tonlarında astarlıdır. Bu kandillerde oval veya armudî
form ile yuvarlak formlar hâkimdir. Yükseklikleri 2-4 santim, çapları ise 6-7 santim
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arasında değişmektedir. Kulplarının çoğunluğu üstten tutamaklı ve tek deliklidir.
Kulpların sırtları ise bir ile dört sıra yivlidir. Az sayıda deliksiz kulp, bir örnek de
ise çimdik kulp ile karşılaşılmıştır. Bezemelerinde ise bitkisel, geometrik ve figürlü
süslemeler bulunmaktadır. Kandiller arasında ithal örnekler de vardır. Özellikle
Kilikya, Efes, Bergama ve Kuzey Afrika ve İtalya kandillerinin bazen bire bir, bazen
benzer taklitleri yapılmıştır8.
III. Antik Kentte Yapılan Yüzey Çalışmaları
Adramytteion9, M.Ö. I. binyılda Batı Anadolu’da Gediz (Hermos) ve Küçük
Menderes (Kaystros) nehirleri civarında yaşamlarını sürdüren ve MÖ. VII.
yüzyılda Mermnad Sülalesi’nden Gyges’in kral olmasıyla (687-645) birdenbire
zenginleşmeye başlayan ve Yakın Doğu’da en önemli devletlerden biri hâline
gelen Lydialılar tarafından kurulmuştur. Kentin kurucusu Kral Alyattes (615-560)’in
oğlu, Kral Kroisos (560-546)’un kardeşi Adramys’tir10.
Bilindiği gibi, Lydialılar ile onlara komşu olan Persler arasında M.Ö. 546 yılında
bir savaş meydana gelir. Pers Kralı II. Kyros (559-529) Lydia Kralı Kroisos’u
yenilgiye uğratır, Lydia’nın başkenti Sardes ele geçirilir, böylece Adramytteion’da
dahil olmak üzere tüm Anadolu Pers hâkimiyetine girer11. Persler’in Büyük
İskender’e yenilmesiyle Anadolu’daki hâkimiyetleri son bulur. Kazandığı zaferler
8

Hayes, J.W, Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Grek and Roman Clay Lamps,
Toronto 1980 /Barın, G., ‘Aydın ve Milet Müzelerinde Bulunan Red-On White Grubu Kandiller.
Arkeoloji ve Sanat , İstanbul 2000, s.235-259 / Hadad, S., ‘Oil Lamps From Third tothe Eight
Century C.E. at Scythopolis-Bet Shean’Dumbarton Oaks Paper, No 51, 1957.
9 Adramytteion adı ilk defa Herodot Tarihi’nde geçmektedir. Bkz. Hdt. VII-42. Lloyd, 2003, 131
’de de Herodotos’tan yapılan alıntı görülmektedir.
10 D.R.Sear, Greek Coins and Their Values Vol.2 Asia & Africa (1979) Nr. 3800; Uzunçarşılı,
2000, 51; Özdemir, 2000, 28;. Beksaç, 2002a, 194 ’te Adramys, Alyattes’in oğlu olarak
belirtilirken; T.Bakır, “Daskyleion”, HÖYÜK I (1991) 76-77 ’de Damaskuslu Nikolaos’un bir
parçası verilmiş olup, Adramys, Sadyattes (625-615)’in gayri meşru çocuğu, Alyattes’te yasal
çocuğu olarak gösterilmektedir. Ayrıca Bkz. M.Salman, Balıkesir Tarih Coğrafyası (1957) 43.
Strab. XIII-65 (Strabon burada, Adramytteion’da bulunan “Lydialı Kapısı” adındaki kapıdan
söz etmekte olup, günümüzde bu kapıdan bir iz yoktur). Tekin, 1998, 67-69. Sevin, 1999,
208-210.
11 Balcıoğlu, 1937, 39. Salman, 1957, 43. A.M.Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (1971) 253. Bakır,
1991, 71, 78. Tekin, 1998, 71. Sevin, 1999, 209-210. T.Bakır, “2500 Yıllık İlk Resmi Doğal
Park:Paradeisos”, Bilim ve Ütopya 78 (2000) 71. Özdemir, 2000, 30. Lloyd, 2003, 97, 121,
124. Arslan, 2005, 123.

529

sonrasında varis bırakmadan ölen (MÖ.13 Haziran 323) İskender’in arkasından
Anadolu’da küçük krallıklar kurulur. Adramyteion’ un da içinde bulunduğu Mysia
bölgesi Pergamon Krallığı’nın hâkimiyetine girer12.
Pontus Kralı VI. Mithridates Eupator (120-63)’un M.Ö. 88 yılında Batı
Anadolu’da etkisi görülmeye başlar. Amasya Ovası’nda Pontus kuvvetleri ile
karşılaşan Romalı komutan Aguillius’un kuvvetleri yenilir. Savaş sonrasında Batı
Anadolu Pontus kralının egemenliğine girer ancak Mithridates’in bu üstünlüğü de
fazla sürmez. M.Ö. 86 ve 85 yıllarında iki defa yenilgiye uğrayan kral, 85 yılında
Dardanos Barışı’nı yapmak zorunda kalır. Mysia bölgesi ve Batı Anadolu tekrar
Romalıların egemenliğine girer. İlerleyen süreçte Adramytteion kenti de en parlak
dönemini yaşayacaktır13.
Roma İmparatorluğu’nun MS.395’te bölünmesi sonucu imparatorluk Doğu ve
Batı Roma olarak ikiye ayrılır, bir başka deyişle, Bizans İmparatorluğu kurulur,
Adramytteion kenti de bu yeni imparatorluğun egemenliğine girer. Kazılar
esnasında ortaya çıkarılan mimarî yapılar ve ele geçirilen küçük buluntular
Erken Bizans Döneminden itibaren XIV. yüzyıla kadar uzanan yoğun bir Bizans
tabakasına işaret etmektedir14.
Bizans İmparatorluğu Anadolu’yu parçalara ayırır ve “Thema” adını verdikleri bu
bölgelerin başına geniş yetkilere sahip generaller olarak da tanımlayabileceğimiz
12 Atlan, 1993, 45’de Pergamon Kralı II. Eumenes (197-159)’in kurduğu, ön yüzlerinde sarmaşık
yaprağı ve çiçeklerden yapılmış bir çelenk içinde yer alan ve Dionysos ile ilgili olan Sihirli
Sepetten (Cista Mystica) dolayı Kistophor (Cistophoros-Sepet Taşıyıcı) ismiyle bilinen
sikkelerin basıldığı birlik içerisinde Adramytteion’un da olduğu belirtilmektedir. Yine, H. A.
Seaby, Greek Coins and Their Values (1975) 121, Nr. 1498 ve Sear, 1979, Nr. 3800 ’de
görülen iki adet Adramytteion darbı Kistophor, Adramytteion’un da bu birlik içerisinde olduğunu
göstermektedir. Ayrıca Bkz. Salman, 1957, 43. S. Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları I (1970)
92. Strab. XIII-IV-2. V.Sevin, “Eski Anadolu Halkları: Mozayiğe Genel Bir Bakış”, PALMET II
(1998) 33. Howgego, 1998, 62-63, 117. Tekin, 1998, 113-114. Uzunçarşılı, 2000, 51. Beksaç,
2002a, 195.
13 Balcıoğlu, 1937, 41-42. W.M.Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (1960) 128. İ. Ebcioğlu,
“Phrygia Hadrianopolis’ine Ait Yayınlanmamış Bir Sikke”, Arkeoloji ve Sanat 28-31 (1985) 24.
Strabon. XIII-28-66. Uzunçarşılı, 2000, 51-52, DN. 4. Özdemir, 2000, 32-33. Beksaç, 2002a,
195 Beksaç, 2002, 87-88; Beksaç, 2002a, 198; Beksaç, 2003, 329-330; Çoruhlu, 2004 ’te
yine aynı döneme ait fresk ve mozaik parçalarıyla, figürin ve sikkelerden de söz edilmektedir.
Ayrıca Bkz. Strabon. XII-II-1; XII-III-1, 9, 28, 40; XII-VIII-11, 16, 18; XIII-27. Lloyd, 2003, 178,
197, 203-204.
14 Çoruhlu, 2002, 89-90. Çoruhlu, 2003, 331-332. Çoruhlu, 2004.
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“strategos”ları getirir15. Adramytteion kenti, Hermos (Gediz) ile Yukarı Kaikos
(Bakırçay) vadilerini kapsayan Neokastron Theması içinde yer alır16.
3 Haziran 713 tarihinde İmparator Philippikos (711-713) tahtından indirilip
yerine bir sivil memur olan Artemios, (II. Anastasios, 713-715) imparator olarak
geçirilir. Yeni imparator İstanbul için taarruza hazırlanmakta olan Araplar’ı
engellemek amacıyla başarılı icraatlar gerçekleştirir. Opsikion birlikleri isyan
ederek eyaletlerinin bir vergi memuru olan Adramytteionlu Theodosius’u (III.
Theodosius 715-717) imparator ilân ederler. Theodosius, bunun tehlikeli
olduğunu bilir, fakat kabul etmek zorunda bırakılır. Nitekim Anatolikan Theması’nın
Strategosu Leon (III. Leon, 717-741) imparatora karşı ayaklanır ve imparatorun
oğlunu esir alır. Theodosius, bu olaydan sonra anlaşma yapmak ister, kendisi ve
oğlunun güvenliğinin garanti altına alınması şartıyla yaşamının geri kalan kısmını
Ephesos’ta keşiş olarak geçirmeyi kabul eder. Yeni İmparator III. Leon 15 Mart 717
tarihinde tahta çıkar17.
XI. yüzyılın son çeyreğinde merkezi İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti
kurulurken, yaklaşık olarak aynı tarihlerde İzmir ve çevresinde Emir Çaka Beyliği
kurulur. Burhaniye civarında da ünlü Türk denizcisi Çaka Bey’in varlığından söz
edilmektedir18. Sırasıyla Selçuklular, Karesi Beyliği ve son olarak Osmanlı Devleti
bölgeye hâkim olur.
Adramytteion antik kentinin yayılım alanını belirlemek ve Ortaçağ Dönemi
kentinin küçülen sınırlarını saptamak üzere yapılan çalışmalar iki aşamalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama yüzey araştırması ve yer üstü bulguları tespit
çalışması, ikinci aşama arkeometrik ölçümler olmuştur. Söz konusu yer üstü tespit
15
16
17
18

G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (1995) 89-90. Özdemir, 2000, 34.
Ramsay, 1960, 140. Özdemir, 2000, 34. Beksaç, 2002a, 195. Beksaç, 2002b.
Ostrogorsky, 1995, 143-145.
C. Cahen, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi (1992) 43 ’te Çaka Bey’in Klazomenai, Foça ve
İzmir’i işgal ettiği, daha sonrada yerli denizcilerin yardımıyla bir donanma kurarak Sakız,
Sisam ve Midilli adalarını ele geçirdiğinden bahseder. Ramsay, 1960, 122 ’de Bizans
İmparatoru I. Aleksios (1081-1118)’un Türkler tarafından tamamen yıkılan Adramytteion’u
yeniden inşa ettirdiği anlatılmaktadır. Beksaç, 2002a, 195 ve Beksaç, 2003, 330 ’da da TürkBizans mücadelesinden söz edilmiştir. Ayrıca Bürhaniye (1939) 7 ve Salman, 1957, 111-112
’de Sultan Kılıçarslan’ın Taylı Baba adlı komutanını sınır güvenliğini sağlaması için bölgeye
gönderdiği, Taylı Baba’nın burada önce Taylıeli Köyü’nü, daha sonrada Burhaniye’yi kurduğu
anlatılmaktadır. Cahen, 1992, 52 ’de ise imparatorun Menderes nehri civarını yeniden eline
geçirdiğinden ve Türkler’in batı vadilerinden çıkarıldığından bahsedilmektedir. Bu bilgilere
bakılarak en azından Adramytteion’da iskân anlamında Türk varlığı yoktur diyebiliriz.
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çalışmaları sırası ile antik kentin güneyinde belediyeye ait Fidanlık mevkiinde,
Ören Camisi çevresindeki özel mülkiyet ve belediye arazilerinde, mevcut kazı
alanının doğusundan geçen Meço Caddesi’nin doğusunda belediyeye ait pazar
yeri ve şahıslara ait arsalarda, bugünkü tiyatronun doğusunda, su deposu
çevresinde, Ören meydanında ve kaymakamlık konutunun önünde, Bergastepe
çevresinde gerçekleştirilmiş ve bulgular belgelenmiştir. Aynı mevkilerde jeofizik
grubu da ölçümler yapmıştır. Jeofizik ölçümler olarak alanda manyetik ve rezistivite
(özdirenç) ölçümleri yapılmıştır. Manyetik ölçümler mikromanyetometre cihazıyla
yapılmıştır. Ayrıca 2x2 metrelik karelere bölünerek köşe noktalarında manyetik
ölçümler alınmış ve bu ölçüm değerleri sonucunda alanın manyetik arkeojeofizik
haritaları oluşturulmuştur. Elektrik ölçümler olarak farklı açılım sistemleri (Wenner,
Schulumberger) kullanılmıştır. Elektrik ölçümlerle alanda oluşturulmuş olan 2x2
metrelik karelerin köşe noktalarında yer altına doğru 10 metre derinliğe kadar
ölçümler yapılmış ve arazinin 0-10 metre arasındaki kat haritaları modellenmiştir.
Yüzey araştırması çalışması sırasında antik kent Adramytteion’un bugünkü
Ören yerleşiminin altında yer aldığı ve kentin en geniş sınırlarına ulaştığı Roma
Döneminde şehrin güneyde, bugünkü Öğretmenler Mahallesi siteler mevkii,
doğuda Ayaklı ‘ya doğru uzanan Altın Kamp yolu ve kuzeyden denize birleşmekte
olduğu yer üstü bulguları ve topografik değerlendirmeler ile tespit edilmiştir.
Roma Dönemi kentinin önemli yapılarını bünyesinde barındıran şehir Akropolü
ise modern Ören yerleşimi tarafından işgal edilmiştir. Kent Erken Ortaçağdan
itibaren küçülmüştür. Küçülen kentin çevresi beden duvarları daire planlı burçlarla
desteklenmiş surlarla çevrilidir. Tespitler Ortaçağ kentinin giriş kapılarından birinin
kentin güney-doğusunda olduğu yönündedir. Ortaçağ kentinin surlarının güney
duvarı bugün Burhaniye Belediyesi’ne ait fidanlığın güney sınırından başlayıp
doğuya doğru uzanmaktadır. Tahribat görmüş hâliyle yer üstünde izlenebilen sur
duvarı boyunca iki adet burç izi de gözlemlenmiştir.
Surların Beyaz durağı (Çadır Kamp mevkii) içine alacak şekilde doğuya
döndüğü ve topografyaya göre mevcut kazı alanının doğusundan geçen ve Ören
Camisi’ne doğru giden caddeye (Meço Caddesi) paralel olarak devam ettiği
anlaşılmaktadır.
Ören Camisi çevresi, su deposunun kuzeydoğusundaki açık alan, belediye
otoparkları, otobüs duraklarının arkası yüzeyden tespit edilen erken Ortaçağ
bulguları açısından önemlidir. Roma Dönemi kent merkezinin, Geç Roma ve
Bizans Çağında da önemini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Özellikle otobüs durakları
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arkasındaki şahıs arazisinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından üzeri açılarak
tahrip edilmiş olan sarnıç ve büyük zahire küpü büyük bir dinî kompleksin depolarına
işaret etmektedir. Finans yetersizliği ve mülk sahibinin muvafakatı alınmadığı için
meçhul kişiler tarafından yapılmış olan kazı tarafımızdan tamamlanamamış ve
eserler kurtarılamamış, ancak etrafı tahdit bandı ile çevrilmiştir. Bugünkü yeni tiyatro
binasının güneydoğusunda yapılan yüzey çalışmalarında kapakları yüzeyden
dahi gözlemlenebilen, Ortaçağa ait tuğla mezarlarla da karşılaşılmıştır. Akseki
Pansiyon’un arka bahçesinde kalıntıları yer üstünden izlenen ve muhtemelen
Erken Hıristiyanlık Dönemine ait anıtsal bir yapıya ait olan kalıntılar daha önce
tespit edilmişti (2004). Söz konusu yapının doğuya devam ederek, mevcut kazı
alanımızın kuzeyindeki Urut Otel’e kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Ören
meydanından kumsala inen merdivenlerin sol tarafında in situ yer alan, erken
Roma sütun kaidesi ve alt parçası, denizden bakıldığında da Antik Adramytteion’un
Edremit Körfezi’ne en hâkim tepesi olduğu anlaşılan bu bölgede, antik kaynaklarda
belirtilen büyük tapınağın (Apollon Tapınağı) olması gerektiğini göstermektedir.
Ayrıca bu meydana bakan Kaymakamlık konutu önünde yer üstünden izlenen duvar
kalıntıları ile karşılaşılmıştır . Roma tapınağı ile ilişkili ipuçları vereceği kanaati ile
bu kalıntıların çalışılması önümüzdeki 2007 kazı dönemine ertelenmiştir. Ancak
2006 kazı döneminde tespit ettiğimiz bu kalıntılar, kazı ekibinin Adramytteion’dan
ayrılmasının ardından Balıkesir Müze Müdürlüğü’nün müsadesi ile arkeometrik
yüzey ölçümleri yapan jeofizikçiler tarafından bilgimiz dışında, kazılarak açılmış
ve burada yakın tarihlerde toprak altına gömülmüş Dorik nizamda sütun gövdeleri
depo gibi istiflenmiş olarak ortaya çıkmıştır. Kazı çalışması tarafımızdan yapılmadığı
için sağlıklı değerlendiremediğimiz, bu açmadaki sütun gövde parçaları yukarıda
adı geçen Roma tapınağına aittir.
Adramytteion’un Roma Dönemine ait ve Madra Dağları yönünden kente su
getiren kemer sisteminin varlığı ve bu su sisteminin hâlen Burhaniye Belediyesi’nin
Ayaklı tesisleri içinde bulunan bir maksene bağlandığını 2004 dönemi
çalışmalarında tespit etmiş ve raporlarımızda belirtmiştik. Bu maksenin, biri kent
içine, diğeri Bergastepe yönüne devam eden şebeke üzerinden iki büyük sarnıca
su gönderdiği sanılmaktadır. Bergastepe mevkiindeki sarnıç liman ve tersanenin
su ihtiyacını depolarken, diğeri antik şehrin içme suyunu sağlamaktadır. Bunlarla
ilgili çalışmalar da önümüzdeki çalışma dönemlerinde gerçekleştirilecektir.
Bergastepe mevkiinde yapılan çalışmalar, buranın Ortaçağ kenti surları
dışında kaldığını göstermiştir. Bu mevkiin Roma Çağında yoğun kullanımı
söz konusudur. Ancak limanın hemen arkasında olması nedeni ile adı geçen
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mıntıkanın deniz ticareti ve gemi yapımı ile ilgili olarak Ortaçağda da kullanıma
devam ettiği anlaşılmaktadır. Tepenin en üst noktasında liman kulesine ait olduğu
düşünülen kalıntılar, hemen tepenin yanındaki bahçeli evin önünde, toprak altında
kalmış depolara ait büyük pithoslar 2005 çalışmalarında arkeometrik ölçümlerle
tespit edilmişti. Her antik kentte olduğu gibi Adramytteion limanının da Roma
dönemi için bir tapınağı, Bizans Dönemi için bir kilisesi olması gerekir. Bu yapılar
da Bergastepe mevkiindedir. Söz konusu bu yapıların özel mülkiyete ait arazi
üzerinde olduğu doğrultusunda tespitlerimiz mevcuttur.
III.Antik Liman Çalışması
Adramytteion antik kenti bir kıyı kenti ve deniz ticaretinde önemli bir merkezdir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, antik kaynaklar iki limanı ve bir tersanesi olduğundan
söz edilen kentin stratejik açıdan da önemine işaret ederler19. Adramytteion
kentinin M.Ö. 478 yılında Persler’e karşı kurulan ‘Attika-Delos Deniz Birliği’nin
bir üyesi olduğu düşünülmektedir20. Tersanesinde üretilen deniz taşıtları da
Adramytteion’un önemli üretim kaynağıdır. Aziz Paulus’un bir Adramytteion gemisi
ile Roma’ya gittiği Hristiyanlık kaynaklarında belirtilmektedir. Antik kentte yapmış
olduğumuz kazı çalışmaları Adramytteion’un özellikle zeytin ve zeytin ürünleri
(yağ, sabun, pomad) ticaretinin delillerini de vermiştir21. Ayrıca Kaz ve Marda
Dağları’nın sağladığı imkânla kereste ve tomruk ticareti de bölge için önemli geçim
kaynağıdır. Bölgenin bu konudaki önemi Bizans ve Osmanlı Döneminde de devam
etmiştir.
2004 kazı döneminde yerini tespit ettiğimiz, hâlen su altında olan antik limanın
planını çıkarmak üzere 2006 döneminde yapılan çalışmalar, ancak sabahın
erken ışığı ile su altında görülebilen antik limana ait taş ve duvarların ölçülerini
almak şeklinde olmuştur. Bu çalışma, ekibimize ek olarak, sponsorun sağladığı
iki balıkçı teknesi ve dört eleman ile denizde gerçekleştirilmiştir. Yaşam Motel ile
Bergastepe mevkii hizasında ve kıyıdan yaklaşık 150 metre içeriye kadar, denize
doğru uzanarak at nalı formu oluşturan limanın oldukça büyük boyutlu muntazam
işlenmiş kesme taşlarının güney ve batıdan yer yer yaklaşık 15-20 metre civarında
19 Strabon, s.283.
20 Strabon, XII,XIII,XIV, s.51.
21 T.Çoruhlu, 2004 Yılı Ören(Adramytteion Antik Kenti) Kazı Çalışmaları, 27. Kazı Sonuçları
Toplantısı, C.1, s.229-240 / Ören (Adramytteion Antik Kenti) 2005 Yılı Kazı Çalışması, 28.
Kazı Sonuçları Toplantısı, C.1, s.479-500.
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çevreye yayıldığı, özellikle moloz taşlarının kuzeye doğru geniş bir alana yayılacak
şekilde aktığı gözlemlenmiştir. Limanın ana duvarları, etrafa yayılmış büyük taşları,
gemi ve tekne bağlama yerleri tek tek tespit edilmiş, ölçüler alınmış, fotoğrafları
çekilmiş ve antik limanın planı hazırlanmıştır. Limanın taşları yaklaşık 145x60x50
cm. boyutlarındadır ve birbirlerine iki ayrı yerden ve yaklaşık beş santim eninde
demir levhalarla bağlanmışlardır. Bu metal levhaların günümüze gelmiş örneği ile
karşılaşılmamakla beraber, taşlar üzerinde yuva ve demir pası izleri mevcuttur.
Tekli taş sıraları ve yer yer üst üste üçer taşın istiflenmesi ile oluşturulmuş duvarlar
iki tanedir ve birbirine 8 metre mesafede paralel olarak kuzeybatı yönünde kavis
yaparak uzanmaktadır. Güney yönünde kıyıdan yaklaşık 15 metre içeriden
başlayan duvarlar kuzey yönünde cep gibi bir gemi sığınağı oluşturur. Her iki duvarı
birbirine bağlayan yaklaşık 100x 50x 50 cm. boyutlarında taşlarla oluşturulmuş ara
duvarlar âdeta her iki duvar arasında havuzlar oluşturmaktadır. Duvarların arası
ise moloz taş dolgudur. Söz konusu duvarların limana dalga kıran görevi üstlendiği
ve iki duvar arasındaki havuzların ise gemi ve tekne inşasında kullanılan tersane
havuzları olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca duvarların güney yönünde dağınık
olarak düşmüş iki adet 145x145x60 cm. boyutlarında ve ortasında 45 cm. çapında
oyuklar bulunan muhtemel gemi bağlama taşları ile de karşılaşılmıştır. Duvarları
batı kısmında bir sütun gövde parçası ve dolgudan akmış moloz taşlar arasında
limanın ticaretine işaret eden çeşitli seramik ve amphora parçaları da görülmüştür.
Bu liman ve tersane ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalar ancak su altı çalışma ekibi ile
gerçekleşebilecektir.
Sonuç olarak , Adramytteion antik kenti 2006 dönemi kazı çalışmaları sırasında
elde edilen bulgular kente ait Roma ve Bizans Dönemi kanıtlarımızı güçlendirmiştir.
Bu bulgular ışığında Adramytteion antik kentinin kimliği yavaş ortaya çıkmaktadır
ve önümüzdeki çalışma dönemleri kentle ilgili olarak üstü örtülü daha birçok
ayrıntıyı netleştirecektir22.

22 Kazımıza katkılarından dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı’na, Sakarya Üniversitesi’ne ve Rektörü Prof.Dr.
Mehmet Durman’a, Balıkesir İl Genel Meclisi başkan ve üyelerine, Balıkesir İl Genel Meclisi
Turizm Komisyonu Başkanı Şefik Birdar’a, Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova’ya,
2006 kazı dönemi sponsorluğumuzu üstlenen Burhaniyeli turizmci Birsel Lemke’ye, Clup
Orient tesisine ve kazı ekibi üyelerimiz Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu, Prof. Dr. İzzet Duyar, Dr.
Gülsen Tezcan, Öğ. Gör. H.Cavit Ünal, Erşah Çakır, Nafize Tatar, Özlem Oktay, Derya
Atamtürk, Erkan Efe, Füsun İtler, Deniz Romey, Elif Çiçek Çoruhlu, Bilgehan Çoruhlu, Canan
Schlagehof’a teşekkür ediyorum.
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Resim 1: Pişmiş toprak yağ kabı
(unguentarium),
Env.
No.
PT033/09.08.2006;
bulunduğu yer ve kodu:
Örentepe kilise içi B I
açması, (G XXVI) 18.50
cm, boyutları ve ağırlığı:
yükseklik: 8 cm., karın çapı:
5.5 cm., dip çapı: 4.2 cm,
Ağırlık: 65 gr.; Dönemi: 56.yüzyıl

Resim 2: Pişmiş toprak yağ kabı (unguentarium), Env. No. PT033/09.08.2006; bulunduğu yer ve
kodu : Örentepe kilise içi B I açması, GXXVIII 18.50 cm., boyutları ve ağırlığı: yükseklik:
7,3 cm., ağız çapı: 2cm., dip çapı: 4,3 cm., Ağırlık:71 gr.; Dönemi: 5.yüzyıl
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Resim 3: Pişmiş toprak makara, Env. No. PT 037/ 07.08.2006; bulunduğu yer ve kodu : F II
açması 16.20 cm., boyutları ve ağırlığı: yükseklik: 5,3 cm., çapı: 1,3 cm., ağırlık: 21 gr.;
Dönemi: 5-6.yüzyıl

Resim 4: Taş döküm kalıbı, Env. No. T010/02.08.2006; bulunduğu yer: Örentepe E-III açması
fırın içi , boyutları ve ağırlığı: yükseklik: 6,4 cm., genişlik. 4,4 cm., cidar: 0,6; ağırlık: 45
gr.; Dönemi: 5.yüzyıl
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Resim 5: 2006 fırın temizlik çalışması sırasında, fırının ateşlik kısmına
düşerek parçalanmış hâlde bulunan ve 1/3 oranında parçaları
eksik olan tek kulplu kupa ile 2005 yılında ele geçirilen, ancak
parçaları çok eksik olduğu için envantere alınmayan 12 adet
pişmiş toprak yağ kandilleri (Konservatör Füsun İlter – H.Cavit
Ünal)

Resim 7: Deniz içinde dağınık olarak düşmüş olan ve üzerinde iskele babası yuvaları bulunan
gemi bağlama taşlarından biri
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Resim 8: 2005 yılında bulunmuş ve tümleme çalışmaları 2006 yılında gerçekleştirilmiş yağ kandilleri (Çizen: Füsun İlter)

Resim 9: Seramik
pişirim
fırının kesiti
(Çizen: T.Çoruhlu)

Resim 10: Tersane ve
limanın taslak planı
(Çizen: H.Cavit Ünal)
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MAGNESIA AD MAEANDRUM 2006
(23. YIL)
Orhan BİNGÖL*
Görkem KÖKDEMİR
2006 yılı Magnesia Kazısı 03.07.2006-20.09.2006 tarihlerinde yaklaşık 80 gün
sürmüştür. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleri ve maddî katkılarıyla, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün; Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi’nin maddî; Batısöke Söke Çimento Sanayi A.Ş.nin
lojistik destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Adı geçen bu kurumlarla, çalışmalarımız
sırasında maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen, Germencik Kaymakamı
Niyazi Can’a, Bakanlık temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Müzesi
uzmanlarından Necla Okan’a teşekkürlerimi sunmak isterim. Son dört yılda
olduğu gibi bu yıl da, Türk kazılarına yıllardan beri özlenen koşulları sağlayan
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü Magnesia’ya her zamanki
gibi destek olmuştur. Bundan dolayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür
ediyorum. Batısöke Söke Çimento Sanayi A.Ş. 1993 yılından bu yana tabldot
gereksinimimizi karşılayarak kazımızın en büyük sorunlarından birini çözmektedir.
Magnesia kazıları için büyük anlam ve önem ifade eden bu desteğin gelecek
yıllarda da sürmesini umarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
Tufan Ünal’a ve Genel Müdür Onur Altınışık’a bu lojistik destek için tüm kazı
üyeleri adına teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Erhan Altunel (Osman Gazi Üniversitesi
Jeoloji Bölümü) ve ekibine jeofizik çalışmalarıyla Magnesia’ya yaptıkları katkıdan
ötürü teşekkür etmeliyim. Ayrıca mimarî belgeleme, mimarî restorasyon ve
konservasyon çalışmalarının yürütülmesini yönlendiren Doç. Dr. Emre Madran ve
Dr. Nimet Özgönül’e, kampusun idaresi ve bürokratik işlemlerini, konservasyon
çalışmaları ile birlikte yürüten Işık Bingöl’e, kazıların direktiflerim doğrultusunda
yürütülmesinde ve katılımcılardan gelen raporların düzenlenerek kazı raporunun
oluşturulmasındaki katkılarından ötürü Arş. Gör. Görkem Kökdemir’e ve kazıya
* Prof. Dr. Orhan BİNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı. 06100 Sıhhiye – Ankara/TÜRKİYE.
Ar. Gör. Görkem KÖKDEMİR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı. 06100 Sıhhiye – Ankara/TÜRKİYE.
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tüm kazı süresi boyunca ya da zaman zaman katılan aşağıda isimleri yazılı tüm
uzmanlara, öğrencilere, özverili çalışmalarından ve katkılarından ötürü teşekkür
ederim: Epigrafi: Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Eski Çağ Tarihi ABD); mimarî belgeleme: Doç. Dr. Emre Madran, Dr.
Nimet Özgönül, Araş. Gör. Meltem Uçar, Elif Erdem (O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi);
konservasyon: Arkeolog/Restoratör Öğr. Gör. Işık Bingöl; öğrenci Mesut Yılmaz
(Ankara Üniversitesi, BMYO); arkeolojik çalışmalar: Araş. Gör. Görkem Kökdemir,
Araş. Gör. Baki Demirtaş, Araş. Gör. Özlem Vapur, Araş. Gör. S. Hakan Öztaner,
Araş. Gör. Abdülkadir Binici, Araş. Gör. Muharrem Oral; öğrenciler: İbrahim Ethem
Koçak, Semih Topçuoğlu, Nurcan Ağababa, Adem Acar, Erhan Ertosun, Görkem
Şın (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim
Dalı), Arkeolog Antje Kirchner (Almanya Halle Üniversitesi); Taşçı Ustası Zeynel
Bayraktar Bergama.
2006 yılı Magnesia kazısında yapılan kazı, onarım, restorasyon, düzenleme,
koruma önlemlerine ve belgelemeye yönelik çalışmalar aşağıdaki ana ve alt
başlıklar altında toplanmaktadır:
1. ARTEMİS KUTSAL ALANI
2006 yılı kazılarının büyük bir bölümü kutsal alandaki farklı yerlerde
yoğunlaştırılmıştır.
A. Artemis Tapınağı - Doğu Sondaj
2006 kazı sezonunda, tapınak doğu basamaklarının ortaya çıkarılması ve
bu çalışmanın sonucunda, önümüzdeki yıllarda bu bölümde yapılacak ölçüm
çalışmaları ile Artemis Kutsal Alanı doğu stoalarının yerinin belirlenebilmesi
amacıyla, tapınağın doğusunda sondaj niteliğinde 7.00 x 2.00 m. kazı çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, tapınağın ilk iki basamağı ile Kutsal
Alan’a ait kireç taşı döşeme, kazı yapılan alan içerisinde in situ ortaya çıkarılmıştır.
Bu çalışmayla doğu stoaların yerinin tespit edilebilmesi için yapılacak araştırmaların
ilk adımı tamamlanmıştır.
B. Toplantı Alanı ve Kurban Alanı Kuzeyi (Resim: 1-3)
Burada yapılan çalışmalar geçen yıllarda yapılan kazıların devamı niteliğindedir.
Toplantı Alanı’nın kuzeyindeki çalışmalar taban döşemesinin niteliğini saptamaya
yönelikti. 2000 yılı yapılan çalışmalar sonucunda, Toplantı Alanı’nın mermer
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döşemesinin kuzey sınırı dışında niteliğinin değiştiği saptanmış, döşemeyi
oluşturan blokların, Toplantı Alanı’nda kullanılan mermer döşemeden daha farklı
bir malzemeden (yer yer kireç taşı, yer yer kalitesiz kayrak) yapıldığı anlaşılmıştı.
53–57 No.lu plan kareler içerisinde, Artemis Sunağı’nın kuzeyinde üç, Toplantı
Alanı’nın kuzeyinde de altı açma olmak üzere birbirlerini izleyen, toplam dokuz
açmada kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında, Kutsal Alan
içerisindeki Artemis Sunağı’nın kuzeydoğu köşesinden Bizans Suru’na kadar;
ölçüleri, doğudan batıya doğru genişleyerek batıda 9.00 m. genişliğe ulaşan,
doğudaki yüksekliği 1.50. batıdaki yüksekliği 2.50 m. ve yaklaşık uzunluğu 60.00
m. olan bir alanda aşağıda değineceğimiz mimarî doku ortaya çıkarılmıştır.
Toplantı Alanı’nın kuzeyindeki döşeme, geçmiş yıllarda da saptandığı şekilde,
düzensiz ve farklı malzeme kullanılarak (kireç taşı, kayrak taşı) sürmektedir. Düzgün
kayraklardan oluşan doğu-batı doğrultusunda bir sıra blok korunmuştur. Bu sıranın
kuzeyinde ise farklı nitelikteki traverten ve ikincil kullanılmış mermer bloklardan
ve üç sıradan oluşan bir döşeme, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. İlginç
olan bu temel/döşeme niteliğindeki oluşumun içinde güney kenarda aralıklarla
sıralanmış gibi görünen ve ortalarında genelde kare formlu yuvalar bulunan
bloklardır. Bunların libasyon , sunu için ya da yazıt kaideleri olabilecekleri, fakat
burada düzenli sıralanmış gibi görünmelerine karşın, ikincil olarak kullanıldıkları
düşünülebilir. Bu bölümü şimdilik “Delikli Temeller” olarak adlandırmamıza
neden olan bu bloklar, geçen yıllarda kutsal alanın çeşitli yerlerinde de ikincil
olarak kullanılmış olduğu görülmüştü. Oldukça büyük bir alanı kaplayan toplam
dokuz açmada yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 45 adet bronz sikkenin
yanı sıra, yazıt parçaları ve çeşitli dönemlere ait çok sayıda seramik parçası ele
geçirilmiştir.
C. Kutsal Kaynak (?) (Resim 4)
Geçmiş yıllarda, Artemis Kutsal Alanı içerisinde, Toplantı Alanı’nın doğusunda,
tapınak ve sunakla aynı eksen üzerinde, Kurban Alanı’nın batıda bittiği yerin
ortasında, kireç taşı döşeme temelinin batıya doğru, basamak temellerine
dönüştüğü belirlenmişti. Bu alanda batıya doğru devam eden çalışmalar
sonucunda altı adet basamağı oluşturan bu temellerin en alt sırasının batısında
yine kireç taşından bir temel ortaya çıkarılmıştı. Bu temellerle, Toplantı Alanı
döşeme blokları arasında da kalan, güneybatı – kuzeydoğu yönünde ilerleyerek
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merdivenlerin hemen önünde sona eren bir künk sistemi ile karşılaşılmıştı. Bu
künk sisteminin, Artemision’da kullanılan kutsal nitelikli bir kaynağa su getirdiği
ve basamakların da bu kaynağa iniş için yapıldığı şeklinde yorumlanmış ve bu
nedenle “Kutsal Kaynak” (?) olarak adlandırılmıştı.
Basamakların daha ziyade kuzey yarısında yer alan ve kuzeye ve batıya doğru
ilerleyen temelin niteliği ise, Toplantı Alanı döşeme bloklarının altında kaldığından
araştırılamamış, buradaki çalışmalara son verilmişti. Daha batıda, yine Toplantı
Alanı döşemesinin altında kalan ve kuzeydoğu-güneybatı aksında 2003 yılında
saptanan kanalın da araştırılması yine aynı nedenle tamamlanmamıştı.
2006 yılında Kutsal Kaynak’ta bu konuları araştırmak için küçük ölçüde
çalışmalar yapıldı. Öncelikle Kutsal Kaynağın (?) kuzeybatısında yer alan ve
geçen yıllarda belgelenmesi tamamlanmış olan Toplantı Alanı’na ait kuzeygüney yönündeki dört adet döşeme bloğu kaldırıldı. Kazı çalışmaları sonucunda,
Kutsal Kaynak ile kanal arasındaki organik bağlantı sağlanmış oldu. Kutsal
Kaynağın merdivenleriyle inilerek ulaşılan kireç taşı temelin kanalın altına doğru
gittiği görülmüştür. Kanalın hemen doğusunda karşılıklı yerleştirilmiş olan profilli
blokların arasında, 0.50 m. genişliğindeki bir açıklık içinde, döşemelerin altından
geçen ve kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen başka bir künk sisteminin varlığı
ortaya çıkarılmıştır. Tabandan ve künklerden kaynayan suyun sürekli olarak
su pompası ile çekilmesine rağmen, çalışma şartları oldukça zor olan Kutsal
Kaynak’ta, Toplantı Alanı’na ait döşeme bloklarının çökmelerini önlemek amacıyla
kuzey ve güneydeki sınırlarına destek yapılmasından sonra buradaki çalışmalara
son verilmiştir. Yapılan kısa süreli bu çalışmalar sırasında çok sayıda, form veren
terra-sigillata, megara ve siyah astarlı seramiklerin parçaları ile bir adet figürin
parçası ele geçirilmiştir.
D. Kuzey Podyum (Resim: 5-6)
1996 yılında Propylon’un doğusunda yürütülen kazı çalışmaları sonucunda,
Propylon’un doğu cephesine ait kuzey fil ayağının kuzeyinde, Bizans Sur duvarının
hemen doğusunda; bir temel ve in situ podyum kaideleri ortaya çıkarılmıştı. 2005
yılında ise bu alanın kuzeyinde yapılan çalışmalar sonucunda, kaidelerin kuzeye
doğru devam ettiği belirlenmiş ve kazı çalışmaları sonucu bu kaideler üzerine
oturacağı belirlenen biri yazıtlı olmak üzere iki adet orthostat ve yedi adet taç bloğu
ortaya çıkarılmıştı. Böylece, kuzeydeki sınırı henüz bilinmeyen; kaide, orthostat ve
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taçtan oluşan cephe profiline sahip bir podyum ortaya çıkarılmış olmaktadır ve
Propylon’un güneyinde ortaya çıkardığımız podyumlarla karıştırılmaması amacıyla
“Kuzey Podyum” olarak adlandırılmıştır.
2006 yılında Toplantı Alanı’nın kuzeyinde yürüttüğümüz çalışmalara paralel
olarak, Kuzey Podyum’un kuzeydeki sınırını belirlemek amacıyla, 5.00 x 5.00 m.
boyutlarındaki açmada kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda, Kuzey
Podyum’a ait iki adet yazıtlı orthostat ve üç adet taç bloğu daha kuzeye doğru
açma sınırına kadar devam eden kaidelerin güneyinde bulunmuştur. Yapılan
belgeme çalışmalarından sonra, bulunan iki orthostat bloğu, geçmiş yıllarda
ortaya çıkarılan in situ bloğun yanına geçici olarak yerleştirilmiş, daha sonra ise
bu yıl ve geçen sene bulunan 10 adet podyum tacı yine geçici olarak orthostat
bloklarının arkasındaki kuzey podyumun duvarı üzerine oturtulmuştur.
Bu çalışmalar sırasında buluntu durumlarından dolayı, sadece alt yüzlerini
gördüğümüz taç bloklarının yerlerine konulmak üzerine kaldırılması sonucu, bu
blokların üst yüzlerinde, üstlerinde heykellerin bulunduğunu gösterecek şekilde
yuvalar ve bu yuvalardan iki tanesi içinde de bağlantı yapılan heykelin ayak formunu
almış ve oldukça iyi korunmuş kurşun kalıntıları bulunmuştur. Kurşunun yüzeyinde
ele geçirilen bronz bir heykele ait olabilecek patina izleri Kuzey Podyum’un, bronz
heykellerle süslü olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Taç bloklarının çevrilmesi sonucu ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise, taç
bloklarının üst profilllerinde, büyük boyutlardaki harflerle kazınmış bir yazıtın yer
almasıdır. Orthostatlardan birinde ise Mustafa Hamdi Sayar’ın verdiği bilgiye göre,
Thrak Kralı Rhoimetalkes´in adı tapınağa ziyarette bulunan kişi olarak görülüyor.
Diğer ziyaretçiler arasında ünlü kişiler olarak Pontos Kralı Polemon ve karısı Thrak
krallarından Kotys´ün kızı Antonia Tryphaina dikkati çekiyor. Bu bilgiler podyum
üzerinde heykelleri olan kişilerin Thrak ve Pontus kralları olabileceğini göstermekte
ve Kuzey Podyum’un İ.S. 1. yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu göstermektedir.
E. Kuzey Stoa – Kurban Alanı Bağlantısı (Resim: 7)
Artemis Sunağı’nın kuzeyinde ve Kutsal Alan döşemesinin temelleri üzerinde,
geçen yıllarda da saptandığı şekilde, ufak dere taşlarının devşirme malzemeyle
birlikte sık bir şekilde yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş, ortalama yüksekliği
20 cm.yi bulan bir döşeme yer almaktadır. Kurban Alanı’nın Kuzey Stoa ile
bağlantısını gerçekleştirmeye yönelik olarak yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda,
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bu döşemenin oldukça geniş bir alanı kapsayacak şekilde Kuzey Stoa’ya doğru
bozulmadan devam ettiği anlaşılmıştır. Arasında yer yer düzgün mermer blokların
ve devşirme malzemenin de bulunduğu döşeme, büyük bir olasılıkla kutsal
alan döşeme zemininin üstünde yer alan blokların kaldırılmasından sonraki bir
süreç içerisinde, belki de Bizans Döneminde, taban seviyesini biraz yükseltmek
amacıyla oluşturulmuştur. Buna neden olarak taban suyu seviyesinin yükselişi
gösterilebilir. Bu çalışmalarla Artemision’da amaçlanan kuzey –güney yönündeki
organik bağlantı gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Açmanın batısında kutsal alanın döşeme seviyesinden + 1.00 m. de, büyük
traverten blokların birbirleriyle bağlantısız şekilde birleştirilmeleri suretiyle yapılmış,
yuvarlak planlı, belki de tümü ortaya çıkarıldığında, bir takım mekânları oluşturacak
geç döneme ait bir çevre duvarının bir bölümü de ortaya çıkarılmıştır. Duvarda
kullanılan büyük bloklar bunların Artemis Sunağı’na ait olabilecekleri izlenimini
vermektedir. Hem geç dönem duvarının, hem de yumru taşlardan oluşturulmuş
döşemenin niteliğini saptamaya yönelik çalışmalara önümüzdeki yıllarda devam
edilecektir.
F. Kuzey Stoa (Resim: 8-9)
Artemis Kutsal Alanı Kuzey Stoası’nın bir bölümü, 2002 yılında, Latrina’nın
güneyinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştı. Bu çalışmalar
sonucunda Kuzey Stoa’nın, Güney Stoa’da olduğu gibi basamaklarla çıkılan, Dor
ve İon düzenindeki iki sütun sırasından oluştuğu belirlenmişti. Kazı çalışmaları
sonucunda, stoalara ait basamaklar, İon sütunlarının oturduğu stylobat blokları,
sütun sıralarına ait tamburlar ve başlıklar ve üst yapıya ait çeşitli mimarî elamanlar
güneyde olduğu gibi tahribata uğramış şekilde bulunmuştu.
2006 yılında kuzeyde, Artemis Kutsal Alanı Stoaları hakkında daha fazla
bilgi sahibi olabilmek (1-3 No.lu açmalar) ve Kuzey Stoa’nın Toplantı Alanı ile
olan görsel bağlantısını sağlamak amacıyla (4. No.lu açma ) dört açmada kazı
çalışmaları yürütülmüştür. 2006 yılı kazı çalışmaları sonucunda 1. ve 2. sıraya
ait basamak blokları, 3 No.lu açmanın batısında ve 2. sıranın oturduğu temel
blokları 1 No.lu açmanın doğusunda, ayrıca Güney Stoa basamaklarının altında
kullanıldığı gibi, 1. basamak sırasının oturduğu tek sıra mermer bloklardan
oluşturulmuş temel ise 1-3. No.lu açmaların tamamında in situ ortaya çıkarılmıştır.
Geriye kalan bölümlerde ise basamak ve stylobat sıraları ve onların temellerine ait
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olabilecek hiçbir blok bulunamamıştır. Basamakların bu buluntu durumu, blokların
geç dönemlerde başka bir yerde kullanılmak amacıyla yerlerinden sökülmüş
olabileceklerini göstermektedir. Ancak kısıtlı olsa da ele geçirilen tüm bu veriler,
Kuzey Stoa basamaklarının, Güney Stoa ile benzer oldukları ve Kuzey Stoa’da
da Dor stylobatı seviyesine çıkmak için iki sıra mermer bloklardan yapılmış
basamakların kullanıldığı sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır.
Geçmiş yıllarda Güney Stoa’nın kuzeyinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda
iki sıradan oluşan, stoaya paralel olarak devam eden ve Humann’ın Artemis Kutsal
Alanı planında belirtilmiş mermer stylobattan birine ait bir bölüm ortaya çıkarılmıştı.
Ayrıca bu stylobat üzerinde in situ, silindirik formlu ve kaidesi Attika tipinde, tacı
ise İon düzeni mimarîsine uygun olarak fascialı arşitrav, diş sırası, geison ve
sima profilleri kullanılarak işlenmiş bir heykel kaidesi bulunmuştu. 2006 yılında
yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, Kuzey Stoa’nın güneyinde, bu döşemelerin yer
alması gereken bölümde, yine stoaya paralel olarak düzenlenmiş bir stylobata ait
bölümler in situ gün ışığına çıkarılmıştır. Aynı şekilde kazı çalışmaları sonucunda,
güneyde in situ bulunan silindirik heykel kaidesinin taç bloğuna benzer bir parça
bulunmuş ve bu buluntular bize Kuzey Stoa’nın güneyinde, Güney Stoa’da
olduğu gibi heykellerin yer aldığı bir stylobatın varlığını göstermiştir. Kuzey Stoa
açmalarına yönelik yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, üç açmada 9 adet Dor
sütün tamburu, 8 adet Dor frizi ve 4 adet sima-geison bloğu bulunmuştur.
Elde ettiğimiz bu arkeolojik sonuçların yanı sıra, kazı çalışmaları sonucu
bulunmuş bir adet buluntu, Artemis Kutsal Alanı kazı tarihçesi açısından da önemli
bir sonuca ulaşmamızı sağlamıştır. 1. açmanın doğu sınırında basamakların
altındaki döşeme seviyesinde, 19. yüzyıl sonlarına ait Hollanda malı porselen bir
içki şişesine ait parçaların bulunması, kazı çalışmalarına yönelik planlarında ve
metinlerinde belirtilmemesine rağmen, bu bölümde Humann başkanlığında 100 yıl
önce kazı çalışmalarının yapıldığı ortaya çıkmıştır.
G. Kuzey Çeşme ve Havuzlar
2000 yılı kazı sezonunda, Güney Stoa’nın Agora duvarına bağlandığı bölümde
yapılan çalışmalar sonucu, Humann’ın Artemision planında da tanımlanmaksızın
belirtilmiş, çift yarım daire planlı mekânlar açığa çıkarılmış ve bu mekânların
çeşmelere ait havuzlar oldukları ileri sürülmüştü. Ayrıca buradaki çalışmalar

547

sonucunda, stoanın Dor sütun sırasının başlangıcını oluşturan ve bu havuzların
duvarına dayanan fil ayağı in situ bulunmuştu.
2006 yılında, yine Humann’ın planında kuzeyde, güneydekilere simetrik olarak,
yer aldığı gösterilen yarım daire planlı mekânları, başka bir deyişle, güneyde
saptanan verilerin ışığında çeşmelere ait olduğunu düşündüğümüz havuzları
ortaya çıkarmak amacıyla, Kuzey Stoa’nın Agora duvarına bağlandığı alanda
kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan kısa süreli çalışmalar sonucunda, güneyde
olduğu gibi, bu alanda da çeşmelerin yarım daire planlı havuzlarından güneydeki,
bir kısmıyla ortaya çıkarılmış, havuzun duvarına dayanan Dor sütun sırasının fil
ayağı, olması gereken yerde, in situ bulunmuştur.

H. Latrina, Sarnıç (?) Kazısı
Güneyinde Latrina’ya girişin sağlandığı kapı ve kuzeyinde de çeşmelere suyun
aktarıldığı havuzun bulunduğu, 5.20 x 3.34 m. boyutlarındaki giriş mekânının
altında, geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucu bir mekân daha bulunmuştu.
Yapılan ilk incelemeler sonucunda alttaki bu mekânın tavanının ufak yumru
taşlardan yapılma bir tonozla kapatılmış olduğu ve bu tonozun bir bölümünün
mekânın içine çöktüğü ortaya çıkarılmıştı.
2006 yılında, alt kattaki bu mekânın fonksiyonunu anlayabilmek amacıyla,
yıkılan tonoza ait taşların mekân dışarısına çıkarılmasına başlanmıştır. Bu
çalışmalardan sonra çöken tonozun altındaki dolgu toprak, seviyeler hâlinde
kazılmış ve mekânın güney duvarına ulaşılmıştır. Güney duvarında, Latrina’nın üst
taban seviyesinden – 1.40 m. aşağıda, 26 x 47 cm. boyutlarında, bir açıklık ortaya
çıkarılmıştır. Güney duvardaki bu açıklığın sarnıç olarak kullanılmış olabilecek bu
alt kattaki mekâna su getiren künklerin geçtiği kanalın ağzı olduğu varsayılmış ve
sebeple yapının güneyinde yer alan kapı eşiğine bitişik 1.10 x 0.80 m.lik bir alanda
sondaj niteliğinde kazı çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hemen
eşiğin güneyinde, doğu-batı yönünde devam ettiği anlaşılan üst üste yerleştirilmiş
iki adet künk ortaya çıkarılmış ve buluntu durumlarıyla künklerin yapı ile ilişkili
olmadığı anlaşılmıştır. Yapılan sondajda taban seviyesinden -1.40 m. seviyesine
gelindiğinde ise kanalın güney ağzı bulunmuş, fakat bu kotta yapıya su taşıdığını
düşündüğümüz hiçbir künk veya bir kanal sistemiyle karşılaşılmamıştır.
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I. Latrina Restorasyon Çalışmaları (Resim: 10)
Latrina kanalizasyonunun ufak yumru taşlardan yapılmış kuzey duvarı ile
tabanını birleştiren köşenin çökmüş olması, 0.85 m. yüksekliğinde, 7.00 m.
uzunluğunda ve 0.55 m. genişliğindeki bu bölümde tamamlamaya yönelik
restorasyon çalışmalarının yapılmasını gerektirmiştir. Çalışmalar sırasında,
Latrina tabanında kullanılan taşlara benzer, ufak yumru taşlar ile birlikte kireç harcı
kullanılmıştır.
Taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanılmış olduğu saptanan Latrina’nın
güney duvarı ile bu duvara dayanan temenos çevre duvarına ait tuğla sıralarının
kısmen korunduğu, üst sıralarda yer alan tuğlaların ise doğanın etkisiyle bozulup
dağılmaya başladığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, duvarların tuğladan yapılmış
üst sıralarının orijinal sistemlerine bağlı kalınarak yeniden örülmesine yönelik
restorasyon çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmalara başlarken
yapılan araştırmalar sonucunda, duvarların korunmuş olan kısımlarından
anlaşıldığı kadarıyla, her iki duvarın tuğla örgü sisteminin birbirinden farklı olduğu
tespit edilmiştir. Buna göre, Latrina’nın güney duvarında; iki farklı sıradan oluşan
ve birbirini tekrar eden tuğla örgü sisteminin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 1. sıranın
33 x 33 cm. boyutlarındaki tuğlaların üç sıra hâlinde, 2. sıranın ise yine aynı
boyutlarda, dışa bakan kenarlardaki tuğla dizilerine yarım, bu dizilerin arasında
kalan kısma ise iki tam tuğla gelecek şekilde olmak üzere, 4 sıra hâlinde yapılmış
olduğu anlaşılmıştır. Temenos çevre duvarında ise, yine iki farklı sıradan oluşan
ve birbirini tekrar eden tuğla örgü sisteminin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 1. sıra,
34 x 34 cm. boyutlarındaki tuğlaların tam olanı kuzeye, yarım olanı güneye doğru,
2. sıra ise yine aynı boyutlardaki tuğlaların tam olanı güneye, yarım olanı kuzeye
doğru gelecek şekilde yerleştirilerek oluşturulmuştur. Farklı sistemlerdeki her iki
duvarda da yapılan restorasyon çalışmaları sırasında aynı yöntem izlenmiştir.
Tuğla örgü sistemine bağlı kalınarak üç sıra hâlinde yeniden örülen duvarların
derz aralarına yalıtımı sağlayacak malzemeler (ziftli kâğıt, ızgara planlı plâstik tel)
ile koruyucu bir tabaka oluşturularak, yapının dış etkenlere karşı dayanaklılığını
artırılmıştır. Yapının kuzey ve güney çeşmesi ile giriş mekânın, doğu duvarında da
aynı yöntemler izlenerek onarım çalışmaları yapılmıştır. Yapının bu bölümlerinde
yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, duvarlardaki mevcut örgü sistemi
korunmuş, eksik kısımlarda tamamlamalara gidilmiştir. Yapılan bu restorasyon
çalışmaları sonucunda hem yapının dış etkenlere açık durumdaki bölümleri
onarılıp koruma altına alınmış hem de yapının daha iyi algılanması sağlanmıştır.
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J. “Nişli Mekân” (Resim: 11-20)
1999–2005 yıllarında, Artemis Kutsal Alanı’nı üç yandan çevreleyen stoaların
arkalarında yer alan mekânlara ilişkin çalışmalar yapılmış ve özellikle Güney
Stoa’da bu bağlamda bazı mekânlar ortaya çıkarılmıştı. Kuzey Stoa’nın arkasında
kalan mekânlardan birisinin Latrina’ya dönüştürülmüş olduğunun anlaşılmasından
sonra Latrina’nın batısında ikinci bir mekân daha ortaya çıkarılmış, fakat
yorumlanamamıştı. Ulaşılan bu sonuçlar ışığında, Latrina’nın batısındaki bu
mekânla stoanın sonu demek olan Bizans Suru arasında yer alabileceği varsayılan
mekânları orta çıkarmak için, 2006 kazı sezonunda kazı çalışmalarına bu alanda
devam edilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, batıda, 2002 yılında Latrina’nın batısında ortaya
çıkarılan duvar ile kuzeyde, Bizans Suru’nun devamı niteliğinde olan ve 0.90
m. yüksekliğinde korunmuş olan duvar sınır alınarak, doğu-batı yönünde 5.00
m. kuzey-güney yönünde 11.00 m. ölçülerindeki bir açmada kazı çalışmaları
yürütülmüştür. Kazı çalışmaları sonunda açmanın doğusunda, Latrina’nın
batısındaki mekânın kuzey-güney doğrultusundaki batı duvarının batı yüzünün,
üç adet podyum ve bunların arasında yer alan iki adet nişin düzenlenmiş olduğu
ortaya çıkmıştır. Açmanın doğusunda, niş ve podyumlarla düzenlemiş olan duvarın
kuzeye doğru devamını tespit edebilmek amacıyla açma, kuzeye doğru yaklaşık
2.00 m. daha genişletilmiş bu çalışma sonucunda, doğu duvarının, kuzeyde köşe
yaparak batıya doğru devam ettiği ve ortaya çıkarılan bölümüyle kuzeydeki bu
duvarın da yine podyum ve nişlerle düzenlediği anlaşılmıştır.
LB06-1 (Latrina Batı Açması 1) olarak adlandırılan ve 26. plan kare içerisinde
kalan bu açmadaki elde ettiğimiz tüm sonuçlar, Artemis Kutsal Alanı’ndaki stoalara
ait mekânlardan biri olarak düzenlenmiş, bugüne kadar bilinmeyen, Magnesia’daki
yeni bir yapının varlığını göstermiştir. Bu durum karşısında yapının sınırlarını
belirlemek amacıyla LB1 açmasının batısında, farklı boyutlarda toplam 12 ayrı
açmada kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar sonunda, yapının batı
duvarının da doğu ve kuzey duvarı gibi niş ve podyumlarla zenginleştirilmiş olduğu
anlaşılmıştır.
Mekânın güney duvarının ise girişi sağlayan yanlardaki daha dar olmak üzere
üç kapı açıklığını içerdiği görülmüştür. Mekânın içinde, birincisi, batı duvarının
7.00 m. doğusunda, ikincisi de bu duvarın yaklaşık 2.00 m. batısında kuzeygüney yönünde 9.00 m. uzunluğunda, 0.50 – 0.70 m. genişliğinde ve yaklaşık
0.60 m. yüksekliğinde iki duvar yer almaktaydı. Mekânın taban döşemesi üzerine
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oturtulmuş, tuğla ve devşirme mermer üst yapı elemanlarının kullanılmasıyla
oluşturulmuş, geç döneme ait olduğu anlaşılan bu duvarlar belgelenerek
kaldırılmışlardır. Bu duvarlar içinde kullanılan devşirme mimarî blokların, kazı
çalışmaları sonucunda yapı içerisindeki bulunan diğer mimarî bloklarla aynı boyut
ve işçilik özellikleri göstermesi nedeniyle, yapıya ait oldukları anlaşılmıştır. Kazı
çalışmaları sonucunda açmanın genelinde toplam 61 adet blok envanter kayıtlarına
geçirilirken, bu blokların büyük bir kısmını, kaldırılan duvarlar içerisinden çıkarılan
mimarî bloklar oluşturmuştur.
Açmanın genelinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında, yoğun şekilde, opus
sectile dekorasyonuna ait olabilecek parçalar ile mermer kaplama parçaları ele
geçirilmiş, bu buluntulara paralel olarak da, doğu, kuzey ve güneydeki duvarların
arasında kalan podyum ve niş cepheleriyle tabanın, traverten, mermer levhalar ve
opus sectile dekorasyonuyla zenginleştirilmiş olduğu anlaşılmıştır.
Her üç duvarın iç yüzlerde yer alan niş ve podyumlardan dolayı, Nişli Mekân
olarak adlandırdığımız yapıda, kazı çalışmalarının bitirilmesinden sonra, belgeleme
ve yapının mimarî özelliklerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan
ilk etüt çalışmaları sonucunda yapıyla ilgili olarak aşağıdaki ilk bilgilere ulaşılmıştır.
Mekânın boyutları kuzey-güney yönünde 12.00 m. doğu-batı yönünde 18.00 m.
olarak ölçülmüştür. Mekânın iç yüzünün batı ve doğu duvarında üç podyum, iki
niş; kuzey duvarında ise beş podyum, dört niş yer almaktadır. Köşelerde yer alan
podyumların uzunlukları 1.70–2.20 m., niş aralarında olanlarının uzunlukları 2.20–
2.60 m. arasında değişmektedir. Podyumlar arasında kalan nişlerin uzunlukları ise
1.40–1.60 m. olarak ölçülmüştür. Podyum yüksekliği, batı duvarının güneyden 1.
ve 2. nişleri ile 3. podyumunda, 0.80 m. yüksekliğinde korunmuş olan duvarların
üzerinde, mermerden yapılmış, yüksekliği 0.24 m. olan in situ duvar tacı blokları
ile birlikte 1.04 m.dir. Mekânın tüm duvarlarının iç yüzlerinde ortalama yükseklikleri
0.20 m. olan mermer süpürgelikler ise in situ ortaya çıkartılmıştır. Özellikle
kuzey ve batı duvarlarda in situ korunan bölümlerden anlaşılacağı gibi, podyum
ve niş cepheleri traverten levha ve opus sectile panolarla kaplıdır. Nişlerde tüm
yüzey ölçülerine uyan tek bir traverten levha kullanılarak kaplanmıştır. Podyum
duvarlarının yüzeyleri ise hemen hemen eşit ölçülerde üçe bölünerek, ortada opus
sectile tekniğinde dekore edilmiş bir dikdörtgen pano, her iki yanda yine traverten
levhalarla kaplanarak dekore edilmiştir. In situ ele geçirilen levhaların tümü kırmızı
travertenden yapılmıştır. Opus sectile parçalarında ise çok farklı tür ve değişik
renkte mermerin kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında
in situ örneklerden farklı renklerdeki kaplama mermer levhalar ile opus sectile
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parçaları bulunmuş, bu da bize yapının her yerinde aynı cins ve renkteki mermerin
kullanılmadığını göstermiştir.
Yapıya girişin güneyden, üç kapı ile sağlandığı anlaşılmıştır. Batı ve doğu
kapıların açıklığı 1.70 m., orta kapı açıklığı ise 2.20 m. olarak ölçülmüştür. Bu
kapıların arasında kalan duvarlar ortalama 1.00 m. yüksekliğinde korunmuş olarak
bulunmuştur. Kapı açıklıklarının yer aldığı yerlerde, doğu ve orta kapının her iki
sövesi kırık ve in situ, mermerden yapılmış ve kapıların ahşap dikmelerinin oturduğu
yuvaların bulunduğu döşemelerle eşik blokları ise in situ ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca
kazı çalışmaları sırasında, mekânın kuzeyinde geç dönem duvarında kullanılmış
ve bu kapılara ait olmaları muhtemel iki lento bloğu bulunmuştur.
Kazı çalışmaları sonucunda yapıya ait olduğu anlaşılan, aralarında kırık
parçaların da bulunduğu, çoğu yukarıda belirtildiği şekilde mekânın içerisindeki
geç dönem duvarlarında kullanılmış, üst yapı elemanı ele geçirilmiştir. Elemanların
hem podyum, hem de nişlerin üstlerinde kullanılmak üzere oluşturuldukları, boyut
ve planlarından anlaşılmaktadır. Birleşme yüzeyleri özel olarak biçimlendirilmiştir.
Bu elemanlar arasındaki arşitrav-friz bloklarının iki farklı tipte ve yükseklikte
ele geçirilmiş olması, yapının iki katlı olarak düzenlendiğini göstermektedir. Bu
tiplerden bir tanesi, üç faskialı, inci dizisi ve İon kymationu taç bezemeli arşitrav ve
tacında yine İon kymationu bulunan pipo bezekli frizden oluşmaktadır. Yüksekliği
0.36 m. olarak ölçülmüştür. İkinci tip arşitrav-friz bloğundan 13 adet bulunmuştur.
Yükseklikleri 0.40 m. olarak ölçülen bu bloklar, inci dizisi ile ayrılmış iki faskialı ve
tacında yine inci dizisi ve İon kymationu bulunan arşitrav ile tacında İon kymationu
bulunan ranke bezemeli frizden oluşmaktadır. Kazı çalışmaları sonucunda, yapıya
ait 22 adet korniş bloğu tespit edilmiştir. 0.25 m. yüksekliğinde olan ve üç elemanın
birlikte kullanıldığı (diş sırası-geison-sima) bu bloklar üzerinde, geisonun, diş
sırası ve sima geçişlerinde İon kymationu, simasında ise açık ve kapalı palmet
bezeklerinden oluşan anthemion şeması kullanılmıştır.
Kazı çalışmaları sonucunda yapının sütunlarına ait hiçbir kaide veya kaide
parçası bulunamamış, yapıda kullanıldığı henüz kesin olarak ispatlanamayan,
fakat boyutları göz önünde tutulduğunda yapıya uygun olan, biri Korinth bir diğeri
de İon başlıklarına ait olabilecek iki adet başlık parçası ele geçirilmiştir. Yapıda
kullanılan sütunlardan ise iki adet gövde, iki adet de sütun alt parçası bulunmuş
ve bunların monolit sütunlara ait olduğu görülmüştür. Bulunan sütun parçalarından
iki tanesinin birbirlerinin parçası olduğu anlaşılmış ve birleştirilmiştir. Birleşen iki
parçasının yüksekliği 1.20 m.ye ulaşmış, fakat diğer parçaları bulunamadığı için
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yapının sütun yüksekliği hakkında bilgi edinilememiştir. Sütunların da mermer
kaplama plâkalarda olduğu gibi farklı tür ve renkteki mermerlerden yapılmış
olduğu anlaşılmış, mermerlerde görülen bu farklılık yapının oldukça zengin bir
dekorasyon anlayışı ile yapıldığını göstermiştir.
Kazı çalışmaları sonunda, yapıdaki geç dönemlere ait duvarların da
kaldırılmasıyla yapının taban dekorasyonu hakkında bilgi edinilebilmiştir. Buna göre
tabanın tamamının mermer levhalarla döşendiği ve belli bir sistemde yerleştirilen
opus sectile panolarla süslendiği anlaşılmıştır. Tabandaki mermer döşeme en iyi
şekilde yapının kuzeybatı bölümünde ortaya çıkarılırken, opus sectile panolar
ise; doğu girişin kuzeyinde, orta girişin hemen önünde, kuzeyinde ve batı kapının
hemen önünde olmak üzere yer yer tahribata uğramış şekilde, dört pano hâlinde,
in situ bulunmuştur. Bu panoların dışında, mekânın tabanında, başka yerlerde de
opus sectile dekorasyonunun kullanıldığını gösterecek şekilde, kazı çalışmaları
sırasında, opus sectile panolara ait çok sayıda parça ele geçirilmiştir. Bu parçaların
arasında, tabanda in situ bulunmuş, dört panoda kullanılan parçalardan farklı
geometrik şekil ve renklerde olan parçaların da mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca, taban ve duvarda kullanılan opus sectile panolar ile mermer levhalardan
oluşan kaplamaların üzerinde; ince temizlik, konsolidasyon ve gerekli bölümlerde
restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
Tüm mimarî buluntuların yanı sıra Nişli Mekân kazı çalışmaları sonunda çeşitli
boyutlarda mermer heykellere ait olabilecek kol, bacak, el ve parmak parçaları
bulunmuştur. Bu parçaların yanı sıra oldukça iyi korunmuş, küçük boyutlarda
olmasına rağmen, oldukça iyi bir işçilikle yapılmış bir heykelciğe ait baş ele
geçirilmiştir. Bu plâstik eserlerin dışında, kazı çalışmaları sırasında bulunan diğer
arkeolojik ufak buluntular arasında ise bronz sikkeler, pişmiş toprak ağırşaklar,
mermer yazıt parçaları, farklı dönemlere ait seramik parçaları yer almaktadır.
Kazı çalışmaları sonunda mekânın ve üst yapı elemanlarının kullanılmış
oldukları yerlerin daha iyi algılanabilmeleri amacıyla, üst yapı elemanları, podyum
ve nişlerin üzerine kullanıldıkları yerlere uygun olarak yerleştirilmişlerdir. Bu
uygulama sırasında kazı çalışmaları sonucunda çok az sayıda bulunan duvar
tacı bloklarının eksikliğinden ötürü, yerlerine, blokların yüksekliklerine eşit olacak
şekilde, kırmızı dökme tuğla konmuş, yapı elemanları bu tuğlaların üstüne
yerleştirilmiştir. Aynı şekilde kazı çalışmaları sonucu bulunmuş arşitrav-friz blokları
ile korniş bloklarının sayılarının yetersiz olması nedeniyle, eksik olanların yerine
yine aynı yüksekliği sağlayacak şekilde kırmızı döküm tuğla konarak korniş blokları
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bunların üzerine yerleştirilmiştir. Böylece mekânın batı kısa duvarında ilk katın;
kuzey uzun duvarında da ikinci katın elemanlarının sergilenmesi sağlanmıştır.
Mekânın kuzey ve batısındaki dar alanlarda ek bir bölümünün olup olmadığı
gelecek yıllarda yapılacak araştırmalarla yanıtlanabilecektir. Buna rağmen, gerek
üçlü girişi, gerek poydum - niş düzenlemesiyle oluşturulmuş iç düzenlemesi,
gerek iki katlı oluşu ve gerekse tabanda ve podyumda kullanılan zengin opus
sectile dekorasyonu, mekânın bir “kütüphane” olduğu kanısını uyandırmaktadır.
Bu varsayıma göre mekân üç tarafında merdivenlerle çıkılan ahşap galerilerin
olduğu, ortası açık, büyük bir olasılıkla güney cephesinde pencerelerin bulunduğu,
nişlerinde ahşap kitaplıkların yer aldığı bir görünüme sahipti. İ.S. 1. yüzyılın
ikinci yarısının da kütüphanenin yapıldığı dönem olabileceği anlaşılmaktadır. Bu
çalışmalardan sonra, yapının özellikle tabanında ve duvarlarında yer alan opus
sectile pano ve mermer plâka kaplamaları, ören yerine gelen bilinçsiz ziyaretçilerin
zararından korumak amacıyla, yapının çevresi 2 m. yüksekliğinde kafes tellerle
kapatılmıştır.
K. Güney Stoa
2000 yılında, Artemis Kutsal Alanı - Güney Batı Stoa çalışmaları sonucunda,
İon sütun sırasının arkasında, Temenos çevre duvarı ile güneyden sınırlandırılmış
ve sütun sıraları ile aynı aksta olan bir mekân bulunmuş, 2005 kazı sezonunda
da bu mekânın doğusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, mekân doğu sınırına
kadar tamamıyla ortaya çıkarılmıştı.
Bu mekân ile Bazilika arkasında yer alan toprak dolgunun kaldırılarak, mekânın
güney duvarını tam olarak ortaya çıkarabilmek ve Güney Stoa ile Bazilika arasında
geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan ve “Bizans Yapısı” olarak adlandırdığımız yapıya
ait duvarların bu alandaki niteliğini saptayabilmek amacıyla kazı çalışmaları
yapılmasına karar verilmiştir. 2006 kazı sezonunda, bu alanda, doğu-batı
yönünde 15.00, kuzey-güney yönünde 5.00 m. ölçülerinde olan üç ayrı açmada
kazı çalışmaları yürütülmüştür. Stoanın taban seviyesinden + 2.20 m. yükseklikte
ölçülen açmadaki toprak seviyesi, + 0.80 m. yüksekliğine kadar indirilmiş ve bu
alandaki çalışmalara bu seviyede önümüzdeki yıllarda devam etmek üzere son
verilmiştir. Çalışmalar sonucunda, açma sınırları içerisinde açmanın kuzey sınırını
oluşturan, stoaların mekânlarına ait olan arka duvarının açma boyunca, doğuya
doğru devam ettiği gözlemlenmiştir.
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2. ÇARŞI BAZİLİKASI
A. Bazilika - Agora Bağlantısı
Çarşı bazilikasının kuzey yan nefinin batı ucunda, postamentlerin aksında,
alt kısmı toprak altında kalmış kırık bir fil ayağının, Bazilika ile olan ilişkisini
saptayabilmek, yapının Agora ile olan bağlantısına yönelik sonuçlar elde
edebilmek amacıyla, 3.00 x 2.00 m. boyutlarındaki bir açmada, sondaj niteliğinde
kazı çalışması yapılmıştır.
Çalışmalar sonunda, korunmuş yüksekliği 2.50 m. olan fil ayağının, 1.10 m.
yüksekliğindeki bir kaide üzerine oturduğu görülmüş ve bu durumuyla fil ayağının
in situ olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yapının batı duvarının bir bölümü, yaklaşık 1.30
m. yüksekliğinde korunmuş olarak ve fil ayağı ve kaidesinin hemen batısında in situ
olarak ortaya çıkarılmıştır. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, yapının batısındaki
son postamentin yaklaşık 1.85 m. batısında yer alan, batıya bakan yüzleri kabaca
işlenmiş olduğu görülen fil ayağı ve kaidesinin, bu işçilik özelliğinden dolayı bağımsız
olarak değil de, yapının batı duvarının doğu iç cephesine dayandırılmış bir plaster
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kesme blok taşlardan inşa edilmiş batı duvarının
dış yüzünde, 65 cm. genişliğinde, duvar bloklarının dışa, batıya doğru 11 cm.
genişliğinde çıkıntı oluşturacak şekilde işlenmesi sonucu oluşturulmuş bir plasterin
varlığı daha ortaya çıkarılmıştır. Bu plasterin 18 cm. kuzeyinde, plasteri oluşturan
duvara ait blokların köşe yaparak sonlanmasından ötürü, ortaya çıkardığımız bu
bölümün, yapının batı duvarı üzerindeki bir kapı açıklığına ait olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu kapı açıklığının ise, Bizans Suru inşası sırasında, ikincil olarak
kullanılmış duvar kalınlığında olan profilli bir blok ile kapatıldığı anlaşılmıştır.
B. Kuzey Nef Anastylosis Çalışmaları
Kuzey haçayak ve batısındaki dört postament çevresinde ele geçirilmiş mimarî
elemanların yıkıldıkları yerden kaldırılarak, bu alanda sergilenmelerine yönelik
bir uygulama yapılmıştır. Giriş katına ait arşitrav-friz bloklarından başlamak
üzere, galeri katının sütun kaideleri hizasına kadar olan bölümü içine alacak
bir anastylosis oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, bu alandaki bloklar
kaldırılmış ve anastylosis çalışmalarında kullanılacak, tahribat görmüş bloklarda
restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmaların sonunda planlanan
anastylosis gerçekleştirilmiştir.
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Bu çalışmalardan sonra, kuzey duvar ile postament sırası arasında kalan
alana; postamentler arası hizasına gelecek şekilde, aşağıdan yukarıya doğru
sırasıyla, üç adet arşitrav-friz, dört adet geison-sima, yedi adet galeri katı tabanında
kullanılan profilli stylobat bloğu ve onların üzerine de iki adet Attika sütun kaidesi
yerleştirilmiştir. Bu yerleşim sırasında, blokların kullanıldıkları orijinal yerlere sadık
kalınmıştır. Daha sonra, en üstte yer alan Attika kaidelerinin üzerine ise geçici
olarak giriş katına ait Korinth başlıkları yerleştirilerek bu alandaki çalışmalara
önümüzdeki kazı sezonu devam etmek üzere son verilmiştir.
3. NEKROPOL
Tonozlu Mezar “Batı Nekropol”
2006 yılı kazı sezonu başlangıcında, Magnesia’nın batı nekropolünün yer
aldığı, “Altınlı Bahçe” olarak adlandırılan bölgedeki bir incir bahçesi içerisinde,
kaçakçılar tarafından açılmış kazı çukurlarının ve tahrip edilmiş bir mezarın varlığı,
bölge jandarması tarafından kazı ekibimize bildirilmiştir.
Mezar yapısının belgelenerek Magnesia nekropol çalışmaları içerisinde
bir örnek oluşturmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatılmıştır. Yapılan kazı
çalışmaları sırasında mezarın çeşitli dönemlerde soyulduğu ve doldurulduğu
anlaşılmıştır. Kuzey-güney yönünde 3.20, doğu-batı yönünde 2.85 m. olan mezar
tek bir odadan oluşmaktadır. Mezar odasının, yüksekliği 1.00 m., genişliği 0.60
m. olan giriş kapısı, odanın doğu kenarında monolit, işlemesiz söve ve lento
bloklarından yapılmıştır. Kapıya, doğuda, kapıyla aynı ölçülerdeki bir dromostan
geçilerek ulaşılmaktadır.
Mezar odasının batı ve güney duvarlarında ise farklı yüksekliklerde fakat aynı
teknikle yapılmış iki adet kemerli niş yer almaktadır. Odanın kuzeyinde, kuzey
duvarıyla bitişik ve uzunluğu 2.85 m., yüksekliği 0.60 m. olan bir seki yer almaktadır.
Mezarın tabanı sıkıştırılmış toprak tabakası ile yapılmış mezar tavanı ise, ufak
yumru taşlardan yapılmış tonoz örgüsü ile kapatılmıştır. Tonozun korunmuş
bölümlerinde sıva izlerine rastlanmıştır. Mezarın içerisindeki tüm duvarlar farklı
boyutlardaki kaba taşların düzensiz olarak harçla örülmesiyle yapılmıştır.
Mezardaki tahribat izleri ve mezar içerisinde yaptığımız kazı çalışması
sonrasında çok az sayıda arkeolojik ve antropolojik buluntunun bulunması, mezara
kaçakçılar tarafından çeşitli dönemlerde, birden fazla kez girildiğini ve mezarın
tamamen soyulduğunu göstermiştir.
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4. THEATRON
İstinat Duvarı Yapımı
1984 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları başlatılan, 2004 yıllında kazı
çalışmaları bitirilen, Magnesia’nın bilinen tiyatrosunun güneyinde yer alan
ve “Theatron” olarak adlandırılan yapı ile ilgili ilk bilimsel sonuçlar “Menderes
Magnesiası Monografileri 1 – Theatron” başlıklı kitap içerisinde toplanarak 2005
yılında yayınlanmış ve yapı bilim dünyasına tanıtılmıştır.
Kazı çalışmalarının başlamasından bu yana geçen süre içerisinde, yağmur
sularının neden olduğu akıntı ile, Theatron’un arkasındaki yamacın gevşek
dokudaki toprak yapısına sahip olmasından dolayı, tehlike yaratacak şekilde,
yamaçtan yapıya doğru her yıl toprak kayması meydana gelmektedir. Önümüzdeki
yıllarda yapı için tehlike oluşturabilecek, hatta yapının orta ve uzun vadede tekrar
toprak örtüsü ile kapanma riski taşımasına sebep olacak bu durum için acil bir
önlem alınmasının gerekliliği ön plana çıkmıştır.
Bu sebeple 2006 kazı sezonunda, bu probleme bir çözüm bulmak amacıyla,
tepenin yapıya bakan yamacına, bir istinat duvarının yapılması kararlaştırılmıştır.
Yapılması düşünülen istinat duvarının yapılacağı alanın ölçülerinin büyük olması
(yaklaşık uzunluk: 80.00 m., yükseklik: 6.00 m.), duvarın toprak kayması sonucu
akan toprağa karşı direnç gösterebilecek ölçüde yeterli kalınlıkta yapılmasının
(1-2 m.) gerekliliği, yapılacak uygulamanın bir ören yeri içerisinde olmasından
dolayı istinat duvarının antik dokuya uygun olmasının zorunluluğu, duvarda
oluşacak herhangi bir deformasyon sonucunda yeniden gerekli müdahalenin
kolay yapılabilmesi gibi koşullar göz önünde tutulduğunda, duvarın masif olarak
betondan veya taş örgüden yapılması uygun bulunmamıştır. Bu uygulamaların
yerine, yukarıda sayılan koşullara daha uygun olan, Yunanistan’da, karayollarının
kenarında da heyelana karşı uygulanmış, çevresi kafes tellerle çevirili, içi kaba
taşlarla doldurulmuş, küp formlu birimlerden oluşturulmuş duvar tekniğine benzer
bir uygulamanın kullanılmasına karar verilmiş ve yapım çalışmalarına 2006
sezonunda başlanmıştır.
Çalışmalara, Theatron’un analemma duvarı boyunca, yapı ile tepenin arasında
bulunan geçmiş yıllardaki akan toprağın kaldırılması ve yamaç yüzeyinin tesviye
işlemleri ile başlanmıştır. Bu çalışmalarla, yamaç ile yapı arasında kalan alanda,
3.00 m. si restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla
bir araç yolu, 2.00 m.si de alt kat küplerinin oturacağı bir alt zemin olarak
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hazırlanan toplam 5.00 m.lik bir çalışma alanı elde edilmiştir. Daha sonra, 2.
kerkisin arkasından 4. kerkis yönüne doğru yerleştirilecek alt küplerin yapımına
geçilmiştir. Kare planlı olarak 2.00 x 2.00 m. ölçülerinde, iki âdedi yamaca dayalı
olmak üzere toplam 4 adet beton direk zemine çimento ile sabitlenmiş, kafes
şeklindeki bahçe telleriyle, dört betonu da çevirecek şekilde gergi telleri yardımıyla
küpün ana iskeleti oluşturulmuştur. Oluşturulan küpün, yamaca bakan kenarı
dışındaki diğer üç kenarı, kaba taşlarla küp yüksekliğinde kuru duvar tekniğiyle
örülmüş, daha sonra küp içerisinde boş kalan alana oldukça sıkı şekilde moloz
taşlar yerleştirilerek küpün içi doldurulmuştur. Oluşturulan ilk küpte uygulanan
yapım tekniği ile alt kat için 4. kerkis yönüne doğru 9 küp daha yapılmış, bu sayede
alt sırada 10 küpten oluşan bir sıra elde edilmiştir. Bu işlemler sonucu, 2 metre
kalınlığında ve yüksekliğindeki istinat duvarının alt sırasının ilk 20 metrelik kısmı
oluşturulmuştur.
5. MİMARÎ ELEMANLARA YÖNELİK RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Geçmiş yıllarda kazı çalışmaları sonucu parçaları bulunamayan Propylon’a,
Agora Doğu Stoa’ya, Artemis Kutsal Alanı’na ve Güney ve Kuzey Stoa’ya ait
elemanların döküm işlemleri yapılmıştır.
2006 kazı sezonunda bu yıl ve geçmiş yıllarda bulunmuş Artemis Tapınağı,
Artemis Kutsal Alanı, Güney ve Kuzey Stoa’ya, Nişli Mekân’a ve Bazilika’ya ait
mimarî elemanların kırık olan parçalarının birleştirme ve yapıştırma işlemleri
tamamlanmıştır.
6. DİĞER ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
A. Gümüşçay Yatağında Yapılan Çalışmalar
Yapılan gözlemler sonucu, yıllardır dere yatağının ıslah edilmemesi sonucunda
yatak içinde suyun yön değiştirmesine neden olacak sazlıkların, söğüt ağaçlarının,
sarmaşık bitkilerinin, hatta kum adacıklarının oluştuğu saptanmıştır. Bu sebeple
ilk olarak geçen yıl nehrin batısında gerçekleştirilen ıslah çalışmalarına, 2006
kazı sezonunda nehrin doğu kısmında iki aşamalı olarak devam edilmiştir. Bu
çalışmaların birinci aşamasını nehrin doğu kısmında, Ortaklar- Söke karayolunun
her iki yakasında yürütülen ot ve ağaç kesme işlemleri oluşturmuştur. Bu çalışmaya
paralel olarak, Artemis Kutsal Alanı’nın kuzeyinde yer alan ve bizim tarafımızdan
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açılan kanalın genişliği ve derinliği artırılmıştır. İkinci aşama çalışmaları
kapsamında ise nehrin içerisinde birikmiş kum adacıklarının temizlenerek
nehrin kendi yatağı içerisinde akmasını sağlamak ve bu sayede de taşkınlara
engel olabilmek amacıyla, kepçe yardımıyla nehrin karayolunun batısında ıslah
çalışmaları yapılmıştır.
B. Jeofizik Çalışmaları
Tekinköy sınırları içerisinde kalan Magnesia Doğu Nekropolü’nde son çevre
araştırmaları sırasında kaçakçılar tarafından tümülüs olabilecek görünümdeki bir
tepede çeşitli yerlerinden tüneller açılarak kazılar yapıldığı ve olası mezar odasına
ulaşılmaya çalışıldığı saptanmıştır.
Bu nedenle, ilk olarak tepenin gerçekten insan eliyle oluşturulmuş yığma bir
tepe olup olmadığı ve içerisindeki olası mezar odasının veya çevre duvarının
yerinin tam olarak tespit edilerek müdahale sırasında çalışmalara yön göstermesi
amacıyla, Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden yardım istenmiştir. Bu
acil isteğimizi kırmayan Prof. Dr. Erhan Altunel bölgeye iki kişilik uzman bir ekip
ile birlikte yer radarı olarak bilinen ve yer altındaki taş, farklı toprak katmanları, su
veya metal gibi farklı cins maddelerden sinyaller alarak yeraltı haritasını çıkaran
GPR (Ground Penetrating Radar) cihazını bölgeye göndermiştir. Ölçüm çalışmaları
sonucunda insan eli yapımı olabilecek hiçbir veri ile karşılaşılamamıştır. Tepenin
bir tümülüs olabileceği konusunda dış görünümünden bir sonuç çıkarılamaması
ve kaçak kazı tüneli dışında bir verinin bulunmamasından dolayı, herhangi bir
müdahale yapılmadan buradaki çalışmalar sona erdirilmiştir. Ayrıca Propylon’un
batı nefinde, Güney Bizans Sur duvarının dışında, küçük bir alan içerisinde, kentin
olası sokak ve cadde sistemlerine yönelik kısa bir çalışma yapılmıştır.
C. Belgeleme Çalışmaları
2006 kazı sezonunda, Artemis Kutsal Alanı Güney Stoası ve Eksedraları ile
Agora Doğu Stoası ve Propylon’da ve bu yapılara ait mimarî elemanlar üzerinde,
ölçüm, çizim ve etüt çalışmalarına devam edilmiş ve bu çalışmalardan alınan
sonuçlar, bilgisayar ortamında değerlendirilerek bu yapılara yönelik olarak ilk
rekonstrüksiyon çizimleri oluşturulmuştur. Bu çalışmaların yardımıyla, kentin üç
boyutlu olarak bilgisayar ortamında ayağa kaldırılmasına yönelik başlattığımız proje
kapsamında, gerekli görülen yerlerden geçen kesit çizimleri tamamlanmıştır.
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D. Eser Teslimi
2006 yılı kazı çalışmaları bulunan 1 adet envanterlik (heykelcik başı-mermer)
ile 33 adet etütlük nitelikteki eser (muhtelif, mermer-plâstik eser) 20.09.2006
tarihinde Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ayrıca, 140 adet etütlük
nitelikteki karışık eser de (sikke, pişmiş toprak, metal, cam, kemik) 2007 kazı
sezonunda konservasyonları yapılmak üzere müzeye emanet olarak verilmiştir.
E. Magnesia Çocuk Şenliği
Bu yıl onuncusu düzenlenen geleneksel Magnesia Çocuk Şenliği-Cemal Bingöl
Çocuk Resim Yarışması Işık Bingöl’ün koordinatörlüğünde ve kazı ekibinin de
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yılki şenliklere, geçtiğimiz 9 yıl boyunca, Resim
Öğretmeni-Ressam, Cemal Bingöl adına düzenlenen eski resim yarışmalarında
ödül alan ve artık çocukluk dönemlerini geçirerek genç yaşlara gelen yarışmacıların
da seyirci olarak katılımı sağlanmıştır. Bu yıl, çocuk şenliği kapsamında, Tekinköylü
çocuklara ve velilerine antik dönemdeki atletizm oyunlarını tanıtan “Antik Dönemde
Spor” konulu bir kısa bir piyes düzenlenmiş, ardından her yıl olduğu gibi Tekinköylü
olan 6 ve12 yaş arası çocuklar için Ressam Cemal Bingöl adına düzenlenen resim
yarışması gerçekleştirilmiştir.
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Resim 1: Kurban Alanı ve
Toplantı Alanı’nın
kuzeyi,
düzensiz
döşemeler

Resim 2: Kurban Alanı ve
Toplantı Alanı’nın
kuzeyi,
yuvalı
bloklar

Resim 3: Kurban
Alanı’nın
kuzeyi,
dere
taşları ve devşirme
malzemeyle yapılmış
döşeme
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Resim 4: Kutsal Kaynak önde
temeller,
arkada
kanal

Resim 5: Kuzey Podyum

Resim 6: Kuzey
Podyum.
Rekonstrüksiyon
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Resim 7: Kuzey Stoa ile Kurban Alanı bağlantısı. Geç dönem döşemesi ile geç dönem yapısına
ait duvar

Resim 8: Kuzey Stoa’nın kazı ve restorasyon sonrası görünümü
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Resim 9: Kuzey Stoa’ya ait üst yapı elemanları

Resim 10: Latrina duvarlarının konsolidasyonu sonrası
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Resim 11: Nişli Mekân’ın konumunun doğudan kazı öncesi görünümü

Resim 12: Nişli Mekân, kazı ve düzenleme sonrası, doğudan görünüm
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Resim 13: Nişli Mekân batı podyumlarının ve birinci katın üst yapı
elemanlarının görünümü

Resim 14: Nişli Mekân kuzey podyumlarının ve ikinci katın üst yapı elemanlarının görünümü

Resim 15: Nişli Mekân, birinci kat üst yapı elemanlarından ayrıntı
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SİDE TİYATROSU VE ÇEVRESİNDE
KAZI-DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (2006)
Ülkü İZMİRLİGİL*
Mehmet ÖZHANLI
Side Tiyatrosu ve çevresinde gerçekleştirilen 2006 yılı kazı ve düzenleme
çalışmaları 22 Haziran-31 Temmuz ve 29 Eylül – 18 Ekim günlerinde 70 gün
sürmüştür1. Yapılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü’nün (AKMED) ve Side Belediye Başkanlığı’nın maddî destekleriyle
gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl kazı ve düzenleme çalışmaları Dionysos tapınağı ve çevresinde, Tiyatro
sahne binasının kuzeydoğu dış köşesinde geç dönem suru ile birleştiği bölümde
sürdürülmüştür (Resim: 1). Ayrıca, bu alanda mimarî blok düzenlemeleri yeniden
ele alınmış ve eski depo binası temizlenmiştir. Bunun yanı sıra buluntuların
arşivleme ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır.
1. Düzenleme Çalışmaları
2005 yılında başlamış olan Dionysos Tapınağı ve çevresindeki çalışmalar bu yıl
tamamlanmıştır. 2005 yılında tapınağın ön tarafında yapılan kazıda, Vespasianus
Çeşmesi’nin yanında yer alan ve daha sonra geç dönem suru yapıldıktan sonra
* Ülkü İZMİRLİGİL, Arkeolog – Mimar (emekli), Moda Cad. Cem Sok. 10/3, 34710 Kadıköyİstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI, SDÜ Fen Ed. Fak. Arkeoloji Böl. 32260, Çünür –Isparta/
TÜRKİYE.
1 Çalışmalara Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özhanlı (Arkeolog), Doç.Dr.Hüseyin Alanyalı (Arkeolog),
Leyla Gültekin (Mimar-Restoratör) Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden
Hava Keskin, Hülya Kökmen, Erhan Özkan , Zeliha Şen , Gürkan Yosun, Aykut Kahvecioğlu ve
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gülda Bayar katılmışlardır Bakanlık
temsilcisi olarak İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nden
Arkeolog Ayşe Özkan ve Efes Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Pervin Büyükkolancı görev
yapmıştır. Ayrıca Prof.Dr. Reha Günay (Yük.Mim.Müh.) ve ekibi de çalışmalarına devam
etmiştir.
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kapatılmış olan geçidin önünde bulunan portikli yolun limana giden cadde ile
bağlantısı tespit edilmiştir. Antik Dönemde kente girişi sağlayan bu geçit, yeni bir
düzenlemeyle açılarak Side’nin yoğun yaya trafiği sorununa çözüm getirmiştir
(Plan: 1).
Ana Sütunlu Cadde’nin dik açılı dirsek yapıp yön değiştirdiği yerde bulunan en
önemli anıtlarından biri olan tak, düzenli konglomera bloklardan yapılmış ve dış
kısmı mermer levhalarla kaplanmış bulunmaktaydı. Geç dönem suru yapılırken,
tak surun içine alınarak kemerli açıklığın içerisi, sütun gövdelerinin de kullanıldığı
devşirme taşlardan bir duvarla örülmüş ve bu duvar ortasında bir kapı açılmıştır.
Burası zamanla motorlu taşıtların artması sonucu tehlikeli bulunup halk tarafından
yıktırılmıştır. Geç antik şehir kapısı sağdan sola çeşmelerle bezenmiştir. Kapının
dış kısmında yer alan Vespasianus Anıtı ise üzerindeki yazıtlar Prof. Dr. Mansel
tarafından İ.S. 71 yılına tarihlendirilmiştir ve bunun başka bir yerden buraya
nakledilerek çeşme hâline getirildiği söylenmektedir.
Bu alanda Yrd. Doç. Dr. M. Özhanlı yönetiminde yapılan kazı ve düzenleme
sonucu Vespasianus Çeşmesi ile Tiyatro arasında yer alan diğer geçidin, geç
dönem suru yapılırken kapatılmış olduğu düşünülmektedir.Surun iç kısmında
yer alan Dionysos Tapınağı önünden geçen portikli yol ile limana giden caddenin
bağlantısı tespit edilmiştir (Plan: 2). Limana giden ana portikli caddeye dik açıyla
bağlanan bu yola ait stylobat taşları üzerinde belirli aralıklarla sütunların durduğu
yerlerde kurşun kenet yerleri ve kaide izleri ile düşmüş bir sütun kaidesi ve Korint
başlığı bulunmuştur (Resim: 2). Bu alanda yapılan kazı sonucu, yaklaşık 2 m.
dolgu toprak alındığında, Dionysos Tapınağı önünden geçide doğru inen kademeli
basamaklar ortaya çıkmıştır. Ancak, bulunan bu portikli yol ile Agora dışındaki portikli
yol arasında kod farkı olması bu bağlantının incelenmesini gerektirmektedir.
Daha önceki yıllarda kazısı yapılmış olan tapınağın sol tarafındaki dükkânlar
ve portikli caddenin sol tarafı, müteahhitlerin tiyatro içinde çıkardıkları blokları
gelişi güzel yığmaları sonucu kapatılmış ve moloz görüntüsünü almıştır. Bu alanın
düzenlenmesi için öncelikle bloklar tasnif edilip kaldırılmıştır. Portikli caddedeki
mozaikli döşemenin açığa çıkarılması için yapılan çalışmalarda, mozaiklerin
bir kısmının müteahhitlerin kurdukları vinç yüzünden ve diğer bölümlerinde
farklı şekillerde tahribata uğradığı görülmüştür. Çok az bir bölümü korunmuş
olan mozaiklerin üzerine jeotekstil serilmiş, ponza taşı ve ince dere kumu ile
örtülmüştür. Bu alandan kaldırılmış olan bloklar hazırlanmış olan alana belli bir
düzen içerisinde sıralanmıştır. Portikli caddedeki kanalın sağlam görülen alanları
boşaltılıp fotoğrafları ve çizimleri yapılarak belgelenmiştir. Restorasyon için gerekli
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ödenek ve onarım yapılacak süre olmadığından kanal ince kumla doldurularak
ileriki yıllarda yapılacak çalışmalar için koruma altına alınmıştır.
Antik Dönemde kente girişi sağlayan bu geçit, yeni bir düzenleme ile açılarak
Side’nin yoğun yaya trafiği sorununa çözüm getirilmiştir. Side Belediyesi ve Side
Müze Müdürlüğü’nün Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
geçidin yaya yoluna açılmasına yönelik yaptıkları başvuruya, geç dönem surundan
gerekli sağlamlaştırmanın yapılması ve önlemlerin alınması koşuluyla açılabileceği
doğrultusunda bir görüş bildirilmiş ve antik geçidin yaya geçit yolu olarak açılması
için kuruldan izin alınmıştır. Bu karar doğrultusunda geçit güvenlik açısından demir
taşıyıcılarla desteklenerek yaya trafiğine açılmıştır (Resim: 3).
Bu yıl yaya trafiğine açılmış olan geçitten geçen yayaların Tiyatro’ya daha
rahat girebilmeleri için, caddenin sol tarafındaki portikde sıralanan blokların daha
geriye alınmasıyla bu alan da yaya trafiğine açılabilmiştir. Portikli caddenin sağ
tarafındaki sütunlardan bazıları kazı sonrası onarılıp ayağa kaldırılmış, ancak
sol tarafta sadece Tiyatro girişinin önünde iki tane sütun dikilmişti. Tiyatro’nun E
galerisi hizasında daha önce bloklar altında kalmış olan stylobatın sağlam durumda
olması bir sütunun daha ayağa kaldırılmasına olanak sağlamıştır (Resim: 4).
Dionysos Tapınağı ve çevresinde yapılan çalışmalarda kemerli geçitin iç
kısmında büyük bir mermer heykele ait bilekten kopmuş sağ el (Resim: 5) ve diz
kapağından bileğe kadar sağ bacak parçası bulunmuştur, kanalın F galerisinin
hizasına gelen bölümde üç parçaya bölünmüş Lâtince yazıtlı bir blok ve E galerisi
önündeki dükkânda cam kaplara ait parçalar ile pişmiş topraktan bir tabak
çıkarılmıştır.
Tapınağın çevresindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, 2001 yılı kazı
döneminde Yrd. Doç. Dr. M. Büyükkolancı’nın batı paradosda yaptığı kazı
çalışmaları sırasında Dionysos Tapınağı’na ait olduğunu belirlediği mimari parçalar
Tapınağın üzerine taşınarak yapının mimarisini gösterecek şekilde düzenlenmiştir
(Resim: 6).
2. Kazı Çalışmaları
Tiyatro’nun kuzeydoğu köşesini oluşturan dış galeri ayağı (Z)’ nin üst kısmı
kütle hâlinde arkaya devrilmiştir. Sahnenin dış duvarı ise geç dönemde sur duvarı
ile birleştirilerek bir bütün hâline getirilmiştir. Burada yapılan kazının amacı,
Tiyatro’nun özgün yapısı ile geç dönem suru arasındaki bağlantıyı saptamaktır
(Resim: 7).
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Bu alanda yoğun taş blok yıkıntının kazısına başlamadan önce, çıkacak çok
sayıda bloğun belirlenmiş olan bir yerleşme alanı düzeni içinde gruplanması
gerektiğinden uzun süren bir ön hazırlık çalışması yapılmıştır. Çalışma alanında
önce 12-13 m. yüksekliğindeki yıkıntının taşları alınmaya başlanmıştır. Bu
bölümdeki şekilsiz konglomera ve traverten bloklar 16 numaralı genel taş alanına
aktarılmıştır. Tiyatro’ya ait oturma sıraları, profil veren yapı elemanları, mermer
arşitrav parçaları ve diğer yapı elemanları (131 adet ) numaralandıktan sonra liste
yapılarak 21 ve 34 numaralı alanlara taşınmıştır (Plan: 3).
Kazı ilerledikçe, en üst seviyeden yaklaşık 2 m. aşağıda Tiyatro’nun dış galeri
ayağı (Z) ile sahne binası arasındaki duvar boyunca 0.32 m. genişliğinde 0.37
m. derinliğinde içi sıvalı bir su kanalı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Bu kanalın
duvar boyunca yaklaşık 12 m. düz devam ederek sahne binasının arkasına doğru
kıvrıldığı, ancak yıkıntı sırasında hasar gördüğü anlaşılmıştır. Kanalın, Tiyatro’nun
doğudaki son dış galeri ayağı etrafında dolanıp sur duvarından içeri girdiği
görülmüştür. Ancak arka kısmının kapalı olması, geç dönem suru yapıldıktan
sonra bunun kullanılmadığını düşündürmektedir.
Dış galeri ayağının iç köşesinde kanalın önünde, daha alt seviyede, 1.25 m.
genişliğinde pişmiş toprak levha kaplı bir döşeme yapılmış ve döşemenin bittiği
yerde birinci kanala dik açıyla gelen 0.42 m. genişliğinde 0.70 m. derinliğinde
kuzeye doğru devam eden ikinci bir kanal tespit edilmiştir. Ancak bu kanalın
ana kanal ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu alanda; latrina ile sahne binasının
Agora cephesindeki dükkânlar üzerinde su künkleri ve oluk izlerinin, su kanalı ile
bağlantısının incelenmesi gerekmektedir.
Agora’dan M yapısına giden portikli yolun başlangıcındaki doğu kapısı ile
yığıntı arasındaki alanda yapılan kazı çalışmalarında kapı ve caddenin başlangıcı
tamamen açılmıştır. Caddenin altından geçen kanalizasyon yukarıdan düşen
bloklarla içe göçmüş ve zemin döşemesi kırılmıştır (Resim: 9). Doğu kapısı ile
Tiyatro arasında yapılan çalışmalarda, Agora’nın güneydoğu köşesindeki eksedra
(e 3)’dan 3.75 m. mesafede 2.66 m. genişliğinde ikinci bir kapı açığa çıkarılmıştır
(Plan: 4). Geçidin iç kısmında büyük parçalar halinde yıkılmış olan tuğla tonoz
parçaları çökmüş durumdaydı. M binasına giden yolun söz konusu kapının kuzey
tarafında belirli aralıklarla yerleştirilmiş postamentler in situ bulunmuştur. Kapıdan
sonraki ikinci postament üzerinde duran beyaz mermer sütun kaidesi kırılarak
öne, üzerinde yer alan sütun ise aksi yöne doğru düşmüş hâlde açığa çıkmıştır.
Portiğin sütun kaideleri M binasına kadar belli aralıklarla yer almaktadır. Kapının
sol tarafında doğu kapısına 1.10 m. aralıklı, 1.14 m. genişliğinde küçük taşlardan
örülü ikinci bir duvar bulunmaktadır.
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Agora dışında, M binasına doğru giden girişin sağ tarafında temizlik çalışması
yapılırken buradan çıkan iki mimarî parça etütlük olarak koruma altına alınmıştır.
Bunlardan biri, Agora’nın güneydoğu duvarının üzerinde kilit taşı bloğu üzerinde,
göğsünde Medusa’nın yer aldığı bir figür (Resim: 10), ikincisi ise yine Agora
portiklerine ait aslan başlı bir çörten parçası, dolgu toprak içerisinde başı ve bir ayağı
eksik pişmiş toprak bir at figürini bulunmuştur (Resim: 11). Cadde üzerinde yapılan
tesviye çalışmalarında ise ikinci postament hizasında caddenin orta kısmında bir
arada duran on adet unguentarium ve bronz bir kemer tokası bulunmuştur (Resim:
12)2. Ayrıca tuğlalı tonozun ön kısmında 14 cm. yüksekliğinde başı eksik ve yüzeyi
aşınmış mermer bir büst açığa çıkarılmıştır.
3. Arşivleme ve Belgeleme Çalışmaları
Bu çalışmalar kapsamında Dionysos Tapınağı’nın mimarî elemanlarının çizimi
ve Agora ile Tiyatro’nun ölçülerinin kontrolü yapılmıştır. Ayrıca geçen senelerde
ve bu sene açığa çıkarılmış bulunan pişmiş toprak çanak çömlek parçalarının
sistemli ayırımlarının, çizimlerinin yapılması ve dosyalarının hazırlanması, taş,
maden, pişmiş toprak (unguentarium v.b.), cam gibi etütlük malzemenin fişlerinin
yapılıp arşivlenmesi, listelerinin hazırlanması, dijital fotoğrafların arşivlenmesi
gerçekleştirilmiştir.
Daha önceki yıllarda bulunmuş olan tiyatro sahne binası kasetleri ile podyum
frizi parçalarının kontrolleri Doç. Dr. Hüseyin Alanyalı tarafından yapılmış ve
fotoğraf arşivleri yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Reha
Günay ve ekibi tarafından Auto CAD programı ile restitüsyon deneme çalışmalarına
devam edilmiştir.
4. Depo Binasının Temizlenmesi
UNESCO tarafından 1966 yılında Tiyatro için yapılmış olan çatısı çökmüş depo
binasının içinde temizlik çalışmaları yapılmıştır (Resim: 13). Alandaki çalışmalar
sırasında kullanılan malzemenin ve açığa çıkan etütlük arkeolojik eserlerin
sistemli bir şekilde depolanabilmesi için bu binanın onarımı zorunlu hâle gelmiştir.
Depo 2007 yılı çalışma programına alınmış ve onarılmasına yönelik ön çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

2 Unguentariumlar M. Özhanlı tarafından yayına hazırlanmaktadır.
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THE 2006 SEASON AT ÇADIR HÖYÜK1
Samuel M. PALEY*
The 2006 Season at Çadır Höyük, near the village of Peyniryemez in Yozgat
Province, took place in July of 2006 under the direction of Dr. Ronald Gorny. Dr.
Ronald Gorny’s decanal duties at the University of Chicago have once again
made it impossible for him to be here this year. He sends his greetings, and me,
as presenter: I am Samuel Paley, assistant director of the project.
In terms of excavation, our goals for the 2006 season included the following:
1) clarifying the Chalcolithic and Early Bronze settlement sequence on the Lower
south slope, 2) clarifying the settlement sequence on the complicated east slope,
3) exposing the “Dark Age” level and the preceding Hittite level on the South Slope,
4) clearing the Iron Age wall overlying the Hittite Empire period monumental gate,
5) further exposing the Byzantine settlement on the terrace, and 6) mapping the
buildings on top of nearby Çaltepe.
1. Area 3 (the Lower South Slope): (Fig. 1a) Previous work had revealed a
Chalcolithic settlement in the lower south slope, complete with a circuit wall (F 22)
and gated entryway2. We now think that this wall once continued all around the
mound. Efforts during the 2006 season addressed the issue of this ‘enclosure
wall” and ultimately uncovered what appears to be the continuation of the wall’s
foundation (F 29), but more excavation is needed to confirm the connection. (Fig.
1b) An artist’s rendition of the settlement, its gate and the proposed enclosure
wall, presents us with an idea of what the settlement might have looked like from
the perspective of its gated entrance. We already knew that the wall had been
dismantled on both the eastern and western edges of our excavation area by the
mound’s later transitional Chalcolithic/Early Bronze and Early Bronze inhabitants
* Prof. Dr. Samuel M. PALEY, Department of Classics, University at Buffalo, Buffalo, NY USA.
1 This paper is the joint work of Ronald Gorny, Gregory McMahon, Samuel Paley, Sharon
Steadman and Jennifer Ross. Photographs were taken by Sharon Steadman. This paper is
based on Ronald Gorny’s report to the ministry of Culture and Tourism. He also prepared the
chronological charts. Maria Cassis was unable to be with us this season, but her work on the
Byzantine is the basis for our discussion below.
2 For the previous report see Paley, The Excavations at Çadır Höyük, 28, Kazı Sonuçları
Toplantıısı 1. cilt. 29 Mayıs – 1 Haziran 2006. Çanakkale, Ayrıbısam, 2007, pp. 519-538.
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constructing their settlements (in purple). Two sublevels of buildings with phases
from periods after the Late Chalcolithic and belonging to the transitional phases are
nestled in the cut, an earlier transitional, Late Chalcolithic/Early Bronze occupation,
and a later one, the earlier principally represented by (Drawing 1a) an “H-shaped
House”. The stratification is represented in the drawing: Late Chalcolithic the Lshaped building with a doorway on the upper left, which is outside the line of
the Chalcolithic wall; early transitional (the “H-shaped House”) overlying it and
dominating the center of the drawing; a later transitional building in the lower left,
overlying the “H-shaped House”; and, finally, Early Bronze I, the stones on the late
transitional. The rest of the drawing is not part of this discussion. (Drawing 1b)
Another plan represents the EB I within the context of the stratigraphy. There were
few cultural remains; so, for both houses, dating is a combination of stratigraphy
and carbon dates, some of the latter still pending. The transitional Chalcolithic/
EB I “H-shaped House” discovered here should date to the late fourth/early third
millennium, sometime after the 3200 B.C. date of the nearby late Chalcolithic
remains.
The various Early Bronze Age pithos burials found in 1994, 1998, and 2000,
as well as a courtyard containing multiple fire pits found in 1998, may have been
connected to one of these dwellings. We hope to open the area further in coming
seasons to better understand the transition from the Late Chalcolithic period to the
Early Bronze Age at Çadır.
2. Area 1 (the Stratigraphic, East Trench): (Fig. 2) Excavations in the step
trench on the east slope of the Höyük dealt with materials from the Early Karum
period through the end of the Hittite empire and into the transitional “Dark Age” up
to the Byzantine period. We continued working in the Old Hittite exposure in square
800.920, as well as the Hittite Empire period wall up the slope in square 800.910.
Work in square 800.920 in 2005 had uncovered two rooms, side by side, one of
which contained pit F 41, in which were found a variety of interesting objects: it
was left unfinished owing to a lack of time3. In 2006 the pit disappointed us, so we
left it to work on problems related to the chronological sequence from the middle
of the slope to its crest, concentrating on the relationships among the elements
of architecture, beginning down the slope with the foundation and superstructure
of Wall F 20, which was excavated in 2001, and working upwards. Basically, we
think that there are a series of casemate fortifications which represent the Old,
3 Paley, op cit., pp. 525-6, figs. 7b, 9a-c.
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Middle and early Hittite Empire periods of the second millennium B.C., built along
the slope of the hill, one above the other. The outer walls of the casemates are
easily excavated; the inner ones so far more difficult to reach.
Beginning with the foundations of F 20, new excavations in 2006 suggested that
it was the exterior stone foundation of a large casemate wall with its interior side
set higher up on the slope than the front, beneath the two rooms of the early Old
Hittite period4. It was built directly above the sliced-off, mud brick superstructure of
another wall (F 6), further down the slope, with mud brick surviving 1.5 m. high.
Together, the drawings of each unit explain the relationships among the
various walls that cross the step trench from south to north. The casemate wall,
which included F 20 as its exterior foundation, was destroyed by fire, either at
the end of the Kārum Ia or the Early Old Hittite period. The front part of it burned
and toppled, but a portion of the interior wall remained in place. Pottery and
stratigraphy suggests that the two rooms from the Early Old Hittite period found in
2005 are later than the wall F 20 casemate construction, but we need to clarify the
stratigraphy in a critical part of the square that is honeycombed with pits.
Some of the mud brick of wall F 20 was apparently cleared away to accommodate
the construction of a later, Middle Hittite casemate wall (dated about 1450 B.C.)5
—F 1, in square 800.920 is the exterior foundation—built still higher on the mound,
a wall that apparently continued in use until around 1300 B.C. (Fig. 3) when it was
replaced by yet another casemate wall (F 67 – the interior stone foundation, and F
71 – the exterior stone foundation) which was built even higher up the mound.
All of these foundations show a uniformity of construction methods and are close
to a standard width for the casemate wall foundations of the second millennium,
closely approximating the sizes of casemate constructions at Hittite sites such
as Boğazköy - Hattuša and Kuşaklı - Sarissa, etc. The casemates are ca. 6 m.
wide with 1.20-1.35 m. exterior and interior stone foundations. The style is also
very similar to Hittite fortification walls across the central plateau. The continual
4 Paley, op. cit., fig. 7a (upper).
5 We are using here the terminology and dates of U.-D. Schoop, “Hittite Pottery-A Summary”, an
unpublished manuscript . the reference was provided by R. Gorny and has a reference to U.D. Schoop, Pottery Traditions of the Later Hittite Empire: Problems of Definition, in B. Fischer,
H. Genz, É. Jean, and K. Köroğlu (eds.), Identifying Changes: The transition from Bronze to
Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring regions. Proceedings of the International Workshop
Istanbul, November 8-9, 2002, Istanbul, 2003, pp. 167-178.
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building of new walls is not insignificant and surely provides further evidence of the
importance of the site to the Hittites who lived there during the 2nd millennium.
The latest casemate construction (F 67 and F 71 together) is near the summit
of the mound just below Dark Age material and the Byzantine buildings that crown
the top of the hill. The core of this latest Hittite casemate is filled with brown rubble
and topped by mud bricks. (Fig. 4) Ceramics from the fill compare well with Middle
Hittite ceramic materials from both Boğazköy and Kuşaklı – Sarissa6. Among
the types of pottery found in the fill were examples of “goldglimmer” ware, Red
Lustrous wheel-made ware, platters, a trough-shaped sieved-pitcher, and other
sherds consistent with the Middle Hittite period level to which we date wall F 1
in unit 800.920, suggesting that this middle Hittite wall was built soon after the
destruction of its most recent Middle Hittite predecessor, making abundant use of
available remains from that earlier period in its construction.
There is also a slightly higher and parallel wall foundation (F 68) that served as
the base of a building that would have stood taller than the citadel wall itself. Wall
F 68 is cut at the corner of the trench, on the perpendicular, by wall F 69, which is
the outer wall of a building with a thick succession of plaster floors (F 72). At the
outside face of this wall there seems to be an unpaved courtyard. The thickness
of the foundation suggests that this building would have been at least two stories
high; it appears to be oriented towards Çaltepe.
There are fragments of additional walls in the stratigraphic trench that
are preserved above the Hittite ones, probably of the Iron Age and Hellenistic
settlements. But we will need further excavation in order to confirm the dating.
They are at about the same elevation as Iron Age and Hellenistic walls on other
slopes of the hill.
We can now propose a revised “second millennium” sequence on the East
slope that runs (with approximate dates) as shown:

6 Here again we use Schoop for Middle Hittite, ca. 1500-1350 B.C. See above, footnote 6.
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LB I
LB IIa
LB IIb
LB IIb
MB Ia
MB Ib
MB II
EB III

LH
MH
OH
OH
Kārum Ia
Kārum Ib
Kārum II
Kārum IV-III

F 1 (in 800.910)
citadel casemate wall
F 1 (in 800.920)
citadel casemate wall
Rooms 1 and 2
2 rooms + pit (temple?)
Sam’s white wall mud brick wall
F 20 (800.930)
casemate (?) wall
F 6 (800.930)
casemate wall
F 7, F 40 (800.940) citadel gateway system
F 34 - 35
citadel wall

1450-1185 BC
1600-1450 BC
1700-1600 BC
1700-1600 BC
1700-1450 BC
1850 BC
2100 BC
2500 BC?

Area 4 (the Citadel): No excavations were undertaken on the citadel proper in
2006 as we needed to clarify the stratigraphy on the slopes before digging directly
beneath the Byzantine building-level on the summit.
3. Area 5 (the Upper South Slope): (Fig. 5a) Current work here has been
focused on the upper portion of the slope and especially where we are tracing the
transition from the Hittite Empire period to the Iron Age, and the so-called “Dark
Age”.
The western part of the trench had already been excavated down to a transitional
phase between the Hittite Empire and the Early Iron Age. This season we tried to
bring the whole eastern side of this trench down into phase with the western half,
where a building with spindle whorls had been found in 2005. This goal was
only partly realized since it was slow going, digging through many superimposed
stratified floors and walls. Also the limited size of the trench was a challenge. The
slope of the mound and only bits of preserved architecture, parts of rooms, made it
even more difficult. We could not realize the plan of any building. Among the finds
were lapis beads, a hearth, and below the hearth a sequence of floors with what
appeared to be an in situ slab of wood. Around it were three (of a possible four?)
postholes part of an installation, perhaps religious in character.
(Fig. 5b) East of this installation a large ash pit (L. 88) had been dug through
the floors; it was associated stratigraphically with a stone and mud brick wall (F
78/63) with its own pavement. We can postulate that perhaps the stone and mud
brick structure is an earlier version of the gate that was found in the western half
of the trench in 2001. Perhaps the wall (F 63) is the eastern side of a gate. The
wall is directly above and cuts into ash pits from the second millennium.
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(Fig. 6a) The pottery from the Early Iron Age spindle whorl building mentioned
above was unique. It looked very Hittite in general, but with various new Iron
Age elements: painted vessels with crosshatching, loops, and parallel lines that
anticipate the coming Middle Iron Age decoration. (Fig. 6b) Traditional Hittite forms
appear alongside newer Iron Age forms. (Fig. 6c) However, once we hit the Hittite
level in 2006, the pottery corpus became very Hittite in its composition, leaving no
doubt in which level we were excavating.
(Fig. 7) The most interesting discovery in this test trench was the presence of two
side-by-side pits that are seen in section to contain many lenses of ash, charcoal,
and bone. Associated with these pits is a mud brick installation, perhaps an altar.
While the pits have yet to be fully excavated, one interesting item discovered was
the lower right leg of what is presumed to be a lion figurine. The fur of the lion is
indicated by triangular impressions, a common iconographical feature of other
Hittite animal figures. And more spindle whorls were found.
On the basis of this work, we can now propose an Iron Age sequence, which
transitions step by step from the second millennium.
4. Area 6 (the North Slope): We performed a limited operation on the North
Slope in 2006, the logical place for a monumental Hittite gateway, where in 2005
an Iron Age wall had been uncovered high on the hill. The wall seemed to block
the remains of the original second millennium Hittite gate. That gate had been
destroyed and burned at the end of the Hittite Empire period (ca. 1185 B.C.).
The Iron Age wall seemed to butt up to the large surviving stones of the original
gateway’s eastern superstructure. In 2006 we cleared to the western part of the
Iron Age wall (F 5), where it joined another perpendicular wall (F 10) that extended
north. It was not clear if this was just the corner of an Iron Age structure or whether
the Iron Age wall had been built up to an already existing Hittite wall that was part
of the gate system. Pottery from just west of the wall was Hittite, suggesting that
the new wall (F 10) was part of the second millennium gate. We will have to wait
until full excavation resumes in this area to figure out this situation.
Inside a room in the upper part of the eastern end of the trench were found
materials from the Hittite Empire period, and one piece of “Dark Age” pottery with a
crescent-shaped plastic design, suggesting that the room had been reused in the
“Dark Age”; or, since the sherd was at the top of the level, it may have just been
an artifact of the Dark Age that settled on top of the Hittite ruin. Small stones to
the west appear to be part of a cobbled path leading into the original Hittite gate
itself. An arched stone at the base of the proposed entryway is reminiscent of the
parabolic arches that graced the entrance of gates found at Boğazköy-Hattuša.
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In 2006, we also discovered part of the Hittite curtain wall around the site
attached to what seems to be a buttress or tower similar to those found encircling
Boğazköy. Since so little of the gate area has been excavated, we have to wait
for results from another season of work in order to gain a fuller explanation of its
construction. This wall seems to have caught much of the tumble from the fall of
the gate itself as a great deal of stone and debris seems to have piled up against
it as it fell.
5. Area 2 (the Northeast terrace): (Drawing 2) Efforts to understand the
Byzantine settlement sequence continued on the Northeast terrace with the
opening of two new 10 x 10 m. squares, 930.970 and 930.980, confirming a threephase Byzantine occupation on the terrace—the latest phase poorly preserved; the
middle phase making use the walls of the earliest phase and partitioning rooms in
various places. A large column base, apparently fitted for a square wooden pillar,
was situated in a passage, not in its original position but set across from a building
with multiple entrances that was originally constructed in phase 1 but reused with
one blocked entrance in phase 2. Many blocks in this second-phase construction
were reused, including one with multiple depressions that may have come from
the Hittite monumental gate just up the slope.
The extended excavation included a building with a large room subdivided into
smaller rooms to create separate storage units in the second phase. Many metal
tools were found in one of the small rooms, including an adze/scraper, a hook,
and a broken pick, perhaps used for working with the stone during the process of
rebuilding the site in phase 2. Two in situ ovens of unknown function that occupy
a corner of the excavation area will be investigated in coming seasons: their
relationship to the overall function of the area is unclear. In general, we have
good stratigraphic data for the Byzantine period remains. A single coin minted
during the reign of Justin II (A.D. 565-578), identified by Kenneth Harl, was found
in the middle level of the terrace building, suggesting an ante quem date in the
6th Century A.D. for that level which is the second phase of settlement. One
interpretation of the uses of the various rooms of the Byzantine buildings on the
North Terrace presupposes that it is a monastery.
Area 7 (Çaltepe): (Drawing 3) Çaltepe lies less than a kilometer across the
Eğri Su valley from Çadır Höyük. Dr. Gorny identified the height as Mt. Daha from
the Hittite texts, a mountain connected with both Zippalanda and Ankuwa. It was
surveyed in 2005, and mapped during the 2006 season. The main construction at
the summit of Çaltepe measures 40 x 80 m. and appears to be a type of open-air
worship area. It consists of one entrance on the north side of the construction and
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perhaps storerooms on the west side. Within the central part of what we think are
storerooms may be a pool or basin not unlike the basin found in Building C on
Büyükkale. This could well be the location of the Ishtar luliya (PÚ) mentioned in
Hittite texts as being located within the cult area on the mountain.
The 2006 season was successful, not only because were we able to delineate
more levels of the second millennium, add more examples to the ceramic corpus,
and partially document the transition from Hittite Empire into the so-called “Dark
Age, but we also have a better understanding of both the Byzantine and Chalcolithic
settlements. Our chronology is more secure although there is more to do. Also,
progress was made by Ben Arbuckle, who is analyzing the backlog of faunal
materials that have accumulated in the project depot. Important is his observation
that the remains of animals in the Byzantine pen on the citadel, reported on at
earlier symposia, almost certainly represented a catastrophic death event, much
as had been projected in our earlier analysis. Jeff Geyer also made significant
progress cataloging Çadır Höyük’s lithics inventory. And, more students were
introduced to the discipline of archaeological fieldwork as our Turkish workers
gained experience in archaeological field excavation. We also thank the donors to
the project who have contributed to our efforts over the last 13 years7. All of this is
good for the future of our work at the site of Çadır Höyük - Zippalanda.
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Drawing 1a: Late Chalcolithic to Early Bronze Remains on the lower south slope of Çadır
Höyük

Drawing 1b: Transitional Late Chalcolithic and Earl Bronze Occupations with the pithos burials
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Drawing 2: Plan of the Byzantine settlement on the terrace

Drawing 3: Çaltepe: Points for mapping the open air sanctuary,
pool and tumulus
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Figs.1a and 1b: The lower south slope, excavated remains and an artist’s rendition
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Fig. 2: The Step Trench: Early
Bronze (bottom) to
Byzantine (top)

Fig. 3: Casemate wall dating to approximately 1300 B.C.

Fig. 4: An example of
“goldgimmer” ware from the
fill of walls F. 67 and 71, the
latest casemate wall
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Fig. 5a: The upper south slope

Fig. 5b: The ash pit cut through floors

Fig. 6a: Hittite “style” pottery of the early Iron Age
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Fig. 6b: Newer forms of the early Iron Age

Fig. 6c: A fragment of a Hittite bowl covered
with bitumen

Fig. 7: Side by side pits from the upper south slop
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
● Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile
tirelemeye dikkat edilerek Arial veya Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
● Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile
yazılması,
● Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
● Çizim ve fotoğrafların 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,
● Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....), olarak belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
● Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
● CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu
olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
● Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos gününe
kadar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Araştırmalar ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü
II. Meclis Binası
Ulus/Ankara
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımız
www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

593

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:
●

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.

●

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 file
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,

●

Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and (Map) for the
maps as subtitle and please do not use table system.

●

Kindly write your name, title and communication address on the papers.

●

Please send the print out of the text, together with loading the text on a (new) diskette
or CD.

●

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 Yayınlar Şubesi Müdürlüğü,
II. Meclis Binası Ulus/Ankara.
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and will not
be given back.
Note the books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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